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Útdráttur 

Á undanförnum misserum hefur mikil umræða skapast um greiðsluerfiðleika fyrirtækja 

bæði hér á landi og erlendis. Erfiðu efnahagsástandi er kennt um og athyglinni oftar en 

ekki beint að mikilli skuldsetningu fyrirtækja og hvernig megi ná að draga úr henni. 

Greiðsluerfiðleikar eru hins vegar ekki nýir af nálinni og í gegnum tíðina hafa fyrirtæki 

ekki getað staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga og því lent í greiðslufalli.  

Skoðuð eru nokkur greiðslufallslíkön sem sett hafa verið fram í þeim tilgangi að 

greina milli fyrirtækja sem eru líkleg til að lenda í greiðslufalli og þeirra sem ekki eru 

talin eiga slíkt á hættu. Líkönin byggja öll á notkun kennitalna við mat á líkum á 

greiðslufalli. Markmiðið með rannsókninni er að kanna hvort samræmi sé í niðurstöðum 

líkananna og ef ekki hvaða þættir ráði mestu um frávik í niðurstöðum. Rannsóknin 

byggir á megindlegum rannsóknaraðferðum og er um svokallaða skrifborðsrannsókn að 

ræða. Sex greiðslufallslíkön eru tekin fyrir í rannsókninni og er Altman Z-skor líkanið 

þeirra þekktast. Greindar eru niðurstöður úr líkönunum fyrir fjögur fyrirtæki yfir tíu ára 

tímabil og samræmi þeirra metið.  

Niðurstaðan úr rannsókninni er að greinilegt samræmi er í niðurstöðum líkananna 

þrátt fyrir að þau skili ekki alltaf sömu niðurstöðu. Nokkur munur var á samræmi 

líkananna milli fyrirtækja og einnig milli ára. Þess ber þó að geta að hér voru eingöngu 

mjög fá fyrirtæki tekin til skoðunar og því gæti greining á stærra úrtaki leitt aðra 

niðurstöðu í ljós. Líkönin eiga því að geta gagnast notandanum sem ein af þeim 

greiningaaðferðum sem hann notar til að leggja mat á líkur á að fyrirtæki lendi í 

greiðslufalli en eru ekki fullnægjandi ein og sér við slíkt mat. Mikilvægt er að notandi 

líkananna þekki á hvaða forsendum þau byggja þannig að hann geti lagt mat á hvaða 

stærðir hafa áhrif á niðurstöðu þeirra hverju sinni. Ekki er hægt að horfa gagnrýnilaust á 

niðurstöðuna og taka ákvörðun út frá henni heldur þarf samhliða að leggja mat á hvað í 

rekstri fyrirtækisins veldur niðurstöðunni.  
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1 Inngangur   

1.1 Efnistök ritgerðarinnar 

Á undanförnum misserum hefur mikil umræða skapast um greiðsluerfiðleika fyrirtækja 

bæði hér á landi og erlendis. Erfiðu efnahagsástandi er kennt um og athyglinni oftar en 

ekki beint að mikilli skuldsetningu fyrirtækja og hvernig megi ná að draga úr henni. 

Rekstrarárangur og afkoma fyrirtækjanna hefur hins vegar minna komið við sögu. 

Greiðsluerfiðleikar eru hins vegar ekki nýir af nálinni og í gegnum tíðina hafa fyrirtæki 

ekki getað staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga og því lent í greiðslufalli1. 

Áhugavert er því að greina rannsóknir sem gerðar hafa verið á fyrirsjáanleika 

greiðslufalls fyrirtækja með tilliti til þess hvort nýta megi niðurstöður þeirra í dag.   

Skoðuð verða kennitölulíkön2 sem sett hafa verið fram í þeim tilgangi að greina milli 

fyrirtækja sem eru líkleg til að lenda í greiðslufalli og þeirra sem ekki eru talin eiga slíkt á 

hættu. Eitt þeirra er Z-skor líkanið sem Edward I. Altman setti fram árið 1968 (Altman, 

1968). Í líkaninu eru vegnar saman kennitölur og reiknað ákveðið Z-gildi sem flokkar 

fyrirtæki eftir því hvort líklegt sé talið að þau lendi í greiðslufalli eða ekki. Teknar eru 

fyrir þrjár útgáfur af Altman líkaninu auk þriggja annarra líkana af sömu gerð, Springate 

líkanið sem sett var fram árið 1978 (Vickers, 2005, bls. 67), Fulmer líkanið sem sett var 

fram árið 1984 (Vickers, 2005, bls. 68) og Zavgren (1985) líkanið. Líkönin eru valin út frá 

því skilyrði að formúlur séu aðgengilegar. Upplýsingar í þau megi nálgast úr 

ársreikningum fyrirtækja eða af hlutabréfamarkaði þannig að nota megi líkönin til 

greiningar á þeim fyrirtækjum sem tekin eru fyrir í rannsókninni.  

Rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram eru: 

 Er samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkananna á því tímabili sem hér er til 

skoðunar? 

                                                      
1
 Í fræðum sem fjalla um mat á líkum á greiðslufalli fyrirtækja er algengt að orðið gjaldþrot 
(e.bankruptcy) sé notað yfir alla þá greiðsluerfiðleika sem leiða til greiðslufalls hjá viðkomandi 
fyrirtæki hvort sem þeir leiða til endanlegs gjaldþrots, samkvæmt gildandi gjaldþrotalögum í hverju 
landi, eða ekki. Gjaldþrot getur því átt við ensku heitin corporate failure, financial distress eða 
bankruptcy. Hér verður orðið greiðslufall notað yfir alla þá atburði sem verða til þess að fyrirtæki 
geta ekki staðið í skilum á gjalddaga með fjárhagslegar skuldbindingar sínar. 

2
 Hér verður nafnið greiðslufallslíkan notað fyrir þau kennitölulíkön sem hér eru til umfjöllunar og hafa 
það að markmiði að aðgreina milli þeirra félaga sem eru líkleg til að lenda í greiðslufalli og þeirra sem 
ekki eru líkleg til þess. Á ensku eru þessi líkön ýmist nefnd bankruptcy prediction models, failure 
prediction models eða discriminant models. 
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 Ef ekki hvaða forsendur eru það helst sem valda mismunandi niðurstöðum 

milli líkananna? 

Hér verður eingöngu fjallað um notagildi kennitalna og greiðslufallslíkana fyrir 

rekstrarfélög svo sem framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni. 

Ekki er fjallað um möguleika til að greina aðra starfsemi svo sem fjármálastarfsemi, 

tryggingafélög eða starfsemi sem ekki er rekin í hagnaðarskyni svo sem ýmiskonar 

opinbera starfsemi. Ástæðan er sú að rekstur slíkra félaga og skipulagsheilda er 

frábrugðinn rekstri almennra rekstrarfélaga og því eiga aðrar kennitölur og greininga-

aðferðir við um slíka starfsemi en þær kennitölur sem hér verður fjallað um. Þetta er í 

samræmi við þá aðferðafræði sem fræðimenn á þessu sviði hafa beitt við þróun og 

rannsóknir á líkönum til að meta líkur á greiðslufalli en þar er algengt að t.d. 

fjármálafyrirtæki sé undanskilin í rannsóknum (Ohlson, 1980; Mossman, Bell, Swartz og 

Turtle, 1998).    

Greiðslufall fyrirtækja getur komið til af ýmsum þáttum sem snúa að starfsemi þeirra. 

Hér verður eingöngu fjallað um notkun greiðslufallslíkana til að meta greiðslufall sem 

stafar af rekstrarlegum þáttum. Ekki verður fjallað um aðra þætti sem geta orsakað 

greiðslufall svo sem lögsóknir á hendur félögum eða breytingar á framleiðslu- eða 

einkaleyfum sem geta verið forsenda fyrir frekari rekstri félagsins. Eingöngu verður 

fjallað um notkun greiðslufallslíkana sem byggja á kennitölum úr ársreikningum til að 

greina á milli fyrirtækja sem líkleg eru til að lenda í greiðslufalli og þeirra sem ekki eru 

líkleg til þess. Án efa eru til fjölmargar aðrar leiðir til að aðgreina milli fyrirtækja svo sem 

mat á framtíðarsjóðstreymi eða líkön sem byggja á markaðsupplýsingum en ekki verður 

fjallað um þær aðferðir í þessu verkefni. Á sama hátt hafa kennitölur og kennitölulíkön 

verið notuð til ýmissa annarra nota svo sem við mat á virði fyrirtækja. Eiga þá oft aðrar 

kennitölur við en þær sem hér eru aðallega til umfjöllunar. Ekki verður fjallað um þær 

kennitölur hér eða notkunarmöguleika slíkra kennitölulíkana.  
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í stórum dráttum skiptist ritgerðin í tvennt. Annarsvegar í fræðilega umfjöllun um efnið, 

fyrri rannsóknir og þá áhrifaþætti sem tengjast rannsóknarspurningunni og hins vegar í 

rannsóknina.  

Auk inngangs er byrjað á því í öðrum kafla að fjalla um fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á viðfangsefninu. Þriðji kafli fjallar um samræmingu á reikningsskilum 

fyrirtækja og innleiðingu á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum bæði hér á landi og í 

ríkjum Evrópusambandsins. Fjórði kafli fjallar um kennitölur, þróun þeirra, tölfræðileg 

atriði sem snerta kennitölugreiningu og ýmsa þætti sem taka þarf tillit til við mat á 

kennitölum. Fimmti kafli fjallar um notkun kennitalna til að meta líkur á greiðslufalli 

fyrirtækja. Fjallað er annarsvegar um notkun á einstaka kennitölum til að meta líkur á 

greiðslufalli og hinsvegar notkun á greiðslufallslíkönum. Raktir eru kostir og gallar og 

helstu annmarkar slíkra líkana. Fjallað er um nokkur af þeim greiðslufallslíkönum sem 

sett hafa verið fram.  

Í síðari hluti ritgerðarinnar eru rannsóknaspurningarnar teknar fyrir. Í sjötta kafla eru 

teknar fyrir einstaka breytur í þeim líkönum sem notuð eru í rannsókninni. Greindir eru 

helstu þættir í rekstri hvers fyrirtækis sem hafa áhrif á viðkomandi breytur og þar með á 

niðurstöðu úr líkaninu. Í sjöunda kafla eru rannsóknaspurningarnar settar fram. Til að 

svara þeim er gerð greining á ársreikningum tveggja innlendra og tveggja erlendra 

fyrirtækja. Greindar eru upplýsingar fyrir tíu ára tímabil, þær settar inn í líkönin og 

samræmi í niðurstöðum metið. Settar eru fram mismunandi sviðsmyndir af 

afmörkuðum þáttum rekstrar hvers fyrirtækis og áhrif þeirra á niðurstöður úr líkönunum 

greind. Í áttunda kafla eru helstu niðurstöður verkefnisins dregnar saman og í níunda 

kafla eru settar fram tillögur að frekari rannsóknum á efninu.  

1.3 Aðferðafræðileg nálgun 

Rannsóknin sem hér er gerð byggir á megindlegum rannsóknaraðferðum þar sem 

hlutlægum aðferðum er beitt við greiningu á tölulegum gögnum. Um svokallaða 

skrifborðsrannsókn (e. desk research) er að ræða þar sem annarsvegar er gerð greining á 

birtum rannsóknum og fræðigreinum (e. secondary research) sem lúta að efni 



 

15 

ritgerðarinnar og hins vegar rannsókn þar sem greint er samræmi í niðurstöðum sex 

greiðslufallslíkana fyrir fjögur fyrirtæki, tvö innlend og tvö erlend.  

Við val á líkönum sem notuð eru í rannsókninni voru sett þau skilyrði að formúlur 

fyrir líkönin væru aðgengilegar. Að fyrir lægi hvaða kennitölur væru notaðar, hvert væri 

vægi hverrar kennitölu í líkaninu og að upp væru gefin viðmiðunargildi (e. cut-off point) 

sem notuð eru til flokkunar fyrirtækja milli þess að vera líklegt til að lenda í greiðslufalli 

eða ekki. Einnig var það skilyrði sett að nálgast mætti upplýsingar í líkanið úr 

ársreikningum fyrirtækja eða af hlutabréfamarkaði. 

Fyrirtækin voru valin með það í huga að um væri að ræða rekstrarfélög, rekstrarsaga 

þeirra næði yfir lengra tímabila en 10 ár og þau væru skráð í kauphöll. Einnig að bæði 

væri um innlend og erlend fyrirtæki að ræða. Ekki var því um tilviljanakennt úrtak að 

ræða við val á fyrirtækjum. Þar sem gerð er ítarleg greining á hverju félagi yfir tíu ára 

tímabil og sex líkön eru til skoðunar er eingöngu mögulegt að greina fá fyrirtæki að 

öðrum kosti yrði rannsóknin umfangsmeiri en rúmast innan þessa verkefnis. Því er 

rannsóknin afmörkuð við tvö innlend og tvö erlend fyrirtæki. Þetta veldur því að hætta 

er á að niðurstaðan verði bjöguð. Ekki er því hægt að alhæfa út frá niðurstöðunni en hún 

á að geta gefið góða vísbendingu um hvort samræmi sé í niðurstöðum líkananna eða 

ekki. Útvíkka mætti rannsóknina með því að stækka úrtakið eins og gerð er tillaga um í 

níunda kafla. Niðurstöður úr líkönunum eru flokkaðar eftir því hvort þau meta að líkur 

séu á greiðslufalli eða ekki hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Við mat á samræmi í 

niðurstöðum líkananna er beitt samanburðargreiningu bæði milli líkana og fyrirtækja. 
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2 Fyrri rannsóknir á efninu 

Rannsóknir á möguleikum á notkun kennitalna til að meta líkur á að fyrirtæki lendi í 

greiðslufalli má rekja allt aftur til ársins 1930 þegar farið var að greina þróun kennitalna 

þeirra fyrirtækja sem lent höfðu í greiðslufalli. Niðurstaðan var að greina mátti mun á 

kennitölum fyrirtækja eftir því hvort þau höfðu lent í erfiðleikum eða ekki (Bellovary, 

Giacomino og Akers, 2007; Horrigan, 1968).  

Notkun kennitalna til að meta líkur á greiðslufalli byggir annaðhvort á því að notuð er 

ein breyta í einu (e. univariate models) eða að notaðar eru margar breytur samtímis (e. 

multivariate models) til að meta líkur á greiðslufalli (Lev, 1974, bls. 134). Fram til ársins 

1965 var nær eingöngu horft til þess að nota eina kennitölu í einu til að meta líkur á 

greiðslufalli og er rannsókn Beaver (1966) þekktasta rannsóknin þeirrar tegundar sem 

gerð hefur verið. Með henni hófst þróun á gerð spálíkana, til að meta líkur á greiðslufalli 

fyrirtækja sem staðið hefur yfir allt frá þeim tíma (Bellovary, Giacomino og Akers, 2007).  

Mismunandi tölfræðiaðferðum hefur verið beitt við smíði á líkönum. Framan af var 

algengast að svokölluð „multiple discriminant analysis“ (hér eftir MDA) aðferðafræði 

væri notuð en hún gengur út á að flokka gögn í tvo flokka (Bellovary, Giacomino og 

Akers, 2007). Gallinn við þá aðferðafræði er að hún gerir ráð fyrir að gögnin sem unnið 

er með séu normaldreifð (Mossman, Bell, Swartz og Turtle, 1998). Nánar verður fjallað 

um galla sem fylgja forsendu um normaldreifingu í kafla 4.3.1. Þegar nær dró árinu 1980 

var farið að nota „logit“ aðferðafræðina (e. logistic regression) til að þróa líkönin en sú 

aðferðafræði gerir minni kröfur til tölfræðilegra forsendna en MDA aðferðafræðin 

(Mossman o.fl., 1998). Á sama tíma var einnig farið að nota „probit“ aðferðafræðina en 

eins og logit aðferðafræðin gerir hún minni kröfur til tölfræðiforsendna en MDA 

aðferðafræðin. Upp úr árinu 1990 varð „neural network“ aðferðafræðin til og varð hún 

fljótlega algengasta aðferðin í rannsóknum sem þessum. Til eru nokkur afbrigði af þeirri 

aðferðafræði en hún byggir á ákvörðunartré þar sem aðgerðir eru endurteknar til að 

líkanið geti lært af gögnunum til að bæta ákvörðunarferlið (Bellovary, Giacomino og 

Akers, 2007). 

Beaver (1966) kannaði í sinni rannsókn hvort hægt væri að meta líkur á greiðslufalli 

fyrirtækja með notkun kennitalna sem byggðu eingöngu á upplýsingum sem fram kæmu 

í ársreikningum fyrirtækjanna. Niðurstaða hans var að kennitölur gætu nýst til að meta 
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líkur á greiðslufalli allt að fimm árum áður en til greiðslufalls kæmi. Rannsókn Beaver 

gekk út á að kanna spágildi einnar kennitölu í einu og benti Beaver á að áhugavert væri 

að kanna spágildi líkana sem byggðu á notkun margra kennitalna samtímis (Beaver, 

1966)3.  

Fyrsta líkanið sem byggði á notkun margra kennitalna samtímis var Z-skor líkanið sem 

Altman (1968) setti fram4. Frá því Altman kynnti niðurstöðu úr sinni rannsókn hafa 

fjölmörg sambærileg líkön verið sett fram jafnframt því sem mismunandi 

rannsóknaraðferðum hefur verið beitt til að bæta gæði líkananna. Í samantekt þeirra 

Bellovary, Giacomino og Akers (2007) kemur fram að frá því Beaver sett fram sína 

niðurstöðu árið 1966 og fram til ársins 2004 voru sett fram a.m.k. 165 líkön sem ætlað 

var að meta líkur á að fyrirtæki lentu í greiðslufalli og voru flest þeirra sett fram eftir árið 

19805. Fyrsta áratuginn eftir að Beaver (1966) kynnti sína rannsókn var þróunin aðallega 

í Bandaríkjunum. Fyrsta líkanið í Bretlandi var kynnt árið 1972, í Þýskalandi árið 1976 og 

Hollandi árið 1977 (Bellovary, Giacomino og Akers, 2007). Af líkönum fyrir Norðurlöndin 

tilgreina Bellovary og félagar (2007) fjögur líkön fyrir Finnland það fyrsta frá árinu 1988 

og eitt líkan fyrir Svíþjóð frá árinu 1990.  

Eins og Beaver (1966) gerði í sinni rannsókn þá byggði Altman (1968) líkanið á notkun 

kennitalna til að greina á milli þeirra fyrirtækja sem líklegt væri að myndu lenda í 

greiðslufalli og þeirra sem ekki voru líkleg til þess. Margar fleiri aðferðir hafa verið 

reyndar til að meta líkur á greiðslufalli en notkun kennitalna. Má þar nefna mat á 

framtíðar sjóðstreymi (e. cash flow models), markaðsávöxtun (e. market returns) og 

staðalfrávik ávöxtunar (e. standard deviation models) (Mossman o.fl., 1998). Mossman 

og félagar (1998) gerður samanburð á áreiðanleika fjögurra helstu líkana úr hverjum 

ofangreindra flokka og var niðurstaða þeirra að öll gátu líkönin gefið tölfræðilega 

mikilvægar upplýsingar ári áður en til greiðslufalls kom. Kennitölulíkanið var hins vegar 

árangursríkast til að meta líkur á greiðslufalli6.  

                                                      
3
 Ítarlega er fjallað um rannsókn Beaver í kafla 5.3. 

4
 Ítarlega er fjallað um Altman Z-skor líkanið í kafla 5.5. 

5
 Höfundar tóku fram að hér væri eingöngu um að ræða líkön sem hægt væri að nálgast á ensku.  

6
 Mossman og félagar völdu Altman Z-skor líkanið sem algengasta líkanið úr flokki kennitölulíkana og 
var það því notað í rannsókn þeirra.  
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Eins og fram kom hér á undan hafa fjölmörg líkön verið sett fram sem ætlað er að 

meta líkur á greiðslufalli fyrirtækja. Einnig hafa verið sett fram líkön sem eru aðlöguð að 

aðstæður í hverju landi. Flest byggja þau þó á sömu grunnaðferðafræðinni. Þannig 

ganga rannsóknirnar nær allar út á að bera saman fyrirtæki sem lent hafa í greiðslufalli 

við þau sem ekki hafa lent í greiðsluerfiðleikum með það að markmiði að greina 

einkenni þeirra sem líklegt er að lendi í greiðslufalli (Altman og Narayanan, 1997). 

Hannað er líkan út frá þeim upplýsingum sem úrtakið gefur og það er síðan notað til að 

flokka fyrirtæki eftir því hvort líklegt er að þau lendi í greiðslufalli eða ekki. Ómögulegt 

er að leggja mat á það hvaða líkan er „best“ í þeim skilningi að það geti metið með 

áreiðanlegum hætti hvort líklegt sé að fyrirtæki muni lenda í greiðslufalli eða ekki. Þau 

kennitölulíkön sem hér eru til umfjöllunar eru því valin út frá því hvaða líkön er 

algengast að nefnd séu til sögunnar og þykja skara framúr í þeim fræðigreinum sem 

fjalla um viðfangsefnið. Auk rannsókna Beaver (1966) og Altman (1968) sem hér hafa 

verið nefndar má nefna rannsóknir Ohlson (1980), Taffler (1982) og Zmijewski (1984).  

Ohlson (1980) valdi kennitölur í líkanið út frá því hvaða kennitölur voru oftast 

nefndar á þessum tíma í fræðigreinum um viðfangsefnið. Ohlson notaði logit 

aðferðafræðina (e. conditional logit model) við val á stuðlum í sitt líkan og var ástæðan 

aðallega sú að með því var hægt að losna við þau tölfræðilegu skilyrði sem fylgja notkun 

á MDA aðferðafræðinni. Úrtakið í rannsókninni voru 105 félög sem farið höfðu í 

gjaldþrot á árunum 1970 til 1976 og 2.058 félög sem voru starfandi. Félögin þurftu að 

hafa verið skráð á bandarískan hlutabréfamarkað og eingöngu var um 

framleiðslufyrirtæki að ræða. Með því að velja hlutfallslega fleiri félög sem voru 

starfandi en þau sem farið höfðu í þrot var verið að líkja eftir raunverulegu hlutfalli 

gjaldþrota félaga af heildarfjölda félaga. Eins og nánar verður fjallað um síðar í 

ritgerðinni er hlutfall gjaldþrota félaga í úrtaki einn af þeim þáttum sem talinn er 

mikilvægur til að líkanið verði sem áreiðanlegast. Ohlson (1980) skilgreindi félög 

gjaldþrota ef þau höfðu farið í formlegt ferli samkvæmt þágildandi bandarískum 

gjaldþrotalögum7. Ohlson lagði einnig áherslu á að greina hvenær ársreikningar 

félaganna hefðu verið gerðir opinberir og hvort einhverjar vísbendingar væri í áritun 

endurskoðenda um yfirvofandi gjaldþrot. Ef um slíkt var að ræða var það ár skilgreint 

                                                      
7
 Fyrirtækin þurftu að hafa sótt um úrræði skv. 10 eða 11. kafla eða öðrum heimildum bandarísku 
gjaldþrotalaganna eins og þau voru á þeim tíma.  
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sem gjaldþrotaár (Ohlson, 1980). Niðurstaða Ohlson var að fjórir grundvallarþættir væru 

tölfræðilega marktækir sem áhrifaþættir á greiðslufall (gjaldþrot) fyrirtækja: stærð 

fyrirtækisins, fjárhagsleg uppbygging þess, rekstrarlegur árangur og lausafjárstaða. Í 

kjölfarið setti Ohlson fram líkan sem innihélt 9 breytur sem mældu ofangreinda þætti. 

Niðurstaðan úr rannsókn Ohlson (1980) var að líkanið flokkaði fyrirtæki sem lent höfðu í 

greiðslufalli rétt í 32,4% tilvika en fyrirtæki sem ekki höfðu lent í greiðslufalli rétt í 99,4% 

tilvika.  

Zmijewski (1984) lagði áherslu á aðferðafræðina í sinni rannsókn bæði við val á úrtaki 

og val á aðferð við að hanna líkanið. Gagnrýndi hann höfunda fyrri líkana fyrir val á 

úrtaki við smíði þeirra. Úrtakið hafi verið bjagað sökum þess að hlutfall gjaldþrota 

fyrirtækja og annarra fyrirtækja væri oftast nær jafnt í líkönunum. Af 17 líkönum sem 

voru til skoðunar voru eingöngu 3 líkön þar sem hlutfall gjaldþrota fyrirtækja var undir 

40% af úrtakinu8. Raunhlutfall gjaldþrota fyrirtækja í Bandaríkjunum hafði á þessum 

tíma ekki farið yfir 0,75% frá því árið 1934 og var hlutfall gjaldþrot félaga því verulega 

ofmetið í úrtökum margra líkananna (Zmijewski, 1984). Valdi Zmijewski kennitölur í sitt 

líkan sem áttu að mæla árangur félagsins, skuldsetningu og lausafjárstöðu. Eingöngu var 

um þrjár breytur að ræða og voru kennitölurnar valdar út frá því hverjar voru taldar skila 

bestum árangri miðað við sambærilegar rannsóknir á þeim tíma. Zmijewski (1984) 

notaði probit aðferðafræðina við val á stuðlum í líkanið. Þýðið sem Zmijewski vann með 

voru öll framleiðslufyrirtæki9 sem skráð voru á bandarískum hlutabréfamarkaði á 

árunum 1972 til 1978. Úrtakið sem notað var við þróun á líkaninu byggði á 40 

fyrirtækjum sem farið höfðu í gjaldþrot á tímabilinu og 800 fyrirtækjum sem ekki höfðu 

farið í þrot. Sambærileg stærð af úrtaki var notuð til að prófa líkanið. Fyrirtæki voru 

skilgreind gjaldþrota ef þau höfðu lagt fram beiðni um gjaldþrotameðferð samkvæmt 

gjaldþrotalögum. Annar ágalli sem Zmijewski taldi vera á áður framkomnum líkönum var 

að við val á úrtaki væri beitt pöruðum samanburði10. Þá væri háða breytan þ.e. hvort 

félög væru líkleg til að fara í þrot eða ekki höfð í huga og því hefði hún áhrif á val á 

úrtakinu fyrir félög sem ekki hefðu farið í þrot. Úrtakið væri því ekki handahófskennt (e. 

random). Þessi galli myndi draga úr getu líkananna til að flokka rétt milli fyrirtækja sem 

                                                      
8
 Ohlson (1980) líkanið var eitt af þessum þremur sem Zmijewski tilgreinir í samanburðinum.  

9
 Fyrirtæki sem voru með starfsemi sem flokkuð var með SIC kóða undir 6000. 

10
 Nánar er fjallað um paraðan samanburð í kafla 5.3. 
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líkleg væru til að fara í þrot og annarra fyrirtækja (Zmijewski, 1984). Niðurstaðan úr 

rannsókn Zmijewski var að líkanið flokkaði fyrirtæki sem lent höfðu í greiðslufalli rétt í 

70,7% tilvika en fyrirtæki sem ekki höfðu lent í greiðslufalli rétt í 99,5% tilvika. Var þá 

miðað við niðurstöður úr úrtaki sem notað var til að prófa líkanið.  

Taffler (1982) setti fram líkan sem greina átti milli breskra fyrirtækja eftir því hvort 

þau væru líkleg til að lenda í greiðslufalli eða ekki en þau líkön sem reifuð hafa verið hér 

að framan miðast öll við bandarískar aðstæður. Fram að því hafði lítið verið um að 

breskar rannsóknir um þetta viðfangsefni væru kynntar til hlítar (Taffler, 1982). Líkan 

Taffler byggði á MDA tölfræðiaðferðinni og var þýðið framleiðslufyrirtæki sem skráð 

voru í kauphöllinni í London. Valin voru 23 gjaldþrota félög og 61 félag sem var 

starfandi. Úrtak Taffler var frábrugðið því sem Beaver (1966) og Altman (1968) voru með 

í sínum rannsóknum að því leyti að ekki var um paraðan samanburð að ræða. Auk þess 

var ekki gerð krafa um að félögin sem voru starfandi væru endilega fjárhagslega 

heilbrigð, þau gátu því verið illa stödd fjárhagslega. Eingöngu var gerð krafa um að þau 

væru í rekstri. Af 61 félagi sem voru starfandi voru 45 skilgreind sem fjárhagslega sterk. 

Þetta gerði það að verkum að meiri líkur voru á því að líkanið myndi flokka félög sem 

voru starfandi gjaldþrota sökum lélegrar fjárhagsstöðu þeirra. Breyturnar í líkanið voru 

m.a. valdar út frá því hvaða kennitölur höfðu gefið bestan árangur í fyrri rannsóknum og 

hverjar voru vinsælastar meðal fræðimanna. Niðurstaðan var líkan sem innihélt fimm 

breytur. Líkanið var prófað á 33 fyrirtækjum sem farið höfðu í þrot og flokkaði það rétt í 

87,9% tilvika. Einnig var það prófað á 10 fyrirtækjum sem ekki höfðu farið í þrot og 

flokkaði þá líkanið rétt í öllum tilvikum. Upphaflegt úrtak var frá árunum 1968 til 1973 

en gögn sem notuð voru til að prófa líkanið frá 1974 til 1976.  

 

Hér að framan hafa verið raktar nokkrar af þeim fjölmörgu rannsóknum sem gerðar hafa 

verið til að þróa líkön sem nota kennitölur til að greina milli fyrirtækja sem líkleg eru til 

að lenda í greiðslufalli og þeirra sem ekki er líklegt að lendi í slíku. Nánar verður fjallað 

ýmiskonar gagnrýni sem komið hefur fram á þessi líkön, kosti þeirra og takmarkanir í 

fimmta kafla.  
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3 Um samræmingu á reikningsskilum fyrirtækja 

Þau líkön sem eru hér til umfjöllunar byggja öll á notkun kennitalna sem sækja 

upplýsingar í ársreikninga viðkomandi fyrirtækja. Til þess að hægt sé að leggja mat á 

niðurstöður og notagildi greiðslufallslíkana er nauðsynlegt að fyrir liggi á hvaða 

forsendum reikningsskilin byggja sem liggja að baki ársreikningunum.    

Á undanförnum áratugum hefur alþjóðavæðing aukist mikið í viðskiptum og algengt 

er að fyrirtæki séu með útibú eða dótturfélög erlendis eða séu með verðbréf skráð á 

erlendum hlutabréfamörkuðum. Þetta hefur gert kröfu um alþjóðlega samræmingu 

reikningsskilastaðla til að reikningsskilin veiti hluthöfum, fjárfestum og lánadrottnum 

skýrar, áreiðanlegar og samanburðarhæfar upplýsingar um rekstur og stöðu 

fyrirtækjanna (Sigurður Þórðarson, 2004).  

3.1 Samræming IFRS og US GAAP 

Alþjóðlega reikningsskilanefndin IASC (e. International Accounting Standards 

Committee) var stofnuð árið 1973 af félögum löggiltra endurskoðenda tíu þjóða. 

Tilgangurinn með stofnun nefndarinnar var að vinna að samræmingu í gerð 

reikningsskila fyrirtækja og útgáfu samræmdra reikningsskilastaðla. Árið 2001 tók 

Alþjóða reikningsskilaráðið (IASB - International Accounting Standards Board) við 

störfum nefndarinnar og hefur frá þeim tíma borið ábyrgð á samningu, þróun og útgáfu 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Einnig hefur bandaríska reikningsskilaráðið gefið út 

reikningsskilastaðla svokallaða GAAP staðla11 (e. Generally Accepted Accounting 

Principles) sem notaðir eru af bandarískum félögum (Sigurður Þórðarson, 2004). 

Talsverður munur hefur verið á reikningsskilaaðferðum eftir því hvort farið er eftir 

bandarískum (US GAAP) eða alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS). Sem dæmi má 

nefna að samkvæmt IFRS geta fastafjármunir ýmist verið metnir á sögulegu 

kostnaðarverði (e. historical cost) eða þeir eru endurmetnir miðað við gangvirði (e. fair 

value). Á meðan US GAAP miðar nær undantekningalaust við sögulegan kostnað. Annað 

dæmi er ef söluhagnaður sem myndast við það að eignir eru seldar og samhliða er 

gerður rekstrarleigusamningur þá er hagnaðurinn tekjufærður strax samkvæmt IFRS en 

dreift yfir leigutíma samkvæmt US GAAP (Deloitte, 2007). Það getur því haft veruleg 

                                                      
11

 Einnig nefnt US GAAP staðlar. 
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áhrif á niðurstöðu bæði rekstrar- og efnahagsreiknings félagsins eftir hvorum 

reikningsskilastaðlinum er farið við gerð reikningsskilanna.  

Í september 2002 samþykktu bandaríska reikningsskilaráðið (FASB) og alþjóðlega 

reikningsskilaráðið (IASB) formlega áætlun um samræmingu reikningsskilastaðla beggja 

ráða (IFRS Foundation, 2002). Ekki var markmiðið að staðlarnir yrðu nákvæmlega eins 

heldur að samræmi yrði í megininntaki þeirra. Samkvæmt áætluninni skyldi stefnt að því 

að samræma reikningsskilareglur eins fljótt og mögulegt væri og tryggja að þegar 

samræmingu yrði náð verði henni viðhaldið til framtíðar (IFRS Foundation, 2002). Annað 

mikilvægt skref í átt að samræmingu reikningsskilastaðlanna var stigið í lok árs 2007. Þá 

felldi bandaríska fjármálaeftirlitið (SEC12) úr gildi kröfu um að erlend félög sem skráð eru 

á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum og gera upp samkvæmt IFRS reikningsskilastöðlum 

aðlöguðu reikningsskil sín að bandarískum reikningsskilareglum13. Lagði SEC áherslu á að 

undanþágan gilti eingöngu um félög sem gerðu upp samkvæmt IFRS staðlinum, enda 

væri stefnt að því að sá staðall yrði notaður um allan heim í framtíðinni (The Securities 

and Exchange Commission, 2007).  

3.2 Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla í Evrópu 

Á fundi leiðtogaráðs Evrópusambandsins sem haldinn var í Lissabon í mars árið 2000 

lagði leiðtogaráðið áherslu á að brýnt væri að hraða því að komið yrði á innri markaði 

fyrir fjármálaþjónustu. Einnig að gerðar yrðu ráðstafanir til að auka samanburðarhæfni 

reikningsskila félaga sem skráð eru á skipulegum verðbréfamörkuðum innan aðildarríkja 

sambandsins (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Í skýrslu sem framkvæmdastjórn Evrópu-

sambandsins birti í júní árið 2000 var lagt til að öllum félögum innan sambandsins, sem 

skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði í aðildarríkjum þess, verði skylt að gera 

samstæðureikningsskil sín í samræmi við eitt safn alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Skyldi 

ákvæðið taka gildi í síðasta lagi árið 2005. Notaðir yrðu alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, 

svokallaðir IAS staðlar, sem þróaðir höfðu verið af Alþjóðareikningsskilanefndinni14 

(Commission of the European Communities, 2000). Staðlar sem þróaðir yrðu í 

                                                      
12

 The Securities and Exchange Commission. 
13

 Sjá einnig fréttatilkynningu frá Alþjóða reikningsskilaráðinu IASB 
http://www.iasplus.com/pressrel/0711reconciliationwelcome.pdf 

14
 Nafni nefndarinnar var síðar breytt í Alþjóða reikningsskilaráðið IASB (e. International Accounting 
Standards Board). 

http://www.iasplus.com/pressrel/0711reconciliationwelcome.pdf
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framtíðinni myndu verða auðkenndir sem IFRS staðlar. Með þessu var lagður grunnur að 

innleiðingu á notkun sameiginlegra alþjóðlegra reikningsskilastaðla við samstæðu-

uppgjör félaga sem skráð eru á skipulegum verðbréfamörkuðum innan aðildarríkja 

Evrópusambandsins.    

Í júlí 2002 samþykkti Evrópuþingið og Evrópuráðið reglugerð nr. 1606/200215 um 

beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Í reglugerðinni var þess krafist að félög sem 

eru skráð með verðbréf á skipulegum verðbréfamarkaði innan Evrópusambandsins noti 

eitt heildstætt safn alþjóðlegra reikningsskilastaðla við gerð samstæðureikningsskila 

fyrir hvert reikningsár sem hæfist 1. janúar 2005 eða síðar (Lög um ársreikninga nr. 

3/2006). Með alþjóðlegum reikningsskilastöðlum var átt við áður greinda IAS staðla og 

IFRS staðla sem og staðla og túlkanir sem síðar yrðu þróaðir af Alþjóðareikningsskila-

ráðinu (IASB) og samþykktir hefðu verið af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.  

Með reglugerðinni var því framfylgt ákvörðun leiðtogaráðs Evrópusambandsins frá 

því í Lissabon árið 2000. Markmiðið með reglugerðinni var meðal annars að auka 

samanburðarhæfni reikningsskila innan Evrópusambandsríkja en einnig að auka gagnsæi 

á innri markaði á sviði fjármálaþjónustu og vernda þannig hagsmuni fjárfesta. Einnig 

þótti nauðsynlegt að samræma þá reikningsskilastaðla sem notaðir væru innan 

Evrópusambandsríkjanna alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem notaðir væru 

annarsstaðar í heiminum. Hvort sem væri í alþjóðlegum viðskiptum eða við skráningu á 

alþjóðlegum verðbréfamörkuðum (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).  

Þar sem reglugerðin hafði verið felld inn í samning um evrópska efnahagssvæðið (EES 

samninginn) tók hún einnig til allra aðildarríkja evrópska efnahagssvæðisins og þar með 

talið til Íslands. Með breytingu á lögum um ársreikninga sem samþykkt var á Alþingi í 

maí 2005 var reglugerð Evrópusambandsins um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

lögleidd hér á landi og kafla varðandi nánari ákvæði og útfærslu reglugerðarinnar bætt 

inn í lög um ársreikninga (Lög um breyting á lögum nr. 144/1994, um ársreikninga, með 

síðari breytingum nr. 45/2005).  

                                                      
15

 REGULATION (EC) No 1606/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 July 
2002 on the application of international accounting standards. Sjá: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:EN:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:EN:PDF
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Reglugerð Evrópusambandsins um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla tók 

eingöngu til þeirra félaga sem eru með verðbréf skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði 

og tók eingöngu til samstæðureikninga félaga. Hins vegar heimilaði reglugerðin hverju 

aðildarríki að ákveða nánar hvort hún tæki einnig til annarra félaga sem og hvort hún 

gilti einnig fyrir samningu ársreikninga félaganna. Hér á landi varð niðurstaðan sú að 

skylduákvæði samkvæmt reglugerðinni tóku gildi frá og með 1. janúar 2005 en með því 

var fyrirtækjum með skráð hlutabréf gert skylt að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila. Félögum með skráð hlutabréf 

sem eingöngu gerðu eigin ársreikning en gerðu ekki samstæðureikning var hins vegar 

gert skylt að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum frá og með 1. janúar 2007. 

Markmiðið með því að skylda einnig önnur félög með skráð hlutabréf til að gera upp 

samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum var að auðvelda fjárfestum að meta þau 

til jafns við þau félög sem gerðu samstæðureikningsskil. Með því að tryggja möguleika 

fjárfesta til að meta fjárhagslega afkomu félaganna væri stuðlað að því að gera félögin 

að eftirsóknarverðari fjárfestingakostum. Félög sem eingöngu höfðu skráð skuldabréf 

var heimilt að gera upp samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum frá 1. janúar 2005 

en skylt að beita alþjóðlegum stöðlum við uppgjör frá 1. janúar 2007 óháð því hvort um 

ársreikning eða samstæðureikning var að ræða (Lög um breyting á lögum nr. 144/1994, 

um ársreikninga, með síðari breytingum nr. 45/2005). 

Með gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins og innleiðingu alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlanna má segja að í fyrsta sinn hafi verið komið á fót hérlendis 

heildstæðu regluverki fyrir reikningsskil fyrirtækja (Sigurður Þórðarson, 2004).  

3.3  Hugtakarammi um gerð og framsetningu reikningsskila 

Í framhaldi af samþykkt bandaríska reikningsskilaráðsins og alþjóðlega reikningsskila-

ráðsins um samræmingu reikningsskilastaðla hefur verið unnið að endurskoðun á 

hugtakaramma um gerð og framsetningu reikningsskila með það að markmiði að 

samræma alþjóðleg reikningsskil (Deloitte, 2010). Samþykktinni var fylgt eftir árið 2006 

með verkáætlun til ársins 200816. Ný verkáætlun var samþykkt árið 2008 og var hún 

                                                      
16

 Sjá nánar: http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/874B63FB-56DB-4B78-B7AF-
49BBA18C98D9/0/MoU.pdf 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/874B63FB-56DB-4B78-B7AF-49BBA18C98D9/0/MoU.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/874B63FB-56DB-4B78-B7AF-49BBA18C98D9/0/MoU.pdf
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uppfærð á árunum 2009 og 2010 þar sem stefnt var að því að öllum meginverkefnum 

yrði lokið fyrir mitt ár 201117 (IFRS Foundation, 2012).  

Skilgreining á hugtakarammanum hófst upp úr 1970 bæði fyrir bandarísk og alþjóðleg 

reikningsskil en fram að því hafði hugtakaramminn ekki verið formlega skilgreindur og 

skilgreiningar því byggst á skoðunum þeirra sem sömdu staðlana hverju sinni. Til að 

koma í veg fyrir árekstra þegar kæmi að samræmingu staðlanna þótti því nauðsynlegt að 

vinna fyrst að samræmingu hugtakarammans (Bullen og Crook, 2005). Í grunninn var þó 

ekki talinn mikill munur á skilgreiningum eftir því hvort um bandaríska eða alþjóðlega 

staðla var að ræða. Í báðum tilvikum hafði verið lagt upp með að staðlarnir byggðu á 

meginreglum (e. principle-based) í stað þess að skilgreina ákveðnar gildandi reglur (e. 

rule based) (Bullen og Crook, 2005). 

Hugtakaramminn um gerð og framsetningu reikningsskila skilgreinir 

grundvallarmarkmið reikningsskila. Markmiðið er að veita upplýsingar um fjárhagslega 

stöðu, fjárhagslegan árangur og breytingar á fjárhagslegri stöðu félagsins. 

Upplýsingunum er ætlað að vera gagnlegar lesendum reikningsskila við efnahagslega 

ákvarðanatöku (Deloitte, 2010). Lesendur reikningsskilanna geta hér verið allir þeir 

hagsmunaaðilar (e. stakeholders) sem vilja og geta nýtt sér þær upplýsingar sem 

ársreikningurinn hefur að geyma. Hagsmunaaðilar eru stundum flokkaðir í innri og ytri 

hagsmunaaðila, innri geta verið stjórnendur og starfsmenn en ytri hagsmunaaðilar geta 

verið viðskiptavinir, birgjar, lánveitendur og fjárfestar (Mossman o.fl., 1998). Allir geta 

þessir aðilar haft hagsmuni af því að nýta sér upplýsingar úr ársreikningum til 

margskonar ákvarðanatöku.  

Hugtakaramminn skilgreinir einnig fjögur grundvallareinkenni reikningsskila sem gerir 

upplýsingarnar gagnlegar lesendum: skiljanleika, mikilvægi, áreiðanleika og 

samanburðarhæfni. Með skiljanleika er átt við að upplýsingarnar séu skiljanlegar þeim 

sem hafa grunnþekkingu á hugtökum reikningsskilanna. Upplýsingar teljast mikilvægar 

ef þær eru þess eðlis að geta haft áhrif á ákvarðanatöku lesandans hvort heldur varðar 

túlkun á niðurstöðum þess sem er liðið eða mótað væntingar um atburði í framtíðinni. 

Upplýsingarnar verða að vera traustar, áreiðanlegar og settar fram af fullum heilindum. 

                                                      
17

 Ekki liggja fyrir upplýsingar um framvindu verkáætlunar frá árinu 2010.  
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Að lokum þurfa þær að vera samanburðarhæfar bæði hvað varðar samræmi upplýsinga 

frá ári til árs sem og samanburð milli fyrirtækja (Bullen og Crook, 2005). 

Að lokum skilgreinir hugtakaramminn grundvallarþætti reikningsskila. Þættir sem 

snúa að fjárhagslegri stöðu félagsins eru eignir, skuldir og eigið fé en þættir sem snúa að 

árangri eru tekjur og gjöld (Deloitte, 2010).   

Eins og nánar verður fjallað um í fjórða kafla segja einstaka niðurstöður úr greiningu á 

ársreikningi fyrirtækis lesandanum lítið ef ekki er hægt að setja þær í samhengi við 

niðurstöður fyrir önnur fyrirtæki. Til þess að það sé hægt þurfa forsendur 

reikningsskilanna að liggja fyrir. Það segir lesandanum lítið að hagnaður félagsins A sé 

1.000 kr. og félagsins B sé 500 kr. ef ekki liggur fyrir hvaða aðferðum var beitt til að leiða 

fram hagnaðinn. Markmið bandaríska reikningsskilaráðsins og alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins um samræmingu á notkun hugtaka, reikningsskilastaðla og 

framsetningu upplýsinga í ársreikningi er því mjög mikilvægt skref til þess að hægt sé að 

bera saman árangur fyrirtækja óháð því hvar þau starfa í heiminum. Fyrir íslensk 

fyrirtæki sem sækja þurfa erlenda þjónustu svo sem vegna fjármögnunar, öflunar 

aðfanga eða vegna starfsemi erlendis er sér í lagi mikilvægt að um samræmd 

reikningsskil og framsetningu sé að ræða. Slíkt auðveldar til muna alla upplýsingagjöf til 

viðkomandi aðila. Að öðrum kosti er líklegt að ávallt þyrfti að útskýra að hvað leyti 

séríslensk reikningsskil væru frábrugðin þeim reikningsskilum sem gilda í viðkomandi 

landi.   
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4 Kennitölur 

Kennitölur fyrirtækja eru yfirleitt settar fram á forminu X á móti Y þar sem X og Y eru 

stærðir sem fengnar eru úr ársreikningum fyrirtækja eða um er að ræða aðrar 

fjármálalegar upplýsingar (Salmi og Martikainen, 1994). Yfirleitt er því um hlutfall 

tveggja stærða að ræða og kennitölurnar eru ýmist birtar sem prósentur (dæmi: 25% 

eiginfjárhlutfall eða 35% framlegð), sem hlutfall (dæmi: að veltufjárhlutfall sé 2:1) eða 

sem tugabrot (dæmi: að hlutfall skulda á móti EBITDA sé 2,5 einnig er algengt að 

veltufjárhlutfall sé sett fram sem tugabrot t.d. 2,25). Megintilgangurinn með því að nota 

hlutfall tveggja stærða er að þannig er hægt að gera samanburð milli fyrirtækja án þess 

að stærð þeirra hafi áhrif á samanburðinn (Salmi og Martikainen, 1994).   

Einn meginkosturinn við notkun kennitalna við greiningu á rekstri og fjárhagslegri 

stöðu fyrirtækja er hversu einfaldar þær eru í notkun. Í flestum tilvikum nægir að deila 

einni tölu upp í aðra og þannig getur lesandinn aukið verulega á þær upplýsingar sem 

hann fær úr viðkomandi ársreikningi. Ekki er þörf á sérstökum hugbúnaði eða 

sérfræðiþekkingu og því eiga flestir sem vilja kynna sér efni ársreikninga að geta nýtt sér 

kennitölugreiningu. Einnig taka þær á mismunandi hliðum rekstrarins eins og nánar 

verður farið yfir hér á eftir s.s. á greiðsluhæfi, arðsemi og skuldsetningu og geta 

kennitölurnar því gefið lesandanum góða yfirsýn yfir einstaka þætti rekstrarins ef réttar 

kennitölur eru valdar í greininguna.   

Kennitölum er ekki ætlað að gefa eitt ákveðið svar heldur eru þær vísbending um 

efnahagslega stöðu fyrirtækisins og geta gefið þeim sem fást við fjárhagslega greiningu 

fyrirtækja mikilvægar vísbendingar í greiningavinnunni (Lev, 1974, bls. 34). Algengt er að 

stjórnendur dragi fram þær kennitölur sem þeim finnst mestu skipta varðandi mat á 

rekstri fyrirtækisins og birti í fréttatilkynningum og ársskýrslum. Sú hætta getur skapast 

að stjórnendur velji kennitölur sem „fegra stöðu“ viðkomandi fyrirtækis og varist að 

sýna kennitölur sem draga fram neikvæða mynd af rekstrinum. Ytri greiningaaðilar nota 

kennitölur til að leggja mat á fjárhagsstöðu og framtíðarhorfur fyrirtækja. Þeir velja þá 

þær kennitölur sem talið er að sýni best þá þætti rekstrarins sem verið er að skoða 

hverju sinni. Þannig getur verið nauðsynlegt að skoða framsetningu mismunandi aðila 

þegar lagt er mat á fjárhagsstöðu félags út frá kennitölugreiningu.  
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Einar og sér segja kennitölur okkur lítið og geta jafnvel gefið villandi mynd séu þær 

ekki settar í rétt samhengi. Dæmi um þetta er ef hagnaður fyrirtækis hefur aukist milli 

ára þá mætti draga þá ályktun að fyrirtækið sé að standa sig vel og sé á réttri leið hvað 

rekstur varðar. Til að kanna hvort aukinn hagnaður stafi af stækkun fyrirtækisins t.d. í 

kjölfar eignaaukningar er nauðsynlegt að skoða hagnaðinn sem hlutfall af 

heildareignum. Ef sú kennitala bendir áfram til að fyrirtækið sé að standa sig vel styrkist 

ofangreind ályktun um að fyrirtækið sé á réttri leið. Ef þróun afkomunnar er síðan borin 

saman við afkomu í atvinnugreininni gæti hins vegar komið í ljós að hagnaður í greininni 

hafi aukist meira en hjá félaginu sem er til skoðunar og þá verður túlkunin á 

niðurstöðunni allt önnur (Lev 1974, bls. 70).  

Mikilvægt er að hafa í huga að kennitölur byggja á sögulegum gögnum og segja því 

ekki endilega til um hver árangur félagsins verður í framtíðinni. Ýmsar ákvarðanir bæði 

innan fyrirtækisins af hálfu stjórnenda eða eigenda og utan þess s.s. ákvarðanir 

stjórnvalda eða stéttarfélaga geta haft veruleg áhrif á framtíðarrekstur félaga án þess að 

kennitölugreining hafi möguleika á að greina slíkt út frá sögulegum gögnum.  

4.1 Þróun kennitalna 

Þróun á greiningu á ársreikningum fyrirtækja hófst í Bandaríkjunum í lok nítjándu aldar. 

Tvær megin breytingar á efnahagsumhverfi fyrirtækja gerðu það að verkum að þörf varð 

á kerfisbundnum greiningum á fjárhagsupplýsingum fyrirtækjanna. Í fyrsta lagi var 

hlutafélagaformið orðið stöðugt algengara rekstrarform sem kallaði á skýr skil milli 

stjórnenda og eigenda fyrirtækjanna og í öðru lagi aukið hlutverk fjármálastofnanna s.s. 

banka, fjárfesta og tryggingarfélaga í fjármögnun fyrirtækja. Sem lánveitendur vildu 

þessir aðilar geta metið á kerfisbundinn hátt hæfi fyrirtækjanna til endurgreiðslu á 

lánum (Lev, 1974, bls. 2).  

Í kjölfarið hófst þróun á notkun kennitalna við greiningu fjárhagsupplýsinga. Þrátt 

fyrir að margt væri sameiginlegt þá varð strax talsverður munur á þróun kennitalna eftir 

því hvort um greiningu af hálfu lánveitenda var að ræða eða af hálfu stjórnendanna 

(Horrigan, 1968). Lánveitendur lögðu áherslu á hvort fyrirtækin gætu endurgreitt lán á 

meðan stjórnendur lögðu áherslu á að greina arðsemi rekstrarins. Í lok nítjándu og við 

upphaf tuttugustu aldar varð talsverð þróun á notkun beggja aðila á greiningu 

fjárhagsupplýsinga en lánveitendur voru leiðandi í þeirri þróun sem setti mark sitt á 
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kennitölurnar og notkun þeirra. (Horrigan, 1968). Þannig var til að mynda strax í 

kringum árið 1890 regla hjá opinberum lánastofnunum í Bandaríkjunum að fá 

efnahagsreikning þeirra fyrirtækja sem óskuðu eftir lánafyrirgreiðslu (Lev, 1974, bls. 2). Í 

fyrstu einskorðaðist greiningin við samanburð á einni tölu við aðra en þróaðist yfir í 

aðgreiningu á skammtíma og langtímaliðum (e. current versus non-current) sem leiddi til 

þess að áherslan varð á greiningu á samhengi einstakra liða ársreikningsins (Horrigan, 

1968). Rétt undir aldamótin 1900 var byrjað að gera samanburð á veltufjármunum á 

móti skammtímaskuldum og kennitalan veltufjárhlutfall (e. current ratio) varð til. 

Upphaflegt markmið með því að reikna veltufjárhlutfallið sem kennitölu var eingöngu að 

meta lánstraust fyrirtækisins (Beaver, 1966). Hefur veltufjárhlutfallið sett meira mark á 

greiningu ársreikninga en nokkur önnur kennitala og segja má að notkun kennitalna við 

greiningu ársreikninga hafi hafist með tilkomu veltufjárhlutfallsins (Horrigan, 1968).  

Talsverð þróun varð á kennitölum strax í upphafi tuttugustu aldar. Nýjar kennitölur 

urðu til og farið var að skilgreina hvað væri æskilegt gildi hverrar kennitölu. Minni 

áhersla er lögð á það nú að skilgreina ákveðin viðmiðunarmörk fyrir kennitölur. 

Algengast er að horft sé til þess hvert meðaltal atvinnugreinarinnar er. Nánar verður 

fjallað um viðmiðunargildi síðar í þessum kafla.  

Árið 191918 byrjaði framleiðslufyrirtækið DuPont að nota einskonar kennitölu 

þríhyrning til að greina rekstur félagsins og ávöxtun heildareigna. Upphaf þess var að 

félagið hafði nýverið fest kaup á hlut í félagi þar sem stjórnendum þótti ástæða til bæta 

arðsemi rekstrarins19. Í kjölfarið komu menn auga á samhengið milli ávöxtunar 

heildareigna (e. return on assets eða ROA) og kennitalnanna hagnaður á móti veltu og 

velta á móti heildareignum. Á toppi þríhyrningsins var ávöxtun heildareigna reiknað sem 

hagnaður á móti heildareignum og grunnur þríhyrningsins samanstóð af 

hagnaðarhlutfalli (e. profit margin ratio), reiknað sem hagnaður á móti veltu og 

veltuhlutfalli (e. capital turnover ratio) reiknað sem velta á móti heildareignum. 

Þríhyrningurinn myndaði þannig umgjörð þar sem kennitölurnar mynduðu rökræna 

                                                      
18

 Heimildum ber ekki saman um hvort formúlan hafi verið kynnt árið 1918 eða 1919. Hér er haft árið 
1919 í samræmi við heimild Horrigan frá árinu 1968. 

19
 Um var að ræða hlut í General Motors félaginu. Rafmagnsverkfræðingnum F. Donaldson Brown sem 
nokkru áður hafði verið ráðinn til DuPont félagsins var fengið það hlutverk að greina 
fjárhagserfiðleika GM. (Heimild: http://en.wikipedia.org/wiki/Donaldson_Brown). 
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heild (Horrigan, 1968). Ávöxtun heildareigna var þannig brotin niður eftir því hvort hún 

var tilkomin frá rekstrinum eða frá eignahliðinni.   

 

Mynd 1. DuPont þríhyrningurinn 

Notkun á DuPont formúlunni til að reikna ávöxtun heildareigna sýndi jafnframt fram á 

samhengið milli kennitalnanna.  

DuPont formúla:  

(1) (Hagnaður/velta) x (velta/heildareignir) = (hagnaður/heildareignir)  

= ávöxtun heildareigna 20 

Á þeim tíma sem DuPont formúlan var fyrst sett fram var megináherslan á að 

hámarka ávöxtun á heildareignum félagsins. Síðar eða upp úr árinu 1970 fór áherslan að 

beinast að hluthafanum og ávöxtun eigin fjár varð meginmarkmiðið. Við það breyttist 

áhersla frá ávöxtun heildareigna (ROA) yfir í ávöxtun eigin fjár (e. return on equity eða 

ROE) (Liesz, e.d.). 

Endurbætt DuPont formúla til að reikna ávöxtun eigin fjár: 

(2) Ávöxtun heildareigna x (heildareignir/eigið fé) = ávöxtun eigin fjár 

Settar hafa verið fram fleiri endurbættar útgáfur af DuPont formúlunni auk þess sem 

hún hefur verið brotin frekar niður og undirliggjandi þættir formúlunnar verið greindir 

nánar (Penman, 2007, bls. 381). 

Áhugi manna á notkun kennitalna jókst jafnt og þétt og upp úr árinu 1920 var farið að 

safna upplýsingum sem snéru að kennitölum fyrirtækja á kerfisbundinn hátt og 

greinendur, háskólar og lánastofnanir gáfu út meðaltöl og viðmiðunargildi fyrir 

                                                      
20

 Ávöxtun heildareigna er á ensku Return on Assets og er oft skammstafað ROA.  

Ávöxtun heildareigna =

Hagnaður/heildareignir 

Hagnaður/veltu Velta/heildareignir



 

31 

kennitölur. Fyrsta alvöru gagnrýnin á notkun kennitalna kom fram árið 1925 þegar 

Stephen Gilman gagnrýndi mikilvægi kennitalna. (Horrigan, 1968). Að mati Gilman var 

megingallinn á kennitölugreiningu sá að ekki er hægt að túlka þær vegna þess að þær 

breytast yfir tíma sökum þess að bæði nefnari og teljari taka breytingum, þær séu því 

„tilbúnar“ (e. artificial) en ekki byggðar á grundvallarstærðum (e. fundamental 

measures). Þær dragi athygli greinandans frá því að hafa heildarsýn yfir rekstur 

fyrirtækisins auk þess sem áreiðanleiki kennitalna til að meta fyrirtækið sé mjög 

mismunandi eftir því hvaða kennitala er skoðuð. Þessi gagnrýni varð þó ekki til að koma 

af stað umræðu milli aðila um hvort kennitölur væru tilbúningur eða grundvallar 

greining á stöðu fyrirtækja. (Horrigan, 1968). 

Upp úr árinu 1930 fóru greinendur að kanna möguleikann á notkun kennitalna til að 

greina hættu á fjárhagslegum erfiðleikum fyrirtækja. (Horrigan, 1968). Gerðar voru 

nokkrar rannsóknir á þessum tíma sem gengu út á að kanna hvort hægt væri að greina 

yfirvofandi fjárhagserfiðleika út frá þróun kennitalna fyrirtækjanna. Winakor og Smith 

gerðu rannsókn árið 1935 á fyrirtækjum sem lent höfðu í greiðslufalli á árunum 1923-

1931 (Horrigan, 1968). Skoðuðu þeir þróun á 21 kennitölu undangenginna tíu ára. 

Niðurstaðan var að rekstrarfé21 á móti heildareignum sagði best til um versnandi 

fjárhagsstöðu fyrirtækisins þar sem kennitalan versnaði stöðugt á tímabilinu. Rannsókn 

þeirra Winakor og Smith var hins vegar með þeim annmörkum að hún tók ekki mið af 

samanburðarhópi fyrirtækja sem ekki höfðu lent í greiðslufalli (Horrigan, 1968). Í 

kjölfarið komu aðrar rannsóknir þar sem notast var við samanburðarhópa. Fitzpatrik 

framkvæmdi sína rannsókn upp úr árinu 1930 og beitti samanburði milli félaga sem lent 

höfðu í greiðslufalli og þeirra sem ekki höfðu lent í greiðslufalli. Skoðað hann þróun á 

þrettán kennitölum þrjú til fimm ár aftur í tímann fyrir tuttugu fyrirtæki. Niðurstaðan var 

að allar kennitölur félaganna sem lent höfðu í greiðslufalli sýndu einhverskonar þróun í 

átt að hnignun umfram það sem kennitölur samanburðarfélaganna gerðu (Horrigan, 

1968). Þrátt fyrir að þessar rannsóknir hafi flestar verið með einhverjum annmörkum s.s. 

ekki tekið mið af samanburðarhópum eða byggt á litlu úrtaki þá voru þær mikilvægar 

sökum þess að þær voru fyrsta skrefið í átt að vísindalegri notkun á kennitölum 

(Horrigan, 1968). 

                                                      
21

 Hér er rekstrarfé notað yfir enska heitið working capital þ.e. veltufjármunir að frádregnum 
skammtímaskuldum. Er þessi skilgreining notuð í ritgerðinni.  
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Árið 1942 greindi Mervin sex ára þróun kennitalna fyrir fyrirtæki sem annarsvegar 

höfðu hætt starfsemi og hinsvegar voru starfandi. Bar hann saman eftir atvinnugreinum 

kennitölur þeirra fyrirtækja sem hætt höfðu starfsemi við áætlað „eðlilegt“ gildi hverrar 

kennitölu. Niðurstaðan var að þrjár kennitölur gáfu vísbendingu um hvort fyrirtæki 

myndu halda áfram starfsemi eða ekki. Voru það kennitölurnar rekstrarfé á móti 

heildareignum, virði eigin fjár á móti heildarskuldum og veltufjárhlutfallið. Rannsókn 

Mervins var fyrsta „þróaða“ (e. sophisticated) rannsóknin á möguleikum kennitalna til 

að meta líkur á greiðslufalli fyrirtækja (Horrigan, 1968). 

Að mati Beaver (1966) hafði lítil viðleitni verið í þá átt að kanna með vísindalegum 

hætti notagildi kennitalna. Í rannsókn sinni sem birt var árið 1966 kannaði hann 

notagildi kennitalna til að meta hættu á því að fyrirtæki færu í þrot. Tók hann fram að 

þetta væri ekki eini möguleikinn til að nota kennitölur en væri upphafið af því að 

sannreyna með vísindalegum vinnubrögðum notagildi kennitalna (Beaver, 1966). Fjallað 

verður sérstaklega um rannsókn Beaver í 5. kafla.  

Áhrif mismunandi reikningsskilaaðferða á niðurstöður kennitalna vakti upp 

spurningar. Vakin var athygli á því að það hvort birgðir væru metnar samkvæmt LIFO (e. 

last in first out) eða FIFO (e. first in first out) aðferðinni hefði veruleg áhrif á kennitölur 

sem snéru að veltuhraða birgða en hefði lítil áhrif á aðrar kennitölur (Horrigan, 1968). Í 

rannsókn Nelson (1963) á áhrifum þess á kennitölur að fyrirtæki eignfærðu 

leigusamninga í stað beinnar gjaldfærslu leigugreiðslna kom hins vegar í ljós að slík 

breyting hafði áhrif á mjög margar kennitölur. Niðurstaða Nelson var því að mismunandi 

meðferð leigusamninga í uppgjöri félagsins gæti haft veruleg áhrif á það hvernig félagið 

væri metið út frá greiningu kennitalna. Mikilvægt væri því að kanna forsendur 

reikningsskilanna áður en tekin væri ákvörðun út frá niðurstöðum kennitölugreiningar. 

Með aukinni áherslu á greiningu á uppruna sjóðstreymis upp úr miðri síðustu öld 

vaknaði einnig áhugi manna á kennitölum sem byggðu á sjóðstreymi. Ein af þeim 

kennitölum sem Beaver (1966) notaði í sinni rannsókn og sú sem reyndist best til þess 

fallin að greina yfirvofandi greiðsluerfiðleika var sjóðstreymi á móti heildarskuldum. 

Skilgreindi Beaver sjóðstreymi sem afkomu að viðbættum afskriftum. Þessi skilgreining 

Beaver á sjóðstreymi svipar mjög til EBITDA kennitölunnar sem mikið er notuð í 
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fjárhagslegum greiningum en EBITDA22 er rekstrarafkoma fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 

skatta. EBITDA varð fyrst almennt notuð upp úr árinu 1980 í kjölfar þess að skuldsettar 

yfirtökur urðu algengar og var kennitalan þá notuð til þess að meta getu fyrirtækisins til 

að standa undir skuldum (Investopedia, 2012a). Einnig er algengt að fyrirtæki sem að 

jafnaði eru með miklar fjárfestingar s.s. fjarskiptafélög og félög í flutningastarfsemi dragi 

fram EBITDA framlegð. Gagnrýnendur kennitölunnar hafa bent á að með jákvæðni í 

huga megi segja að kennitalan sýni að félagið skili ákveðnu sjóðstreymi en í raun megi 

álykta að félagið skili ekki nógu góðri rekstrarniðurstöðu til að heildarafkoma félagsins 

sé dregin fram (Bagley, 2011). Annar ókostur við EBITDA kennitöluna er að hún getur 

tekið miklum breytingum eftir því hvernig félög eru upp byggð s.s. hvort þau eiga 

framleiðslutæki eða leigja þau. Í kjölfar EBITDA kom því fram EBITDAR kennitalan en þá 

eru leigugreiðslur einnig undanskildar rekstrargjöldum en þannig má segja að 

leigugreiðslur séu meðhöndlaðar líkt og um afskriftir væri að ræða. Ávinningurinn er 

aðallega sá að þannig fæst betri grundvöllur til samanburðar við félög sem eiga 

framleiðslutækin og eru því með afskriftir í stað leigugreiðslna auk þess sem skýrari 

mynd fæst af raunverulegri framlegð rekstrarins óháð því hvernig framleiðslutæki eru 

fjármögnuð (Bagley, 2011; Investopedia, 2012b).  

Stöðug þróun hefur því verið í framsetningu nýrra kennitalna og þær verið aðlagaðar 

að breyttum aðstæðum fyrirtækja en engu að síður halda upphaflegar kennitölur enn 

gildi sínu og eru mikið notaðar. Sést það meðal annars á kennitölum í þeim 

greiðslufallslíkönum sem fjallað verður um hér á eftir.  

4.2 Flokkun kennitalna 

Frá því byrjað var að nota kennitölur við greiningu á rekstri hafa verið settar fram ýmsar 

kennitölur sem byggja ýmist á upplýsingum sem koma beint úr ársreikningum fyrirtækja 

eða ytri upplýsingum um fyrirtæki s.s. af fjármálamörkuðum. Hagsmunaaðilar fyrirtækja 

eru margir s.s. eigendur, stjórnendur, starfsmenn, birgjar og eftirlitsaðilar. Allir hafa þeir 

mismunandi sýn og þörf fyrir upplýsingar til að nota í sínum greiningum (Salmi og 

Martikainen, 1994).   

                                                      
22

 EBITDA er enska skammstöfunin fyrir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization. 
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Lengi framan af var litið svo á að fyrirtæki hefðu fyrst og fremst skyldum að gegna 

gagnvart hluthöfum sínum (e. shareholders) en seinna hefur ábyrgð fyrirtækja gagnvart 

öðrum hagsmunaaðilum (e. stakeholders) einnig verið viðurkennd (Freeman og Reed, 

1983). Eins og fram kom hér að framan eru hagsmunaaðilar stundum flokkaðir í innri og 

ytri. Einnig er þekkt að þeir séu flokkaðir út frá víðum eða þröngum skilningi. 

Hagsmunaaðilar í víðum skilningi eru allir sem geta haft áhrif á eða verða fyrir áhrifum af 

markmiðum skipulagsheildarinnar. Hagsmunaaðilar í þröngum skilningi eru skilgreindir 

hópar s.s. starfsmenn, viðskiptavinir, ákveðnar opinberar stofnanir og tiltekin verkalýðs-

félög (Freeman og Reed, 1983). Hér er hugtakið hagsmunaaðilar notað í víðum skilningi.  

Margar af þeim kennitölum sem settar hafa verið fram byggja á mjög svipuðum 

grunnupplýsingum sem gerir það að verkum að fylgni milli þeirra verður mikil. Jafnframt 

því sem of mikið magn kennitalna og þar með upplýsinga til að vinna út getur dregið úr 

athygli notandans. Til þess að bregðast við þessu hefur athygli manna beinst að flokkun 

kennitalna og hvernig megi fækka þeim með því að velja meginkennitölur úr hverjum 

flokki og draga þannig úr endurtekningum (Salmi, Virtanen, Yli-Olli, 1990).  

Eins og áður segir eru kennitölur yfirleitt settar fram á forminu X á móti Y. Ein leið til 

að flokka kennitölurnar er því að skoða hvaðan upplýsingarnar sem mynda hlutfallið eru 

fengnar (Lev, 1974). Algengast er að bæði X og Y komi úr ársreikningum fyrirtækjanna. 

Ef bæði gildin koma úr rekstrarreikningi er kennitalan flokkuð sem „kvik“ (e. dynamic) 

en ef bæði gildin koma úr efnahagsreikningi er kennitalan flokkuð sem „stöðug“ (e. 

static) (Salmi og Martikainen, 1994). Ef annað gildið kemur úr rekstrarreikningi en hitt úr 

efnahagsreikningi þá er kennitalan flokkuð sem „blönduð kennitala“ (e. mixed). Frekari 

útvíkkun má gera á kennitölum með því að nota upplýsingar af fjármálamarkaði sem 

nefnara eða teljara. Dæmi um slíkt er V/H hlutfallið (markaðsverð á hlut á móti hagnaði 

á hlut) (Salmi, Virtanen, Yli-Olli, 1990). 

Í kennslubókum um fjármála og reikningshald er algengt að kennitölum sé skipt í 

arðsemi (e. profitability), greiðsluhæfi til skamms tíma (e. liquidity) og fjármagnsskipan 

(e. capital structure). Byggir þessi skipting oftast nær á reynslu og skoðunum 

viðkomandi höfunda en ekki á vísindalegum aðferðum (Salmi, Virtanen, Yli-Olli, 1990). 

Aðrir höfundar kennslubóka hafa kosið að skipta kennitölum í fjóra flokka það er 

greiðsluhæfi til skamms tíma, nýting fjármagns (e. activity ratios), arðsemi og kennitölur 
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sem snúa að skuldsetningu (e. coverage ratios) (Warfield, Weygands og Kieso, 2008, bls. 

277). Einnig er þekkt að bætt sé við fimmta flokknum, kennitölum sem snúa að 

fjárfestinum og ávöxtun þeirrar fjárfestingar sem um ræðir (O‘Regan, 2006, bls. 212).   

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kennitölum með það að markmiði að flokka 

þær og hefur þremur mismunandi aðferðum aðallega verið beitt. Í fyrsta lagi er það sú 

aðferð sem oftast er notuð í kennslubókum og nefnd var hér að framan og kölluð hefur 

verið „hagkvæma leiðin“. Hún byggir aðallega á viðtekinni venju, reynslu og skoðunum 

þeirra sem vinna rannsóknina (Salmi, Virtanen, Yli-Olli, 1990). Önnur aðferð er að byggja 

á samhengi kennitalnanna og er flokkunin því einskonar afleiðing af því hvernig 

kennitalan er samansett. DuPont píramídinn sem settur var fram í byrjun tuttugustu 

aldar er dæmi um slíka flokkun. Þriðja aðferðin er að beita aðleiðslu (e. inductive) með 

því að greina kennitölurnar út frá tölfræðilegum aðferðum aðallega með þáttagreiningu 

(e. factor analysis). Þá er þáttagreiningu beitt til að flokka mikið magn kennitalna niður í 

gagnkvæmt útilokandi flokka sem taka á mismunandi þáttum rekstrarins (Salmi, 

Virtanen, Yli-Olli, 1990).  

Chen og Shimerda (1981) rannsökuðu hvort flokka mætti kennitölur, sem notaðar 

höfðu verið í líkönum til að meta líkur á greiðslufalli fyrirtækja, með það að markmiði að 

skilgreina meginflokka og fækka þannig kennitölunum sem notaðar væru. Til skoðunar 

voru sjö flokkar (sjá: Tafla 1) sem skilgreindir höfðu verið og notaðir í rannsókn Pinches, 

Mingo og Caruthers (1973) og einnig í rannsókn Pinches, Eubank, Mingo og Caruthers 

árið 1975 (Chen og Shimerda, 1981).  

Tafla 1. Flokkar kennitalna samkvæmt rannsókn Chen og Shimerda (1981) 

 

26 líkön voru til skoðunar og innihéldu þau samtals 65 kennitölur. Strax kom í ljós að 

kennitölurnar byggðu oft á sömu grunnstærðunum og því var fylgni milli þeirra mjög 

Íslensk þýðing

1 Ávöxtun heildareigna Return on investment

2 Skuldsetning Finanacial leverage

3 Velta heildarfjármagns Capital turnover

4 Greiðsluhæfi til skamms tíma Short-term liquidity

5 Sjóðsstaða Cash position

6 Veltuhraði birgða Inventory turnover

7 Veltuhraði viðskiptakrafna Receiveble turnover

Enskt heiti í rannsókn
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mikil. Auðveldlega mátti því fækka kennitölunum verulega. Chen og Shimerda (1981) 

greindu nánar fimm líkön þar á meðal líkön Pinches, Eubank, Mingo og Caruthers sem 

nefnd voru hér að framan. Í öllum tilvikum hafði kennitölunum verið fækkað verulega af 

rannsóknaraðilum með því að flokka þær. Niðurstaða þeirra var að heimfæra mátti 

kennitölur allra fimm líkananna í áður nefnda sjö flokka og að þeir innihéldu þær 

upplýsingar sem hægt væri að fá út úr kennitölugreiningu. Best væri að velja eingöngu 

eina kennitölu í hvern flokk, mikil fylgni væri milli kennitalna innan hvers flokks og 

notkun á fleiri en einni kennitölu úr hverjum flokki gæti því valdið marglínuleika (e. 

multicollinearity) og bjagað samhengið á milli háðu og óháðu breytunnar (Chen og 

Shimerda, 1981). 

4.3 Áhrif tölfræðinnar á kennitölur 

Einn megingallinn á notkun kennitalna við greiningu ársreikninga var að mati Lev (1974) 

skortur á notkun á tölfræði við kennitölugreiningu og hversu lítið tillit var tekið til áhrifa 

tölfræðinnar við túlkun á niðurstöðum úr slíkum greiningum. Þannig væri gerður 

samanburður á tilteknu fyrirtæki við meðaltal atvinnugreinar án þess að skoða hvernig 

meðaltalið væri í raun samansett og hvert staðalfrávikið væri en slíkt gæti haft mikil 

áhrif á rétta túlkun á niðurstöðunni. Þannig geta fá öfgagildi (mjög há eða mjög lág gildi) 

haft veruleg áhrif á það meðaltal sem verið er bera sig saman við. Nauðsynlegt er að 

notandinn þekki meðaltalið og taki tillit til þess hvernig það er myndað við mat sitt.  

4.3.1 Normaldreifing 

Normaldreifing gagna er oft ein af meginforsendum fyrir því að hægt sé að draga 

ályktanir út frá kennitölugreiningum. Ástæða þess er að mat á marktækni s.s. í 

aðhvarfsgreiningum (e. regression analysis) eða í aðskilnaðargreiningu (e. discriminant 

analysis) gerir ráð fyrir normaldreifingu gagnanna (Salmi og Martikaninen, 1994). 

Dreifing á kennitölum er sjaldnast þekkt og því er tilhneiging til að gera ráð fyrir að hún 

sé normaldreifð (Deakin, 1976). Rannsóknir sýna hins vegar að niðurstöður úr 

kennitölum eru sjaldnast normaldreifðar og dreifing þeirra er yfirleitt mikil. Í þeim 

tilvikum sem gögn eru nærri því að vera normaldreif eru þau yfirleitt jákvætt skekkt (e. 

positively shewed) þ.e. dreifingin verður meiri til hægri (Horrigan, 1965). Meiri líkur eru 

á að gögn séu normaldreifð ef þau einskorðast við sömu atvinnugrein en ef verið er að 

skoða dreifingu á gögnum sem taka til margra atvinnugreina (Deakin, 1965). Þessi 
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vitneskja er mikilvæg þar sem algengt er að kennitölur fyrir einstök fyrirtæki séu bornar 

saman við meðaltal kennitalna í sömu atvinnugrein. Meiri líkur er þá á því að 

undirliggjandi gögn séu normaldreifð og samanburðurinn gefi því réttari mynd en annars 

hefði verið.  

Til að kanna forsendu um normaldreifingu skoðaði Horrigan (1965) 17 kennitölur fyrir 

56 fyrirtæki á árunum 1948-1957. Um var að ræða fyrirtæki í stáliðnaði annarsvegar og 

olíuiðnaði hinsvegar. Niðurstaðan var að dreifingin var jákvætt skekkt líkt og fyrri 

rannsóknir höfðu leitt í ljós. Líklegasta ástæðan fyrir slíkri dreifingu er að kennitölur hafa 

yfirleitt lágmarksgildið núll og hafa þannig ákveðin neðrimörk en hafa hins vegar ekkert 

hámarksgildi og því óendanleg efri mörk (Martikainen, Perttunen, Yli-Olli og 

Gunasekaran, 1995; Horrigan, 1965). Þetta veldur því að dreifing kennitalna hefur 

tilhneigingu til að verða skekkt til hægri. Deakin (1976) gerði sambærilega rannsókn á 11 

kennitölum á öllum framleiðslufyrirtækjum sem voru í Compustat gagnagrunninum. 

Niðurstaðan var að 10 af þeim 11 kennitölum sem voru til skoðunar voru verulega frá 

því að vera normaldreifðar og var dreifingin yfirleitt verulega jákvætt skekkt. Eina 

kennitalan sem ekki var langt frá normaldreifingu var heildarskuldir á móti 

heildareignum. Með því að umbreyta upphaflegum grunngögnum og beita logaritma 

eða kvaðratrót mátti hins vegar draga úr skekkjunni (e. skewness) og nálgast 

normaldreifingu (Deakin, 1976). Þetta átti t.d. við um heildarskuldir á móti heildar-

eignum en þar mátti nálgast normaldreifingu enn frekar með því að taka kvaðratrót. 

Ávallt þarf að meta áhrifin af því að umbreyta gögnum með fyrrgreindum aðferðum. 

Niðurstaða Deakin (1976) var að í einstaka tilfellum varð umbreytingin til þess að draga 

úr normaldreifingu gagnanna.  

Önnur skýring á því að niðurstöður úr kennitölum eru ekki normaldreifðar er þróun á 

undirliggjandi hagstærðum s.s. þróun á verðbólgu og breyting á vöxtum. Þannig hafa 

rannsóknir sýnt að með því að leiðrétta fyrir efnahagsáhrifum megi komast mjög nærri 

því að gera gögn normaldreifð (Martikainen o.fl., 1995). Önnur leið til að gera gögn 

normaldreifð er að eyða út útlögum (e. outliers) þ.e. gildum sem eru mjög há eða mjög 

lág (Martikainen o.fl., 1995; Salmi og Martikainen, 1994). Mikilvægt er að notendur 

kennitölugreiningar fari gætilega þegar ályktanir eru dregnar út frá kennitölum sem hafa 

mjög lágan nefnara (þegar nefnari nálgast núll) slíkt getur orðið til þess að mynda gildi 

sem fellur undir það að vera útlagi og getur því skekkt niðurstöðuna (Martikainen o.fl., 

1995).    
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4.3.2 Fylgni 

Annar mikilvægur tölfræðilegur áhrifaþáttur á kennitölur er fylgni. Líklegt er að talsverð 

fylgni sé milli margra kennitalna þar sem undirliggjandi gögn eru oft þau sömu eða mjög 

tengd. Þannig er algengt að nefnari kennitalna sé sama stærðin t.d. eru stærðirnar 

heildareignir eða heildarskuldir oft notaðar sem nefnari. Á sama hátt er sami teljari 

notaður í margar kennitölur. Í rannsókn Horrigan (1965) höfðu til að mynda allar 6 

kennitölurnar sem snéru að nýtingu fjármagns (e. capital turnover ratio) heildarveltu í 

teljara. Einnig hafa stærðir í rekstri fyrirtækja tilhneigingu til að þróast í sömu átt. Þannig 

veldur oft aukin sala því að efnahagur stækkar með því að bæta þarf við 

framleiðslutækjum og auka þarf veltufjármuni s.s. birgðir til að unnt sé að auka 

framleiðslu og veltu. Þessi vöxtur veldur síðan aukinni þörf fyrir fjármögnun og getu því 

kallað á auknar langtíma- og skammtímaskuldbindingar. Þetta veldur því að fylgni milli 

margra kennitalna verður oft mikil. Rannsókn Horrigan (1965) studdi það að fylgni væri 

milli kennitalna. Eðlilega var fylgnin mismikil milli flokka en einnig var munur eftir því 

hvor atvinnugreinin var skoðuð, stál- eða olíuiðnaðurinn (Horrigan, 1965). Að mati 

Horrigan fylgja því bæði kostir og gallar að sterk fylgni sé milli kennitalna. Hægt er að 

fækka kennitölum verulega þegar vitað er að fylgni á milli þeirra er mikil. Óþarfi er að 

vinna með margar kennitölur sem hafa sterka fylgni sín á milli og bæta þar af leiðandi 

litlu við til að hægt sé að draga ályktanir út frá greiningunni. Þetta gerir jafnframt þá 

kröfu til greinandans að hann vandi vel valið á þeim kennitölum sem unnið er með 

þannig að tekið sé á sem flestum þáttum rekstrarins og að sem minnst fylgni sé milli 

þeirra kennitalna sem unnið er með hverju sinni þegar ályktanir eru dregnar út frá 

kennitölugreiningu.  

Fylgni milli tímabila er einnig þekkt í kennitölugreiningu. Þannig hafa kennitölur 

fyrirtækja í sömu atvinnugrein tilhneigingu til að þróast í sömu átt þegar skoðað er 

nokkurra ára tímabil. Þetta á sérstaklega við um kennitölur sem horfa til langtíma þátta í 

rekstrinum (Horrigan, 1965).  

Þegar litið er til tölfræðilegra áhrifaþátta á kennitölur er ljóst að meðferð kennitalna 

úr rekstri fyrirtækja er ekki eins einföld og lítur út fyrir í fyrstu. Auðveldlega er hægt að 

setja fram fjölda kennitalna sem byggja á ársreikningum fyrirtækja og draga rangar 
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ályktanir út frá þeim ef ekki er rétt með farið. Mikilvægt er því að notandinn taki mið af 

þeim annmörkum sem eru á kennitölugreiningum þegar niðurstöður eru túlkaðar. 

4.4 Mismunandi form kennitölugreiningar 

Ein leið til að greina ársreikninga fyrirtækja er að beita lóðréttum greiningum. Lóðrétt 

greining (e. vertical analysis) kallast það þegar kennitölur eru reiknaðar út frá 

fjárhæðum sem tilheyra sama tímabilinu. Stærsta fjárhæðin í rekstrarreikningnum eða 

efnahagsreikningnum er yfirleitt notuð sem grunnstærð (Siegel og Shim, 2006, bls. 240). 

Þannig er algengt að reiknaðar séu ýmsar stærðir sem hlutfall af heildarveltu ef verið er 

að nota fjárhæðir úr rekstrarreikningi, t.d. launakostnaður sýndur sem hlutfall af veltu. 

Ef verið er að skoða liði úr efnahagsreikningi þá er ákveðinn liður sýndur sem hlutfall af 

heildareignum t.d. veltufjármunir sem hlutfall af heildareignum. Með því að skoða hvert 

hlutfall einstakra liða er af heildarstærð, t.d. að skoða hlutfall birgða eða viðskiptakrafna 

af heildareignum, má fá betri tilfinningu fyrir stöðunni en ef eingöngu er horft á 

fjárhæðirnar. Þetta á til dæmis við þegar verið er að bera sama félög sem eru 

mismunandi að stærð. Þá segir það greinandanum lítið að fyrirtæki A hafi 10 milljónir 

króna í birgðir á meðan fyrirtæki B hefur 100 milljónir króna í birgðir ef birgðirnar eru 

ekki settar í samhengi við aðrar stærðir í rekstrinum s.s. veltu félaganna eða 

heildareignir.  

Á sama hátt má beita láréttri greiningu (e. horizontal analysis) en þá er skoðuð þróun 

yfir tímabil (Siegel og Shim, 2006, bls. 239). Algengast er að gerð sé greining yfir nokkur 

ár en einnig getur verið áhugavert að skoða þróun yfir mánuði eða ársfjórðunga. Hér 

getur bæði átt við að skoða þróun beinna fjárhæða, prósentubreytingu einstakra stærða 

eða þróun hlutfalla s.s. framlegðarhlutfalls. Einnig er algengt að reiknuð sé einskonar 

vísitala þar sem grunnárinu er gefið gildið 100 og svo er reiknuð breyting frá grunnári og 

yfir ákveðið tímabil t.d. 5 eða 10 ára tímabil.  

Til þess að hægt sé að leggja mat á árangur fyrirtækis út frá kennitölugreiningu er 

nauðsynlegt að skoða niðurstöður í samanburð við önnur félög eða þá atvinnugrein sem 

rekstur félagsins tilheyrir. Með slíkum samanburði er betur hægt að segja til um hvort 

árangur tiltekins félags er betri eða verri en samanburðarfélög í stað þess að horfa 

eingöngu á þróun kennitölunnar hjá viðkomandi félagi. Mikilvægt er að kanna hvort 

félögin sem borin eru saman séu í raun samanburðarhæf. Hefur í því samhengi verið 
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talið að fyrirtæki þurfi að tilheyra sömu atvinnugrein, vera sambærileg að stærð, nota 

sömu reikningsskilaaðferðir og vera sambærilega staðsett landfræðilega (Lev, 1974, bls. 

38). Ef mikill munur er á ofangreindum atriðum getur það valdið því að kennitölur verða 

mismunandi og því gefur samanburður milli félaganna ekki rétta mynd. Ef ofangreindar 

forsendur um samanburð halda og félögin eru talin samanburðarhæf gefur 

samanburðargreining dýpri vitneskju um stöðu félagsins en ef eingöngu er horft á þróun 

kennitalna viðkomandi félags.  

Ef fyrirtæki er með starfsemi í fleiri en einni atvinnugrein getur verið nauðsynlegt að 

aðgreina reksturinn eftir atvinnugreinum áður en kennitölugreining er gerð til að hægt 

sé að gera samanburð við sambærileg félög samanber skilgreiningu hér á undan. Ef gerð 

og framsetning ársreiknings fyrirtækisins er samkvæmt alþjóðlegum reikningsskila-

stöðlum bera að veita upplýsingar í skýringum um hvern starfsþátta félagsins, sem 

uppfyllir ákveðin skilyrði. IFRS-staðall 8 starfsþættir, kveður á um hvenær og með hvaða 

hætti skuli veita upplýsingar um einstaka starfsþætti. Helstu stærðarskilyrðin eru ef 

velta af starfsþætti er 10% eða meira af veltu félagsins, eignir starfsþáttar eru 10% eða 

meira eða ef hagnaður eða tap er 10% eða meira af hagnaði eða tapi23 

(Evrópusambandið, 2010). Sundurliðun niður á starfsþætti krefst þess að sameiginlegum 

kostnaði félagsins sé skipt niður á einingar, oftast er sú skipting byggð á mati stjórnenda 

og því er alltaf sú hætti fyrir hendi að stjórnendur „aðlagi“ skiptinguna að því sem 

hentar þeim einingum sem eiga undir högg að sækja. Því er öruggara að byggja 

greininguna á framlegð (tekjur að frádregnum beinum kostnaði) í stað þess að horfa á 

endanlega afkomu eins og hún er sett fram af stjórnendum (Lev, 1974, bls. 45).  

4.5 Mat á niðurstöðu einstakra kennitalna 

Kennitölugreining gerir þær kröfu til greinandans að hann kanni vel þær forsendur sem 

hafa áhrif á rekstur fyrirtækjanna s.s. samkeppnisstöðu, aðkomu eigenda, 

efnahagsumhverfið og áhrif opinberra aðila. Einnig þarf hann að kanna þann bakgrunn 

sem upplýsingarnar byggja á s.s. hvort gerð og framsetning reikningsskila er samkvæmt 

IFRS stöðlum eða gildandi lögum í hverju landi. Greinandinn þarf því að afla sér eins 

mikilla upplýsinga og mögulegt er til að lágmarka líkur á að rangar ályktanir séu dregnar 
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 Á ensku heitir staðallinn: IFRS 8 OPERATING SEGMENTS. 
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út frá kennitölugreiningunni. Greinandinn þarf einnig að vera gagnrýninn á túlkunina á 

því hvað er góð niðurstaða og hvað ekki.  

Upp úr árinu 1920 var byrjað að skilgreina ákveðin gildi fyrir kennitölur og hvað væri 

æskilegt hlutfall. Þannig varð æskilegt veltufjárhlutfall skilgreint sem 2:1 (Horrigan, 

1968). Það þýddi að æskilegt þótti að fyrirtæki væru með tvöfalt meiri veltufjármuni 

bundna í rekstrinum en skammtímaskuldir. Frá því þetta viðmið var sett hafa orðið 

miklar breytingar á möguleikum fyrirtækja til skammtíma fjármögnunar og athygli 

manna meira beinst að sem hagkvæmastri nýtingu fjármagns. Lágmarkskrafa sem mörg 

fyrirtæki gera er að veltufjárhlutfallið sé hærra en einn þ.e. að veltufjáreignir séu hærri 

en skammtímaskuldir. Eftir því sem hlutfallið er hærra þeim mun betur er félagið í stakk 

búið að standa undir skammtímaskuldum. Of hátt hlutfall getur hins vegar bent til þess 

að of mikið fjármagn sé bundið í veltufjármunum en slíkar eignir bera sjaldnast vexti og 

því getur of hátt veltufjárhlutfall orðið til þess að sóun verður í rekstrinum. Minni 

áhersla er lögð á það nú til dags að skilgreina ákveðin viðmiðunargildi fyrir einstaka 

kennitölur. Meira er horft til þess hvert sé meðaltal atvinnugreinarinnar fyrir 

viðkomandi kennitölu. Til eru ýmsir gagnagrunnar sem taka saman ýmiskonar fjárhags- 

og markaðsupplýsingar um einstök fyrirtæki og/eða atvinnugreinar s.s. Bloomberg 

gagnagrunnurinn og Damodaran vefsíðan24.  

Kennitölur sem byggja á stærðum úr efnahagsreikningi byggja ýmist á stöðu í upphafi 

eða lok uppgjörstímabils eða meðaltali þessara stærða. Greinandi kennitalnanna þarf 

því að skoða hvort einhver tilfallandi tilvik í rekstri fyrirtækisins valdi óvenjulegri stöðu 

viðkomandi liða á uppgjörsdegi samanborið við eðlilega meðalstöðu ársins. Einnig getur 

árleg rekstrarhringrás fyrirtækisins verið þess eðlis að einstaka liðir efnahagsreiknings 

eru með óvenju háa eða lága stöðu í lok uppgjörstímabils. Sum fyrirtæki aðlaga 

reikningsárið að starfseminni og miðast þá ársuppgjör við eðli starfseminnar en ekki 

almanaksárið. Þannig lýkur uppgjörsári Haga hf. og Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. 

28. febrúar ár hvert. Mikil umsvif eru hjá þessum félögum um jól og áramót og með því 

að ljúka uppgjörsári í febrúar er betur tryggt að endanlegt uppgjör áramótaverslunar s.s. 

varðandi vöruskil séu frágengin þegar ársuppgjör er gert. Ef verið er að greina 

                                                      
24

 Sjá vefsíðu Damodaran: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacaveat.htm 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacaveat.htm
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árshlutauppgjör getur enn meiri munur verið á einstaka tímabilum bæði í rekstrar- og 

efnahagsreikningi. Hér gæti hafa komið til óvenjuleg birgðastaða ef stutt er í afhendingu 

á vörum í vinnslu eða ef tilfallandi sala hefur átt sér stað á fastafjármunum sem gæti 

valdið hærri skammtímakröfum. Í stað þess að nota veltufjárhlutfall sem byggir á stöðu í 

lok tímabils er því stundum hentugra að nota handbært fé frá rekstri, sem er fjárhæð úr 

sjóðstreymi, á móti meðalstöðu skammtímaskulda til að meta getu félagsins til að 

standa undir skammtímaskuldum (Warfield, Weygands og Kieso, 2008, bls. 270). Með 

því er litið til þess hvað reksturinn skilar af handbæru fé yfir allt uppgjörstímabilið í stað 

þess að horfa eingöngu á stöðu í lok tímabilsins. Á sama hátt má reikna handbært fé frá 

rekstri á móti meðalstöðu heildarskulda til að meta möguleika félagsins til að standa 

undir greiðslu heildarskulda (Warfield, Weygands og Kieso, 2008, bls. 271).  

Veltuhraði birgða og veltuhraði viðskiptakrafna eru dæmi um kennitölur þar sem gott 

er að hafa gildið sem hæst. Í báðum tilvikum er deilt í rekstrartekjur með meðalstöðu 

birgða annarsvegar og viðskiptakrafna hins vegar. Mjög misjafnt er eftir atvinnugreinum 

hvert eðlilegt hlutfall er og því er mikilvægt að gera samanburð við sambærileg félög 

eða skoða þróun yfir tímabil hjá því fyrirtæki sem verið er að greina. Veltuhraði birgða 

sýnir hversu oft birgðum er velt yfir árið. Því oftar sem birgðum er velt þeim mun betri 

nýting er á því fjármagni sem bundið er í birgðum. Einnig eru minni líkur á að birgðir 

úreldist og valdi þar með auknum kostnaði ef þær hafa háan veltuhraða. Sama á við um 

veltuhraða viðskiptakrafna, eftir því sem veltan er hraðari þeim mun betri nýting verður 

á fjármagninu. Hátt hlutfall ofangreindra kennitalna bendir því til að góð birgða- og 

kröfustýring sé hjá félaginu og að það fjármagn sem bundið er í þeim liðum sé í lágmarki 

og því vel nýtt.   

4.6 Áhrif reikningsskilaaðferða á kennitölur 

Flestar kennitölur byggja á fjárhæðum úr ársreikningum fyrirtækja. Því hafa reiknings-

skilaaðferðir eðlilega mikil áhrif á niðurstöður úr kennitölugreiningum. Mikilvægt er því 

að byrja á að kynna sér eftir hvaða reikningsskilaaðferðum er farið s.s. hvort fyrirtækið 

er gert upp samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) eða hvort innlendum 

reikningsskilareglum er beitt.  

Mat á fastafjármunum er dæmi um mögulegan mismun eftir því hvaða aðferðum er 

beitt. Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er heimilt að færa fastafjármuni á 
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gangvirði (e. fair value) en slíkt er ekki heimilt samkvæmt bandarískum 

reikningsskilastöðlum (US GAAP) (Berk og DeMarzo, 2011, bls. 20). Þar sem eingöngu er 

um heimild að ræða samkvæmt alþjóðlegu stöðlunum er möguleiki að eitt fyrirtæki nýti 

sér slíka heimild á meðan annað sambærilegt fyrirtæki gerir það ekki og metur því eignir 

á bókfærðu verði. Þannig getur komið fram mismunur sem birtist í mismunandi 

niðurstöðum í kennitölugreiningu þrátt fyrir að bæði félögin geri upp samkvæmt sama 

staðli. Dæmi um þetta er að í kjölfar efnahagshruns árið 2008 var talsvert um að íslensk 

fyrirtæki framkvæmdu endurmat á fastafjármunum sínum og færðu endurmatið til 

hækkunar á eigin fé. Þannig hafa mörg orkufyrirtæki s.s. Orkuveita Reykjavíkur, 

Landsvirkjun og Landsnet endurmetið fastafjármuni sína á grundvelli heimildar í 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IAS nr. 1625 varanlegir rekstrarfjármunir og/eða 

heimildar samkvæmt 31. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Í kjölfarið hækkaði eigið fé 

félaganna og fastafjármunir verulega á milli ára (Orkuveita Reykjavíkur, 2007; 

Landsvirkjun, 2009; Landsnet, 2009). Afskriftir af endurmati eru færðar með öðrum 

afskriftum í rekstrarreikning og því hefur breytingin áhrif á rekstrarniðurstöðu félagsins í 

framtíðinni26.   

Það hvort fyrirtæki eiga framleiðslutæki eða leigi þau hefur áhrif á 

kennitöluútreikninga. Eins og áður hefur komið fram getur mismunandi eignarhald haft 

áhrif á margar kennitölur (Nelson, 1963). Nauðsynlegt er að greina slík frávik sé t.d. 

verið að bera saman fyrirtæki í sömu atvinnugrein sem eru með mismunandi eignarhald 

á framleiðslutækjum. Breyting á eignarhaldi hjá fyrirtæki úr því að eiga fastafjármuni yfir 

í leigu getur einnig breytt kennitölum og valdið fráviki sé verið að skoða þróun milli 

tímabila. Í seinni tíð hefur færst í vöxt að fyrirtæki geri kaupleigusamninga um ýmis 

framleiðslutæki. Ef fyrirtækið gerir upp samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 

ber að eignfæra slíka samninga og færa skuldbindingu á móti en ef öðrum reiknings-

skilaaðferðum er beitt gætu slíkir samningar verið utan efnahags. Einnig eru mörg dæmi 

þess að fyrirtæki hafi selt fasteignir félagsins til þriðja aðila og gert leigusamning 

samhliða til lengri tíma. Slíkar breytingar hafa einnig veruleg áhrif á ýmsar kennitölur.  

                                                      
25

 IAS 16 Property, Plant and Equipment. 
26

 Gerð er leiðrétting milli óráðstafaðs eigin fjár og sérstaks endurmats sem nemur afskrift af 
endurmati í kjölfarið og því hefur breytingin ekki áhrif á óráðstafað eigið fé.  
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Afskriftir fastafjármuna er dæmi um metna stærð í ársreikningi. Í flestum tilvikum 

hafa fyrirtæki nokkuð svigrúm við val á afskriftaraðferð og mati á líftíma eigna. 

Afskriftaraðferðin sem og líftíminn getur því verið mismunandi eftir fyrirtækjum og 

þannig getur myndast munur á gjaldfærðum afskriftum á milli fyrirtækja. Ef líftíma eigna 

er breytt getur það valdið fráviki sé verið að skoða þróun milli tímabila innan sama 

fyrirtækis.  

Eins og fjallað var um í þriðja kafla er innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

ríkjum Evrópusambandsins og EFTA ríkjunum sem og samræming á reikningsskila-

stöðlum s.s. bandarískra og alþjóðlegra reikningsskilastaðla til þess fallin að auðvelda 

samanburð á kennitölum milli fyrirtækja í þessum löndum. Öll samræming á þáttum 

sem snúa að gerð og framsetningu reikningsskila er því tvímælalaust af hinu góða og til 

þess fallin að auka vægi og notagildi allrar kennitölugreiningar.  

4.7 Dæmi um framsetningu fyrirtækja á kennitölum  

Algengt er að fyrirtæki dragi fram ýmsar kennitölur úr starfseminni og birti í ársskýrslu 

félagsins. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar krefjast þess að fyrirtæki birti hagnað á hlut í 

ársreikningnum27 (Evrópusambandið, 2010). Að öðru leyti er það val hvers fyrirtækis 

hvaða kennitölur eru birtar í ársreikningi félagsins. Flest fyrirtæki hafa því farið þá leið 

að birta ýmsar kennitölur úr rekstri félagsins í ársskýrslum sínum í stað þess að setja 

mikið af kennitölum í sjálfan ársreikning fyrirtækisins. Við val á kennitölum virðast 

vinsældir þeirra hverju sinni helst ráða því hvaða kennitölur eru birtar. Ef einhverjar 

kennitölur eru á annaðborð birtar í ársskýrslum er veltufjárhlutfall og eiginfjárhlutfall 

oftast birt en einnig arðsemi eigin fjár og veltufé frá rekstri. Sjá til að mynda ársskýrslur 

HB Granda, Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna og Icelandic Group (HB Grandi hf., 2005; 

Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf., 2002; Icelandic Group hf., 2011). 

Ef skoðaðir eru ársreikningar og ársskýrslur nokkurra fyrirtækja síðasta áratuginn 

virðist nokkur þróun hafa orðið á vali á kennitölum sem félögin birta. Einnig er talsvert 

um að félög birti fjárhagsupplýsingar sem sérstaklega eru ætlaðar fjárfestum á 

heimasíðum félaganna.  

                                                      
27 IAS-staðall 33 hagnaður á hlut (e. IAS 33 Earnings Per Share). 
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Í ársskýrslu Össurar hf. fyrir árið 2001 var birt ítarlegt fimm ára yfirlit yfir kennitölur 

félagsins. Var kennitölunum skipt í flokka ekki ósvipað þeim sem nefndir hafa verið hér 

s.s. greiðsluhæfi og arðsemi. Í ársskýrslu fyrir árið 2009 var kennitalan nettó skuldir á 

móti EBITDA sýnd í fyrsta skipti en EBITDA hafði verið sýnd allt frá árinu 2001. Í 

ársskýrslu félagsins fyrir árið 2010 bættist við önnur kennitala tengd skuldastöðu, skuldir 

á móti EBITDA (Össur hf., 2011; Össur hf., 2010; Össur hf., 2002). Í ársskýrslu Marel hf. 

fyrir árið 2010 er ítarlegt yfirlit yfir kennitölur félagsins síðustu fimm ár. Slíkt yfirlit hefur 

verið birt í ársskýrslu félagsins nær óbreytt síðustu 10 ár. EBITDA framlegð var fyrst sýnd 

í ársskýrslu félagsins árið 2002 og nettó skuldastaða var fyrst sýnd árið 2009 (Marel hf., 

2011; Marel hf., 2010; Marel hf., 2003). EBITDA framlegð var fyrst sýnd í ársreikningi 

Icelandic Group (áður Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna) árið 2006 (Icelandic Group hf., 

2007). Engar kennitölur tengdar skuldastöðu hafa verið sýndar í ársskýrslum Icelandic 

Group fyrir utan veltufjárhlutfallið. Í ársskýrslu danska fjarskiptafyrirtækisins TDC fyrir 

árið 2010 er yfirlit yfir helstu kennitölur í rekstri félagsins. Þar er áhersla á hagnað á hlut, 

arðgreiðslur á hlut, sjóðstreymi og vaxtaberandi skuldir. Í ársskýrslunni er t.d. dregin 

fram kennitalan vaxtaberandi skuldir á móti EBITDA sem er algengt að notuð sé sem 

skilyrði í lánasamningum fyrirtækja (e. covenant). Sú kennitala var fyrst sýnd í ársskýrslu 

félagsins árið 2009 (TDC, 2011; TDC, 2010).  

Aukin áhersla virðist því hafa verið síðustu árin á kennitölur sem snúa að skuldastöðu 

félaganna og möguleikum þeirra til að standa undir vaxtaberandi skuldum. Er þetta 

eðlileg þróun í ljósi mikilla sviptinga á lánsfjármörkuðum og erfiðleika fyrirtækja við að 

afla lánsfjár. Mikilvægt er því fyrir félögin að sýna fram á örugga fjárhagsstöðu og 

möguleika til að standa við núverandi skuldbindingar.   
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5 Notkun kennitalna til að meta líkur á greiðslufalli fyrirtækja 

Þrátt fyrir að kennitölur byggi á sögulegum gögnum hafa þær mikið verið notað til að 

reyna að meta framtíðarþróun í rekstri fyrirtækja. Með vandaðri greiningu á fortíðinni er 

reynt að nota kennitölurnar til að áætla árangur í framtíðinni. Einn liður í því er að meta 

líkur á yfirvofandi greiðslufalli fyrirtækja með sem mestum fyrirvara. Greining á 

ársreikningum hófst í lok nítjándu aldar og stuttu síðar var farið að þróa líkön til að meta 

líkur á greiðslufalli fyrirtækja (Lev, 1974, bls. 133).  

Vitneskja í tíma um yfirvofandi greiðslufall gefur bæði stjórnendum og fjárfestum 

möguleika á að grípa til aðgerða varðandi fjárhagslega eða rekstrarlega endur-

skipulagningu eða slit á félaginu. Með því má lágmarka þann tíma sem félagið er rekið 

með tapi og stuðla þannig að bættri nýtingu auðlindanna (Lev, 1974, bls. 134).  

Greiðslufallslíkön (e. bankruptcy prediction models) eru almennt notuð af þeim sem 

stunda rannsóknir við mat á fjárhagslegu heilbrigði fyrirtækja (Grice og Dugan, 2001). 

Áreiðanleiki greiðslufallslíkana er mældur í því hversu vel þau geta greint hvort fyrirtæki 

séu líkleg til að lenda í greiðslufalli eða ekki út frá fyrirliggjandi upplýsingum. Algengast 

er að breyturnar í líkönunum séu kennitölur sem byggja á upplýsingum úr ársreikningum 

fyrirtækja en einnig getur verið um aðrar upplýsingar að ræða s.s. markaðsupplýsingar 

t.d. markaðsvirði hlutafjár. Við mat á líkönunum er greint hvort líkönin meti rétt eða 

ekki. Um tvennskonar villu getur verið að ræða, villu I (e. Type I error) og villu II (e. Type 

II error). Þar sem villa I eru líkurnar á að fyrirtæki sem lendir í greiðslufalli sé flokkað sem 

rekstrarhæft og villa II að fyrirtæki sem er rekstrarhæft sé flokkað sem líklegt til að lenda 

í greiðslufalli. Almennt þykir villa I hafa alvarlegri afleiðingar en villa II þar sem villa I er 

þegar fyrirtæki sem lenda í greiðslufalli eru flokkuð lífvænleg (Bellovary, Giacomino og 

Akers, 2007).  

Eins og fram kom í öðrum kafla hafa ýmsar aðrar aðferðir verið þróaðar til að meta 

líkur á greiðslufalli fyrirtækja s.s. að meta framtíðar sjóðstreymi, markaðsávöxtun eða 

staðalfrávik ávöxtunar (Mossman o.fl., 1998). Ekki verður fjallað um þær aðferðir hér 

heldur verður eingöngu horft til líkana sem byggja á notkun kennitalna til að meta líkur á 

greiðslufalli fyrirtækja. Að öðrum kosti yrði verkefnið umfangsmeira en rúmast innan 

þessarar ritgerðar.  
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5.1 Notkunarmöguleikar greiðslufallslíkana 

Afleiðingar þess að fyrirtæki fara í gjaldþrot geta verið miklar og haft víðtæk áhrif á 

marga aðila og ávinningurinn því mikill af að geta metið yfirvofandi greiðslufall í tíma. 

Ýmsir hagsmunaaðilar hafa því verið nefndir sem mögulegir notendur greiðslufallslíkana 

s.s. hluthafar, stjórnendur, endurskoðendur, fjárfestar og lánveitendur. Altman (1968) 

sá fyrir sér að lánveitendur ættu að geta nýtt sér greiðslufallslíkön við mat á áhættu við 

lánveitingar. Margar af þeim kennitölum sem algengt væri að lánastofnanir könnuðu við 

mat á lánshæfi væru til að mynda í greiðslufallslíkaninu sem hann setti fram. Þrátt fyrir 

möguleika líkansins til að meta líkur á greiðslufalli væri hins vegar aldrei hægt að ákveða 

lánveitingu einhliða út frá niðurstöðu líkansins, margar aðrar forsendur og ástæður lægu 

ávallt að baki ákvörðun um lánveitingu (Altman, 1968). Hér verður notandinn jafnframt 

að hafa í huga þá annmarka sem eru á greiðslufallslíkönum og nánar verður fjallað um 

hér á eftir.  

Fjárfestar geta nýtt sér greiðslufallslíkönin hvort heldur er til að leggja mat á 

fjárfestingakosti eða til að meta áhættu af eign sinni hverju sinni með það að markmiði 

að lágmarka tjón af völdum greiðslufalls viðkomandi fyrirtækis.  

5.1.1 Notagildi greiðslufallslíkana fyrir stjórnendur 

Að mati Altman (1968) hentuðu líkönin vel sem liður í innra eftirliti félagsins. Ef rekstur 

félags væri metinn með reglubundnum hætti mætti sjá hnignun fyrir í tíma og þannig 

gætu hluthafar og stjórnendur brugðist við versnandi niðurstöðu. Calandro (2007) benti 

á að þrátt fyrir að Z-skor líkan Altman hafi verið notað í tæpa fjóra áratugi til að meta 

líkur á greiðslufalli þá hafi það lítið verið notað af stjórnendum sem stjórntæki til að ná 

bættum rekstrarárangri. Að hans mati gætu stjórnendur nýtt sér líkanið til að ná 

bættum rekstrarárangri sem og til að leggja mat á rekstrarlegan árangur.  

Á móti hefur verið bent á að ekki sér ráðlegt fyrir stjórnendur að nota líkön eins og 

Altman Z-skor líkanið til að stýra umbreytingum á rekstri fyrirtækja. Ástæðan er aðallega 

sú að þegar mælingin sem slík fer að verða markmiðið þá hættir mælikvarðinn að vera 

ákjósanlegt markmið og hætta er á að niðurstaðan verði bjöguð (Twenty Third Floor, 

2008). Þannig sé líklegt að stjórnendur einblíni um of á þá mælikvarða sem hafa áhrif á 

líkanið og áherslan verði á að spila á niðurstöður líkansins í stað þess að beina kröftum 

sínum að bættum rekstri félagsins.    
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5.1.2 Notagildi greiðslufallslíkana við endurskoðun fyrirtækja 

Ein af grunnforsendum fyrir reikningsskilum fyrirtækja er áframhaldandi rekstrarhæfi 

þeirra en með rekstrarhæfi (e. going concern) er átt við möguleika fyrirtækisins til að 

starfa áfram um ókomna framtíð (Evrópusambandið, 2010). Samkvæmt alþjóðlega 

reikningsskilastaðlinum IAS 1 Framsetning reikningsskila, skal að lágmarki horft til næstu 

12 mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings þegar rekstrarhæfi félagsins er metið. 

Þrátt fyrir að stjórnendur beri ábyrgð á að meta áframhaldandi rekstrarhæfi félagsins 

ber endurskoðandi félagsins einnig ábyrgð á að rekstrarhæfi félagsins sé kannað áður en 

hann áritar reikninginn (Evrópusambandið, 2010). Samkvæmt alþjóðlegum endur-

skoðunarstaðli ISA 57028 um rekstrarhæfi skal endurskoðandinn afla nægjanlegra 

endurskoðunargagna til að meta forsendur stjórnenda félagsins og kanna hvort veruleg 

óvissa sé um rekstrarhæfi félagsins. Sé vafi um áframhaldandi rekstrarhæfi ber 

endurskoðandanum að taka mið af því við áritun sína á reikninginn (International 

Federation of Accountants, 2011). Lesandi ársreiknings á því að geta gengið út frá því að 

endurskoðandinn hafi yfirfarið forsendur félagsins um áframhaldandi rekstrarhæfi við 

áritun. Lesandinn treystir þannig á að endurskoðandinn sem óháður aðili veki athygli 

hans ef eitthvað er í ársreikningi fyrirtækisins sem ekki samræmist góðri reikningsskila-

venju (Altman og McGough, 1974). Skýrt er þó tekið fram í ofangreindum staðli að 

eðlilega geti endurskoðandinn ekki séð fyrir um framtíðar atburði með öðrum orðum 

ekki er hægt að gera kröfu um að endurskoðandinn sé alvitur þegar kemur að mati á 

framtíðar horfum félagsins. Um er að ræða mat endurskoðandans á uppgjörsdegi en 

ekki tryggingu fyrir áframhaldandi rekstri næstu 12 mánuðina. Engu að síður getur rangt 

mat á rekstrarhæfi haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér fyrir hlutaðeigendur. Þannig 

getur endurskoðandinn valdið fyrirtækinu skaða ef hann metur það ranglega ekki 

rekstrarhæft. Á sama hátt getur hann valdið kröfuhöfum og ýmsum öðrum 

hagsmunaaðilum skaða ef hann metur félag rekstrarhæft sem í raun er gjaldþrota.   

Ársreikningur fyrirtækis dregur saman upplýsingar um fjárhagslega stöðu 

fyrirtækisins og niðurstöðu af rekstri þess. Skýrsla endurskoðandans og áritun hans á 

ársreikninginn bætir eigindlegu mati (e. qualitative dimension) við þessar upplýsingar 

(Altman og McGough, 1974). Í ljósi mikillar ábyrgðar sem hvílir á endurskoðendum 
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varðandi áritun um mat á áframhaldandi rekstrarhæfi fyrirtækisins hefur verið skoðað 

hvort líkön á borð við Z-skor líkan Altmans geti nýst endurskoðendum við að greina 

hvort vafi leiki á áframhaldandi rekstrarhæfi. Almenn kennitölugreining s.s. með því að 

gera samanburð við önnur fyrirtæki eða við meðaltal atvinnugreinarinnar getur verið 

gagnlegt til að meta rekstrarhæfið. Slík greining getur hins vegar auðveldlega gefið 

misvísandi niðurstöður þ.e. að niðurstaða úr einni kennitölugreiningu getur bent til þess 

að rekstrarhæfið sé tryggt á meðan niðurstaða úr annarri greiningu getur bent til hins 

gagnstæða. Kosturinn við að nota líkön sem byggja á mörgum breytum til að meta 

rekstrarhæfið er að líkönin gefa eina vegna niðurstöðu (Paquette og Skender, 1996).  

Altman og McGough (1974) könnuðu samhengið á milli áritunar endurskoðenda um 

áframhaldandi rekstrarhæfi og niðurstöðu úr Z-skor líkani Altman fyrir valin fyrirtæki 

sem farið höfðu í gjaldþrot. Markmiðið var að kanna hvort greiðslufallslíkön á borð við Z-

skor líkan Altman greindi yfirvofandi greiðslufall betur en áritun endurskoðanda segði til 

um. Greiðslufallslíkön og áritun endurskoðanda hafa ólíkan en samt hliðstæðan tilgang. 

Líkönin eru hönnuð til þess að segja fyrir um líkur á greiðslufalli á meðan 

endurskoðandinn reynir ekki að setja fram neina slíka spá. (Altman og McGough, 1974). 

Fyrir lesanda ársreiknings gefur áritun endurskoðanda þar sem vafi leikur á um 

rekstrarhæfi vísbendingu um að greiðslufall geti verið í vændum með sama hætti og lágt 

Z-gildi.  

Skoðuð voru 34 fyrirtæki sem farið höfðu í gjaldþrot á árunum 1970-1973. Þegar 

síðasti ársreikningur fyrir gjaldþrot var skoðaður kom í ljós að endurskoðendur höfðu 

gert fyrirvara á áritun í 44% tilvika (15 fyrirtæki af 34) á meðan Z-gildi var undir 2,675 í 

82% tilvika (28 tilvik af 34). Í upphaflegu líkani Altman var Z-gildi 2,675 skilgreint sem skil 

á milli þeirra fyrirtækja sem líkleg væru til að fara í þrot og þeirra sem væru talin 

rekstrarhæf. Neðri mörkin voru að Z-gildi sem var 1,81 eða lægra þá voru fyrirtækin 

örugglega metin gjaldþrota á meðan félög á bilinu 1,81 til 2,99 voru talin á „gráu svæði“. 

Í rannsókn Altman og McGough (1974) voru 14 fyrirtæki með Z-gildi 1,81 eða lægra. 

Sambærileg greining var gerð út frá ársreikningum félaganna tveimur árum fyrir 

gjaldþrot þeirra. Niðurstaðan þar var að Z-skor líkanið mat 58% fyrirtækja gjaldþrota 

(miðað við 2,675 mörkin), 21% voru með Z-gildi 1,81 eða lægra og endurskoðendur 

gerðu athugasemdir við áritun hjá 21% fyrirtækja.  
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Niðurstaðan af þessum samanburði var að Z-skor líkan Altman greindi betur 

yfirvofandi gjaldþrot fyrirtækjanna en áritun endurskoðenda hvort sem var einu eða 

tveimur árum fyrir þrot (Altman og McGough, 1974).  

Hlutfall þeirra fyrirtækja sem endurskoðendur gerðu athugasemdir við áritun er mjög 

líkt hlutfalli þeirra fyrirtækja sem eru með Z-gildi 1,81 eða lægra. Miðað við það má 

álykta að endurskoðendur séu varfærnari við að gera athugasemdir við áframhaldandi 

rekstrarhæfi en líkanið gefur tilefni til að flokka (þ.e. 2,675 mörkin). Fyrirtæki sem eru á 

„gráu svæði“ samkvæmt líkaninu eru því ekki líkleg til að vera með áritun um að vafi sé 

um rekstrarhæfi miðað við þessa rannsókn. Ef Z-gildið er hins vegar komið niður fyrir 

neðri mörkin (þ.e. 1,81) er líklegt að áritun endurskoðanda sé með fyrirvara um 

áframhaldandi rekstrarhæfi.    

Grice (e.d.) kannaði hvort bilið milli spágildis líkananna og áritunar endurskoðenda 

hefði minnkað í kjölfar þess að kröfur til bandarískra endurskoðenda voru auknar með 

tilkomu endurskoðunarstaðalsins SAS nr. 5929. Með honum voru lagðar ríkari skyldur á 

endurskoðendur að kanna rekstrarhæfi fyrirtækja en verið höfðu samkvæmt fyrri staðli 

og því var líklegt að endurskoðendur myndu í ríkara mæli komast að því að vafi léki á um 

rekstrarhæfi en áður. Niðurstaðan var að þrátt fyrir tilkomu nýja staðalsins gátu líkönin 

betur metið líkur á greiðslufalli en áritun endurskoðenda. Líkönin gætu því áfram verið 

gagnlegt greiningartæki fyrir endurskoðendur við mat á áframhaldandi rekstrarhæfi 

fyrirtækjanna (Grice, e.d.).    

Venuti (2004) vakti einnig athygli á því að þrátt fyrir tilkomu SAS nr. 59 þá væri ennþá 

rík tilhneiging hjá endurskoðendum að gefa ekki út áritun um að vafi leiki á um 

rekstrarhæfið. Til marks um það að mati Venuti var að þrátt fyrir versnandi efnahags-

ástand í Bandaríkjunum á árinu 2003 þá fjölgaði ekki fyrirtækjum þar með áritun þar 

sem vafi lék á um rekstrarhæfi samanborið við árin 2001 og 2002. Ástæður þess að 

endurskoðendur gefa ekki út áritun með fyrirvara um rekstrarhæfi nema ríkar ástæður 

séu til eru margar. Slík áritun getur haft margvíslegar afleiðingar í för með sér og aukið 

enn frekar á fjárhagserfiðleika félagsins. Þannig getur hún stuðlað að því að lánadrottnar 

hætti að lána félaginu eða lánskjör versna til muna, minnkað tiltrú fjárfesta og valdið 

lækkun á markaðsvirði félagsins sem aftur veldur því að öll fjármögnun verður erfiðari. 
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Gjaldþrot félags hefur einnig áhrif á afkomu endurskoðandans þar sem hann missir þar 

með viðskipti við félagið auk þess sem endurskoðendur standa oft frammi fyrir því að 

stjórnendur velja það að skipta um endurskoðanda telji endurskoðandi vafa leika á 

rekstrarhæfi (Venuti, 2004). Endurskoðendur geta því verið í mjög erfiðri stöðu þegar 

vafi leikur á um rekstrarhæfi fyrirtækis og því er slíkri áritun ekki beitt nema ótvírætt sé 

að áframhaldandi rekstrarhæfi sé ekki til staðar. Greiðslufallslíkön meta hins vegar 

líkurnar á greiðslufalli óháð því hvaða afleiðingar niðurstaðan kann að hafa á 

rekstrarforsendur félagsins til framtíðar.  

5.1.3 Áhrif samstæðuuppgjöra á greiðslufallslíkön 

Flest greiðslufallslíkön gera ráð fyrir að hvert og eitt fyrirtæki sé metið sjálfstætt óháð 

því hvort það er hluti af samstæðu eða ekki. Hins vegar getur staða félags innan 

samstæðu haft veruleg áhrif á rekstur félagsins og þar með á þær kennitölur sem 

metnar eru í viðkomandi líkani. Félög sem eru hluti af samstæðu eru þannig líklegri til að 

hafa minna lausafé en félög sem standa sjálfstætt. Ástæðan er meðal annars sú að 

algengt er að umfram lausafé sé fært frá dótturfélagi til móðurfélags til að nýta það sem 

best innan samstæðunnar. Á sama hátt getur félag sem af einhverjum ástæðum skortir 

lausafé átt auðveldara með að útvega slíkt ef það er hluti af stærri og fjárhagslega 

sterkri samstæðu. Þannig getur staða félagsins innan samstæðunnar haft áhrif á mat á 

kennitölum þess. Mikil skuldsetning getur einnig haft minna vægi sem spágildi við mat á 

líkum á greiðslufalli ef fyrirtækið er hluti af fjárhagslega sterkri samstæðu. Lendi það í 

erfiðleikum eru líklegt að móðurfélagið grípi inn í og útvegi það lausafé sem þarf til að 

koma félaginu hjá greiðslufalli.  

Dewaelheyns og Hull (2006) skoðuðu áhrif samstæðu á gjaldþrot fyrirtæka í Belgíu. 

Valin voru 153 fyrirtæki sem farið höfðu í þrot ásamt jafnmörgum sambærilegum 

fyrirtækjum sem voru starfandi. Fyrirtækin voru skilgreind sem samstæða ef einn 

eigandi fór með yfir 50% eignarhlut. Af heildarúrtakinu voru 46% fyrirtæki sem 

flokkuðust undir samstæðu. Af þeim voru 40% gjaldþrota á meðan 58% voru gjaldþrota 

af þeim sem ekki voru hluti af samstæðu. Strax var því hægt að álykta að meiri líkur væri 

á gjaldþroti ef félagið væri ekki hluti af samstæðu. Rannsóknin byggði á sömu 

greiningaaðferðum og fyrri rannsóknir á sviði greiðslufallslíkana höfðu gert s.s. varðandi 

val á tölfræðiaðferðum við að þróa líkanið nema núna voru kennitölur samstæðunnar 
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einnig metnar. Niðurstaðan var að bæta mætti spágildi líkansins verulega með því að 

taka einnig tillit til kennitalna samstæðunnar (Dewaelheyns og Hull, 2006). Rannsókn 

þeirra leiddi einnig í ljós að meiri líkur voru á að fjárhagslega sterkar samstæður styddu 

við veik dótturfélög og kæmu þannig í veg fyrir gjaldþrot þeirra. Ef samstæðan væri hins 

vegar veik fjárhagslega væru líkur á að samstæðan styddi við dótturfélög sem flokkuðust 

undir kjarnastarfsemi en myndu losa sig við önnur dótturfélög (Dewaelheyns og Hull, 

2006).  

Þegar um er að ræða félag innan samstæðu getur því verið að greiðslufallslíkön nái 

ekki að meta líkur á greiðslufalli með sama hætti og ef félagið stæði eitt og sér. Ástæðan 

er sú að auðveldlega geta komið upp þær aðstæður að stjórnendur félaga leggi ekki eins 

mikla áherslu á að einstök dótturfélög séu með „heilbrigðan“ efnahag ef efnahagur 

samstæðunnar er í lagi og þeir myndu gera fyrir sjálfstætt félag. Áður en teknar eru 

ákvarðanir á grundvelli niðurstaðna úr greiðslufallslíkönum getur því verið nauðsynlegt 

að skoða stöðu félagsins innan samstæðunnar sem það tilheyrir og gera frekar greiningu 

á kennitölum samstæðunnar.  

5.2 Almennt um kosti og galla greiðslufallslíkana 

Ýmsar forsendur í ytra umhverfi hvers félags geta haft áhrif á það hvort fyrirtæki sem 

lendir í greiðsluerfiðleikum fer í gjaldþrot eða ekki. Hér getur t.d. skipt máli hvort 

gjaldþrotalög í viðkomandi landi séu hliðhollari skuldaranum eða kröfuhafanum 

(Kuruppa, Laswad og Oyelere, 2002). Ef gjaldþrotalög eru hliðhollari skuldaranum eru 

meiri líkur á að fyrirtæki í vanda sæki um greiðslustöðvun og nái að leysa úr sínum 

málum á þeim tíma sem greiðslustöðvun gildir en ef lögin eru hliðhollari kröfuhafanum. 

Sé lagaumhverfið hliðhollara kröfuhöfunum er líklegt að eigendur og stjórnendur dragi 

eins og mögulegt er að sækja um greiðslustöðvun þar sem líklegt er að niðurstaðan 

verði þeim óhagstæð og fyrirtækið endi í gjaldþrotaskiptum (Kuruppa o.fl., 2002). 

Þannig getur lagaumhverfið sem fyrirtækin búa við haft veruleg áhrif á það hvort 

fyrirtæki sem lenda í greiðslufalli enda í gjaldþroti eða ekki. Þessi áhrif frá 

lagaumhverfinu geta því haft áhrif á þróun líkana sem meta eiga líkur á greiðslufalli. Ekki 

er því fullvíst að líkön sem þróuð eru út frá úrtaki sem kemur úr umhverfi sem er 

hliðhollt skuldurum meti eins vel fyrirtæki sem búa við umhverfi sem er hliðhollara 

kröfuhöfum og öfugt.  
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Almennt eru nokkrir valkostir í boði fyrir félög lendi þau í greiðsluerfiðleikum. Þau 

geta sótt um gjaldþrotameðferð með það að markmiði að rekstri þeirra verði hætt og 

búið verði gert upp. Þau geta einnig sótt um gjaldþrotameðferð þar sem markmiðið er 

að endurskipuleggja reksturinn, endursemja við lánadrottna og vinna sig þannig út úr 

greiðsluerfiðleikunum. Félög geta einnig reynt að sameinast öðrum félögum annaðhvort 

með samruna eða yfirtöku (Pastena og Ruland, 1986). 

Reikningsskil og reikningsskilastaðlar geta haft talsverð áhrif á það hver niðurstaða í 

rekstrar- og efnahagsreikningi er hjá félagi hverju sinni en ekki er tekið tillit til 

reikningsskilanna í líkönunum. Engin skilyrði eða forsendur eru um hvers konar 

reikningsskilaaðferðum skuli beitt. Því er mikilvægt að notandi líkananna geri sig grein 

fyrir áhrifum mismunandi forsendna á niðurstöður líkananna. 

Talsverðar breytingar hafa orðið á gjaldþrotalöggjöfinni bæði hér á landi og erlendis 

frá því upphaflega var farið að þróa greiðslufallslíkön. Árið 1978 voru bandarísku 

gjaldþrotalögin endurskoðuð en í grunninn byggðu þau á lögum frá 1938. 

Meginbreytingin sem snéri að gjaldþrotalíkönum og spágildi þeirra var sú að í lögunum 

frá 1978 voru skilyrði fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu, á meðan á gjaldþrota-

meðferð stóð, þrengd verulega. Áður höfðu félög getað sótt um greiðslustöðvun á 

grundvelli gjaldþrotalaganna en haldið áfram nær óbreyttri starfsemi undir stjórn sömu 

stjórnenda (White, 1983). Eingöngu stjórnendur gátu gert tillögur um fjárhagslega 

endurskipulagningu til að leggja fram fyrir þá kröfuhafa sem ekki voru með tryggðar 

kröfur. En kröfuhöfum var ekki heimilt að leggja fram tillögur á móti. Þetta gerði það að 

verkum að kröfuhafar áttu ekki annarra kosta völ en að samþykkja tillögurnar þar sem 

hinn kosturinn var sá að félagið færi í gjaldþrot og að kröfurnar myndu þá tapast (White, 

1983). Með lögunum frá 1978 var aðkoma kröfuhafa að gjaldþrotaferlinu skýrð og gátu 

þeir nú gert sínar tillögur að endurskipulagningu. Heimildir stjórnenda til aðgerða á 

meðan á fjárhagslegri endurskipulagningu stóð voru einnig rýmkaðar s.s. til að selja 

arðbærar einingar úr rekstrinum og lágmarka það tjón sem hlytist af gjaldþroti. Að mati 

White (1983) gat þessi breyting á gjaldþrotalögunum orðið til þess að hlutfallslega fleiri 

fyrirtæki myndu að lokum fara í endanlegt gjaldþrot þar sem að sú starfsemi sem í raun 

væri ekki hagkvæm sæti eftir í félaginu og færi í þrot.  
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Núgildandi íslensk gjaldþrotalög eru lög nr. 21/1991 sem tóku gildi 1. júlí 1992 en 

fram að því giltu lög frá 1978. Lögin tóku við að gjaldþrotalögum nr. 6/1978. Ein þeirra 

breytinga sem áttu sér stað við gildistöku núgildandi laga um gjaldþrotaskipti var sú að 

ákvæði sérlaga um nauðasamninga frá 1924 voru felld inn í gjaldþrotalögin. Með því 

voru reglur um greiðslustöðvun, nauðasamninga og gjaldþrotaskipti komin í ein 

heildstæð lög. Ákvæði um greiðslustöðvun voru í fyrsta sinn lögfest hér á landi í 

gjaldþrotalögum nr. 6/1978. Markmiðið með ákvæði um greiðslustöðvun var meðal 

annars að gefa aðilum tækifæri á að endurskipuleggja fjárhag viðkomandi bús en 

jafnframt að stuðla að því að þau kæmu fyrr til gjaldþrotaskipta og að kröfuhafar fengju 

því frekar eitthvað upp í kröfur sínar (Alþingi, 1990). Til stóð að setja ákvæði um 

nauðasamninga einnig inn í gjaldþrotalögin árið 1978 en það var ekki gert m.a. sökum 

þess að á þeim tíma var úrræðið lítið notað og þótti flókið og torvelt í framkvæmd. 

Þegar lögin voru endurskoðuð árið 1990 hafði beiting nauðasamninga sem eitt af 

úrræðum við greiðsluerfiðleikum hins vegar aukist talsvert og því voru lögin 

endurskoðuð og færð inn í gjaldþrotalögin (Alþingi, 1990). 

Líkönin sem hér eru til skoðunar byggja öll á sögulegum upplýsingum úr 

ársreikningum viðkomandi fyrirtækis. Einu ytri upplýsingarnar eru markaðsvirði hlutafjár 

sem notað er í upphaflegri útgáfu af Altman Z-skor líkaninu. Þannig er ekki reynt með 

neinum hætti að spá fyrir um framtíðarþróun einstakra stærða í rekstri félaganna eða 

taka tillit til ýmiskonar áhættu og óvissu sem fyrirtækin búa við. Mörg íslensk fyrirtæki 

voru skuldsett í erlendri mynt en með tekjur í íslenskum krónum og bjuggu því við 

verulega gjaldmiðlaáhættu. Við skyndilegt fall gjaldmiðils eins og varð hér á landi árið 

2008 breytast kennitölur þeirra því mjög hratt en greiðslufallslíkönin ná ekki að meta 

slíka áhættu. Áhrifin verða eingöngu sýnileg þegar breytingarnar hafa átt sér stað. 

Greiðsluerfiðleikar fyrirtækja geta verið tilkomnir af ýmsum ástæðum. Minnkandi 

eftirspurn eða hækkandi hráefnisverð getur valdið minnkandi framlegð sem skerðir 

möguleika félagsins til að standa við skuldbindingar. Slíkar breytingar geta ýmist verið 

tímabundnar eða varanlegar. Mikill vöxtur á starfsemi félags getur einnig skapað 

tímabundna greiðsluerfiðleika og ójafnvægi í hlutföllum sem ná muni jafnvægi til lengri 

tíma litið.     
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Algengt er að starfsemi fyrirtækja eða einstakar framleiðsluvörur þess fylgi ákveðinni 

líftímakúrfu. Þannig er líklegt að reksturinn þurfi á viðbótarfjármagni að halda í upphafi 

líftíma vöru á meðan verið er að koma framleiðslu á laggirnar og markaðssetja vöruna. 

Þegar vara hefur náð fullum vexti er umfram sjóðstreymi notað til að greiða niður 

uppsöfnuð lán. Líkönin taka ekki tillit til þess hvar félögin eru stödd á þessari kúrfu og 

því getur félagið verið skilgreint líklegt til að lenda í gjaldþroti á fyrstu árum 

líftímakúrfunnar þrátt fyrir að áætlanir félagsins geri í raun ráð fyrir að reksturinn sé 

með þessum hætti. Altman (1968) benti á þennan galla Z-skor líkansins en ein af 

breytum líkansins er uppsafnað óráðstafað eigið fé. Benti hann á að líkanið refsaði 

ungum fyrirtækjum þar sem þau hefðu ekki haft tíma til að safna upp óráðstöfuðu eigin 

fé. Raunveruleikinn en jafnframt sá að ekki ganga öll áform manna upp og því er 

áhættan á greiðslufalli oft mikil í upphafi líftímakúrfunnar og þar til ljóst er hvort varan 

nær þeim árangri sem henni er ætlað eða ekki.  

Algengt er að úrtakið sem greiðslufallslíkönin eru þróuð út frá samanstandi af 

framleiðslufyrirtækjum og oft á tíðum bandarískum fyrirtækjum. Einnig er talsverður 

tími liðinn frá því mörg líkananna voru upphaflega sett fram og eru þau því komin til ára 

sinna. Vægi hefðbundinna framleiðslufyrirtækja í heildarfjölda fyrirtækja hefur án efa 

minnkað verulega frá því Altman sett sitt líkan fram árið 1968. Verulegar breytingar hafa 

orðið á rekstrar- og efnahagsumhverfi fyrirtækja meðal annars með stöðugri 

tækniþróun undangengna áratugi. Óhjákvæmilega vaknar því sú spurning hvort sömu 

kennitölur og mælikvarðar eigi við núna og voru taldir mikilvægastir þegar líkönin voru 

þróuð. Barnes (1987) benti á að vísbendingar væru um að samhengi milli kennitalna 

væri ekki stöðugt yfir tíma. Þannig hefði Taffler sett fram Z-skor líkan í Bretlandi árið 

1974 sem byggði á fimm kennitölum og hafi það líkan verið mikið notað í Bretlandi. 

1976 hafi hann svo sett fram uppfærða útgáfu af líkaninu sem innihélt eingöngu fjórar 

kennitölur og aðrar en þær sem voru í líkaninu frá árinu 1974. Ekki kemur fram í 

gagnrýni Barnes (1987) hver fylgni milli þessara kennitalna var en eins og fram kom í 

fjórða kafla er fylgni oft mikil milli einstakra kennitalna og því geta mismunandi 

kennitölur skilað svipuðum árangri þegar heildaráhrif þeirra á greiðslufallslíkanið eru 

metin. Önnur mikilvæg forsenda við mat líftíma greiðslufallslíkana er að stuðlarnir í 

líkaninu séu stöðugir yfir tíma. Að mati Barnes (1987) hefur ekki verið vakin nægileg 
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athygli á þessari forsendu. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðugleika 

greiðslufallslíkana yfir tíma og má þar nefna rannsókn Grice og Ingram (2001)30.  

Eins og nánar verður fjallað um síðar í ritgerðinni geta þessi atriði haft áhrif á 

notkunarmöguleika líkananna í dag. Allar slíkar breytingar á rekstrarumhverfi fyrirtækja 

þarf því að hafa í huga þegar markvirkni líkananna er metin og þau notuð á öðrum 

tímum og fyrir annarskonar skipulagsheildir en þau voru upphaflega þróuð til.  

5.3 Notkun einnar breytu við mat á greiðslufalli 

Beaver (1966) var með þeim fyrstu til að kanna möguleikann á að nota kennitölur til að 

spá fyrir um greiðslufall fyrirtækja (Lev, 1970, bls. 140). Í rannsókn sinni stillti hann upp 

tveimur hópum fyrirtækja sem hvor um sig innihélt 79 fyrirtæki. Annarsvegar fyrirtæki 

sem höfðu farið í þrot á árunum 1954 til 1964 og hins vegar fyrirtæki sem ekki höfðu 

farið í þrot. Um svokallaðan paraðan samanburð var að ræða en í því felst að reynt var 

að velja sambærileg fyrirtæki í flokkana þannig að á móti hverju félagi sem farið hafði í 

þrot var valið sambærilegt fyrirtæki, hvað varðaði stærð og atvinnugrein, sem ekki hafði 

lent í erfiðleikum. Var það gert til að koma í veg fyrir mögulegt frávik í greiningunni sem 

væru afleiðing af mismunandi stærð eða atvinnugreinum og gætu þar af leiðandi skekkt 

niðurstöðuna. Talsverð gagnrýni kom fram á notkun paraðs samanburðar sem 

rannsóknaraðferð og verður nánar fjallað um þá gagnrýni síðar í ritgerðinni.  

Í rannsókn sinni skilgreindi Beaver (1966) fyrirtækin gjaldþrota ef þau höfðu ekki 

getað staðið við greiðslur af fjárhagslegum skuldbindingum á gjalddaga. Til viðbótar við 

raunverulega gjaldþrota félög voru því í flokknum „gjaldþrota“ einnig meðtalin þau félög 

sem voru með skuldabréf í vanskilum, höfðu dregið á bankareikninga eða höfðu ekki 

getað greitt arð af forgangshlutabréfum. Skilgreiningin er því nokkuð víðari en almennt 

er notuð í daglegu tali sem og lagaleg skilgreining á gjaldþroti.  

Í rannsókninni var eingöngu horft til upplýsinga sem komu fram í ársreikningum 

fyrirtækjanna og litið fram hjá spágildi annarra upplýsinga (Beaver, 1966). Lagði Beaver 

áherslu á að markmið rannsóknarinnar væri eingöngu að kanna spágildi kennitalna sem 

byggðu á ársreikningum fyrirtækjanna en markmiðið væri ekki að kanna möguleikann 

almennt til að meta hættu á greiðslufalli fyrirtækja. Ekki væri heldur markmiðið að 
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sanna kennitöluformið sem slíkt sem aðferð við að greina upplýsingar úr ársreikningum 

heldur væri markmiðið að kanna forspárgildi þeirra gagna sem væri að finna í 

ársreikningnum við mat á líkum á greiðslufalli (Beaver, 1966).    

Skilgreindar voru 30 kennitölur og þeim skipt í sex flokka. Kennitölurnar voru valdar 

út frá þremur sjónarmiðum; eftir því hversu algengar þær voru í fræðilegri umræðu, 

árangri þeirra í fyrri rannsóknum og að lokum tengslum þeirra við sjóðstreymi. Með því 

að velja kennitölur sem tengdust sjóðstreymi mætti fá nýja vídd í kennitölugreiningu 

(Beaver, 1966). En á þessum tíma voru kennitölur sem tóku mið af sjóðstreymi að ryðja 

sér til rúms. Skoðaðir voru ársreikningar síðustu fimm ára áður en félögin fóru í þrot og 

þróunin á tímabilinu greind annarsvegar fyrir félögin sem fóru í þrot og hinsvegar þau 

sem ekki fóru í þrot. Úr hverjum flokki var síðan valin sú kennitala sem greindi réttast 

milli þess hvort fyrirtækið færi í þrot eða ekki. Rannsóknin byggði á að skoðuð yrði ein 

breyta í einu og var spágildi hennar kannað. Sú kennitala sem greindi best hvort um 

yfirvofandi þrot væri að ræða eða ekki var sjóðstreymi á móti heildarskuldum en í 

rannsókninni er sjóðstreymi skilgreint sem afkoma að viðbættum afskriftum. Kennitalan 

sem greindi næst best var afkoma á móti heildareignum. Fylgni milli þessara kennitalna 

er einnig talsverð þar sem þær byggja á svipuðum grunnupplýsingum. Athygli vakti að 

veltufjárhlutfallið greindi næst verst af þeim sex kennitölum sem voru valdar. En fram að 

því hafði veltufjárhlutfallið verið ein af meginkennitölunum sem notaðar voru til að sjá 

fyrir um yfirvofandi greiðslufall fyrirtækja (Horrigan, 1968). Einnig vakti það athygli að 

veltufjárhlutfall fyrir félögin sem lentu í greiðslufalli var að meðaltali, fyrir öll fimm árin, 

hærra en 2 á móti 1 (2:1) sem oft er nefnt sem ákjósanlegt hlutfall veltufjár. Var þetta 

talið geta bent til þess að félög reyndu að fegra stöðuna með því að halda 

veltufjárhlutfallinu innan ákjósanlegra marka þrátt fyrir að reksturinn færi að öðru leyti 

niður á við (Beaver, 1966).  

Niðurstaðan úr rannsókn Beaver var að kennitölugreining gæti verið gagnleg til að 

meta líkur á greiðslufalli í a.m.k. fimm ár fyrir þrot. Greinilegur munur var á þróun 

kennitalna eftir því hvort um fyrirtæki sem lent höfðu í greiðslufalli var að ræða eða 

samanburðarhópinn. Þróun á kennitölum þeirra fyrirtækja sem ekki lentu í erfiðleikum 

var nokkuð stöðug yfir það fimm ára tímabil sem var til skoðunar á meðan kennitölur 

þeirra félaga sem lentu í greiðslufalli þróuðust niður á við. Bilið á milli hópanna jókst 
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einnig eftir því sem nær dró greiðslufalli félaganna. Hins vegar væri ekki hægt að velja 

kennitölur af handahófi þar sem þær meta misvel hættu á að fyrirtæki lendi í 

greiðslufalli (Beaver, 1966). Eins og sjá má síðar í ritgerðinni þar sem fjallað verður nánar 

um nokkur af þeim greiðslufallslíkönum sem sett hafa verið fram er mjög misjafnt eftir 

rannsóknum hvaða kennitölur eru taldar meta best líkur á greiðslufalli. Í rannsókn 

Beaver (1966) spáðu kennitölur sem byggðu bæði á upplýsingum úr rekstrar- og 

efnahagsreikningi betur en kennitölur um greiðsluhæfi til skammstíma sem eingöngu 

byggðu á upplýsingum úr rekstrarreikningi (Lev, 1974, bls. 142). Kom þessi niðurstaða 

nokkuð á óvart en fram til þessa hafði áhersla verið lögð á greina möguleika 

fyrirtækjanna til að mæta skammtímaskuldbindingum og því höfðu kennitölur um 

greiðsluhæfi verið í forgrunni. Er þetta í takt við mikla áherslu á fyrri hluta tuttugustu 

aldar á notkun á veltufjárhlutfallinu. Einnig voru meiri líkur á að flokka rétt þau fyrirtæki 

sem ekki lentu í greiðslufalli en þau sem lent höfðu í greiðslufalli. Þannig var villa I þ.e. 

líkur á að flokka gjaldþrota félög ranglega sem rekstrarhæf hærri fyrir öll fimm árin en 

líkur á villu II sem var að félög sem ekki fóru í þrot væru flokkuð sem gjaldþrota. Líkur á 

rangri flokkun þeirra félaga sem ekki fóru í þrot (þ.e. villa II) voru nokkuð stöðugar yfir 

þau fimm ár sem voru til skoðunar á meðan líkur á rangri flokkun gjaldþrota félaga jókst 

eftir því sem lengra leið frá gjaldþroti (Beaver, 1966).   

Ljóst þótti af niðurstöðu rannsóknar Beaver að notkun kennitalna við greiningu 

myndi því aldrei koma í veg fyrir að fjárfestar yrðu fyrir því að fjárfesta í félögum sem 

síðar færu í þrot (Beaver, 1966). Rannsóknir á þessum tíma bentu flestar til þess að 

kennitölur sem snúa að arðsemi, lausafé og greiðsluhæfi meti almennt réttast fyrir um 

yfirvofandi greiðslufall. Að mati Altman (1968) er hins vegar erfitt að segja til um hvaða 

kennitölur eru bestar til að meta líkur á greiðslufalli þar sem rannsóknir gefa mjög 

mismunandi niðurstöðu um val á kennitölum.  

Gagnrýnin á rannsókn Beaver (1966) laut aðallega að því hvernig hann valdi 

samanburðarúrtakið. Með því að beita pöruðum samanburði það er að velja fyrirtæki af 

sömu stærð og úr sömu atvinnugrein og þau félög sem voru í úrtakinu þá tapaði hann út 

þeim möguleika að greina áhrif þessara breyta (Altman 1993, bls. 222). Stærð fyrirtækis 

þótti til að mynda geta verið stór áhrifaþáttur á það hvort fyrirtæki færi í þrot eða ekki. 

Rannsóknir höfðu sýnt að fyrirtæki sem færu í þrot væru oft yngri og minni en þau sem 



 

59 

ekki færu í þrot (Lev, 1974, bls. 136). Ekkert var hins vegar horft til aldurs fyrirtækja í 

rannsókn Beaver. Þegar pöruðum samanburði er beitt er ekki hægt að draga ályktun um 

einstaka mælingu í þessu tilviki sjálft fyrirtækið, eingöngu er hægt að draga þá ályktun 

að annað fyrirtækið sé líklegra en hitt til að lenda í greiðsluþroti (Beaver, 1966). Þannig 

er eingöngu hægt að segja að meiri líkur séu á að fyrirtæki A fari í þrot en fyrirtæki B, 

ekkert er hins vegar hægt að álykta um líkurnar á að A fari í þrot.  

Hafa ber í huga að ekki enda allir greiðsluerfiðleikar með gjaldþroti, flestum 

fyrirtækjum tekst að vinna sig út úr greiðsluvandanum. Því getur sú þróun sem 

kennitölugreiningin leiðir í ljós orðið til þess að eigendur og stjórnendur grípi til aðgerða 

og forði félaginu þannig frá gjaldþroti (Beaver, 1966). Slík þróun getur skekkt 

niðurstöður á rannsóknum sem snúa að spágildi kennitalna og trúlega er aldrei hægt að 

svara með fullnægjandi hætti hverjar eru afleiðingar af þróun kennitalnanna sjálfra og 

hvað eru afleiðingar annarra þátta. Tímabundnir greiðsluerfiðleikar sem jafnvel leiða til 

greiðslufalls geta einnig stafað af mörgum mismunandi þáttum. Þannig getur hækkandi 

hráefnisverð, minnkandi eftirspurn, mikill vöxtur eða mikill samdráttur orðið til þess að 

félagið lendir í erfiðri skammtímastöðu. Þessi staða getur haft þær afleiðingar á 

kennitölur félagsins að þær sýni líkur á greiðslufalli þó svo félagin takist að vinna sig út 

úr þeir rekstrarerfiðleikum sem af þessu stafar.  

Upphafleg rannsókn Beaver (1966) byggði eingöngu á upplýsingum úr ársreikningum 

fyrirtækjanna. Síðar útvíkkaði Beaver (1968) rannsókn sína og kannaði þróun á ávöxtun 

hlutabréfa og spágildi þeirrar þróunar með sama hætti og hann hafði gert með 

kennitölurnar. Vísaði Beaver (1968) þar til kenningarinnar um „hinn fullkomna markað“ 

og að verð hlutabréfa ætti að endurspegla allar upplýsingar sem væru fyrirliggjandi á 

markaðnum og hefðu áhrif á hlutabréfaverðið. Notaði Beaver sama úrtak og í fyrri 

rannsókn. Niðurstaðan var sú að ávöxtun hlutabréfa sagði aðeins fyrr til um yfirvofandi 

greiðslufall eða að meðaltali 2,45 árum áður en fyrirtæki lentu í erfiðleikum í stað 2,31 

ári þegar eingöngu var horft til upplýsinga úr ársreikningi og kennitalan afkoma á móti 

heildareignum var skoðuð. Viðbótarupplýsingar sem fjárfestar nýttu sér bættu þannig 

sannarlega við þær upplýsingar sem fá mætti úr ársreikningum fyrirtækja en hefðu engu 

að síður mjög lítil áhrif. Að mati Beaver (1968) benti niðurstaðan til að fjárfestar væru að 

nýta sér ýmsar upplýsingar til viðbótar við kennitölugreiningu við mat á því hvort félög 
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stefndu í greiðslufall eða ekki. Fjárfestar gætu einnig verið að horfa til fleiri en einnar 

kennitölu í einu og dregið ályktun út frá mörgum samverkandi upplýsingum. Jafnvel 

hörðustu fylgismenn kennitalna myndu ekki halda því fram að notkun kennitalna væri 

eina mögulega leiðin til að nálgast upplýsinga um fyrirtækin (Beaver, 1968).  

Beaver varaði hins vegar við því að of mikið yrði lagt út frá niðurstöðunni þar sem 

rannsóknin hefði verið takmörkuð (Lev, 1974, bls. 144). Nauðsynlegt væri að skoða 

betur hvaða viðbótarupplýsingar fjárfestar væru að nota sem ekki væru fyrirliggjandi í 

ársreikningum sem og notkun þeirra á mörgum kennitölum samtímis (Beaver, 1968).  

5.4 Líkön byggð á mörgum breytum 

Einn af megin veikleikum þess að byggja á notkun einnar breytu í einu til að spá fyrir um 

greiðsluþrot var talinn sá að fyrirtæki gætu auðveldlega verið ranglega flokkuð 

annaðhvort sem heilbrigð eða líkleg til að fara í þrot ef ein kennitala gæfi vísbendingu 

um slíkt. Óháð því hvort aðrar kennitölur gæfu vísbendingu um hið gagnstæða (Altman, 

1968). Beaver (1966) hafði einnig hvatt til þess að þróuð yrði greiningaraðferð sem 

byggðu á notkun margra kennitalna samtímis við mat á því hvort líklegt væri að fyrirtæki 

stefndu í greiðslufall eða ekki. Sem svar við þessu komu fram líkön sem byggðu á notkun 

á mörgum kennitölum samtímis (e. multivariate model). Slík líkön hafa þann meginkost 

fram yfir líkön sem byggja á notkun á einni breytu í einu að tekið er tillit til margra þátta 

samtímis og þeir vegnir saman og niðurstaðan metin í einu lokagildi (Lev, 1974, bls. 

145).  

Líkön sem byggja á mörgum breytum eru sett fram á forminu: 

Z = β1X1 + β2X2 + … + βnXn 

þar sem:  

β1, β2 … βn = stuðull (e. discriminant coefficients) 

X1, X2 …Xn = óháð breyta (hér kennitala) 

Z = gildi notað til flokkunar 

Með því að vega saman breyturnar er fengið eitt ákveðið gildi, hér svokallað Z-gildi og 

það er notað til að flokka fyrirtækin eftir því hvort líkur eru á að þau lendi í greiðslufalli 

eða ekki (Lev, 1974, bls. 145). Megin verkefnið við framsetningu slíkra líkana er því að 
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ákveða hvaða kennitölur séu mikilvægastar til að greina líkur á greiðslufalli, vægi hverrar 

kennitölu í líkaninu og hvernig skuli túlka niðurstöðuna (Altman, 1968) það er hvernig 

skuli álykta út frá Z-gildinu.  

Mjög mismunandi er eftir líkönum hversu margar breytur eru notaðar. Í yfirliti sem 

Bellovary, Giacomino og Akers, (2007) tóku sama yfir greiðslufallslíkön frá 1930 fram til 

2007 og komið er inn á í öðrum kafla voru tilgreind samtals 165 mismunandi líkön sem 

sett höfðu verið fram á tímabilinu. Byggðu þau á allt frá einni breytu og upp 57 breytur. 

Nokkuð breytilegt er eftir tímabilum hversu margar breytur hafa verið notaðar en 

algengast er að átta til tíu breytur séu í hverju líkani (Bellovary, Giacomino og Akers, 

2007). Greinilegt er af niðurstöðum úr líkönunum að fjöldi breyta er ekki áhrifavaldur 

um hversu vel þau náð að meta líkur á greiðslufalli. Mikilvægara er að valdar séu réttu 

breyturnar hverju sinni. Er þetta í samræmi við niðurstöðu Beaver (1966). Eins og 

Altman (1968) benti á er hins vegar misjafnt eftir rannsóknum hvaða breytur eru taldar 

best til þess fallnar að greina yfirvofandi greiðslufall. Flestar rannsóknir leggja þó áherslu 

á kennitölur sem snúa að lausafjárstöðu og skammtíma sjóðstreymi, bæði inn- og 

útstreymi (Barnes, 1987).  

Mat á gæðum líkananna getur einnig farið eftir því hvernig áreiðanleiki þeirra er 

sannreyndur. Algengasta aðferðin er að líkan er þróað út frá völdu úrtaki og gæði þess 

metin út frá því hvernig líkaninu tekst að flokka úrtakið. Í kjölfarið er líkanið prófað aftur 

á öðru úrtaki (e. hold-out sample). Yfirleitt metur líkanið betur það úrtak sem það er 

hannað út frá en úrtakið sem notað er til að sannreyna gæði þess (Bellovary, Giacomino 

og Akers, 2007). Mikilvægt er því að taka tillit til þess hvernig líkanið hefur verið prófað 

þegar gæði þess eru metin eða borin saman við gæði annarra líkana.   

5.5 Altman Z-skor líkanið 

Þekktasta líkanið og eitt af þeim fyrstu sem byggir á notkun á mörgum breytum 

samtímis til að meta líkur á greiðslufalli er svokallað Z-skor líkan sem Edward I. Altman 

setti fram árið 1968.  

5.5.1 Upprunaleg útgáfa af Z-skor líkaninu 

Altman (1968) byggði rannsókn sína á úrtaki 33 fyrirtækja sem lent höfðu í greiðslufalli á 

tímabilinu 1946-1965. Eingöngu voru valin framleiðslufyrirtæki og líkt og Beaver (1966) 
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gerði í sinni rannsókn þá var um paraðan samanburð að ræða þ.e. valin voru jafn mörg 

fyrirtæki til samanburðar sem ekki höfðu lent í greiðslufalli. Þess var einnig gætt hér að 

velja samanburðarfyrirtæki af sambærilegri stærð og atvinnugrein og grunnúrtakið. 

Viljandi voru valin frekar lítil fyrirtæki eða með heildareignir á bilinu 1 til 25 milljónir 

bandaríkjadollara. Ástæðan var aðallega sú að á þeim tíma sem úrtakið náði til var 

frekar fátítt að verulega stór fyrirtæki færu í þrot og því hefði úrtakið orðið of lítið. 

Altman skilgreindi gjaldþrot talsvert þrengra en Beaver (1966) hafði gert. Í úrtaki Altman 

höfðu fyrirtækin annaðhvort verið tekin til gjaldþrotaskipta eða sótt um greiðslustöðvun 

á grundvelli gjaldþrotalaga á meðan Beaver skilgreindi greiðslufall í einhverri mynd sem 

gjaldþrot.  

Valdar voru 22 kennitölur af þeim kennitölum sem komu oftast fyrir í 

fjármálaumfjöllun og skýrslum á þeim tíma og þóttu líklegar til að styrkja líkanið auk 

nokkurra nýrra kennitalna. Kennitölurnar voru flokkaðar í fimm flokka eftir; lausafé (e. 

liquitity), arðsemi (e. profitability), skuldsetningu (e. leverage), greiðsluhæfi (e. solvency) 

og nýtingu fjármagns (e. activity ratio). Valin var ein kennitala úr hverjum flokki sem 

talin var gefa besta gildið við að meta líkur á greiðslufalli (Altman, 1968).  

Upprunalega útgáfan af Z-skor líkaninu fyrir framleiðslufyrirtæki var því eftirfarandi; 

 (3) Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 0,999 × X5 

þar sem: 

 X1 = Rekstrarfé31 / heildareignir 

 X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

 X3 = EBIT32 / heildareignir 

 X4 = Markaðsvirði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 

 X5 = Sala / heildareignir 

 Z = Gildi notað til flokkunar 

Notuð var „multiple discriminant analysis“ aðferð (MDA) sem tölfræði aðferð til að 

velja kennitölur og stuðla í líkanið. Ókosturinn við að nota MDA aðferðina er að hún 

gerir ráð fyrir normaldreifingu gagna en eins og komið hefur fram er ólíklegt að dreifing 

                                                      
31

 Rekstrarfé er veltufjármunir að frádregnum skammtímaskuldum. 
32

 EBIT er hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (e. earnings before interest and taxes). 
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einstakra kennitalna fyrir gjaldþrota og starfandi fyrirtæki sé normaldreifð (Mossman 

o.fl., 1998). Við val á kennitölum í líkanið nýtti Altman sér kosti þess að mikil fylgni var 

milli kennitalna í sumum flokkunum og því var nóg að velja eina kennitölu úr þeim flokki. 

Á sama hátt þar sem fylgni var neikvæð á milli kennitalna var það vísbending um að þær 

kennitölur gætu bætt nýjum upplýsingum við líkanið (Altman, 1968). Aðallega var þó 

horft til þess hvað hver og ein kennitala gat bætt við líkanið þegar heildarmyndin var 

skoðuð í stað þess að horfa einangrað á hverja og eina kennitölu. Til að auðvelda 

almenna notkun á líkaninu skilgreindi Altman hvernig túlka mætti niðurstöðu út frá Z-

gildinu. Samkvæmt rannsókninni voru fyrirtæki með Z-gildi hærra en 2,99 öll ennþá 

starfandi en fyrirtæki með Z-gildi lægra en 1,81 voru hins vegar öll gjaldþrota. Þessi gildi 

voru því ákveðin sem efri og neðri mörk í líkaninu. Líkanið átti hins vegar erfitt með að 

greina þau fyrirtæki sem lágu á þessu bili og því var það svæði kallað grátt svæði (e. zone 

of ignorance). Frekari greining á þeim fyrirtækjum sem voru á þessu bili leiddi í ljós að 

gildið 2,675 var besta gildið til að greina á milli þess hvort fyrirtæki væru líkleg til að 

lenda í greiðslufalli eða ekki (Altman, 1968).  

Mat á Z-gildi í upphaflegri útgáfu Altman líkansins:  

 Z > 2,99   Öruggt svæði, litlar líkur á greiðslufalli 

 1,81 < Z < 2,99  Grátt svæði 

 Z < 1,81  Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

Ef skoðuð voru gögn ári fyrir gjaldþrot mat líkanið gjaldþrotafyrirtæki rétt í 94% 

tilvika (31 fyrirtæki af 33 sem voru í úrtaki) og 97% tilvika þegar fyrirtæki sem ekki fóru í 

þrot voru skoðuð (32 fyrirtæki af 33 sem voru í úrtaki). Niðurstaðan af rannsókn Altmans 

var að líkanið gæti spáð fyrir um greiðslufall í allt að tvö ár fyrir greiðslufall en hins vegar 

færi geta líkansins til að meta rétt ört minnkandi eftir því sem lengra væri farið aftur í 

tímann. Til þess að sannreyna líkanið framkvæmdi Altman F-próf (e. F-test), sett var 

fram núlltilgátan að mælingar kæmu úr sama þýði og var þeirri tilgátu hafnað. Hópur I 

sem voru fyrirtæki sem farið höfðu í þrot var marktækt frábrugðinn hópi II, fyrirtækjum 

sem ekki höfðu farið í þrot (Altman, 1968).  

Altman skoðaði einnig þróun einstakra kennitalna sem eru í líkaninu með 

sambærilegum hætti og Beaver (1966) gerði í sinni rannsókn. Niðurstaðan var að fyrir 

þann hóp fyrirtækja sem fór í þrot þá sýndu allar kennitölurnar hnignun á því fimm ára 
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tímabili sem var til skoðunar. Mestu breytingarnar voru á milli annars og þriðja árs fyrir 

greiðslufall fyrirtækjanna.  

Vegna þess hversu mikil tengsl voru á þessum tíma milli kennitölugreiningar og 

umræðu sem tengdist lánastarfsemi fjallaði Altman sérstaklega um notagildi líkansins 

þegar taka þarf ákvörðun um lánveitingu. Taldi hann að líkanið gæti sannarlega hjálpað 

mönnum að taka ákvarðanir um lánveitingu þar sem það tæki á mörgum veigamiklum 

þáttum sem tengdust slíkri ákvarðanatöku. Hins vegar væru margar aðrar forsendur s.s. 

tilgangur láns, lánstími og staða lánveitanda og lántakanda sem líkanið tæki ekki á. Því 

ætti ekki að nota það eingöngu þegar lánveitandi tæki ákvörðun um lánveitingu 

(Altman, 1968). Að mati Altman gætu lánveitendur nýtt sér líkanið til að meta hversu 

áhættusöm lánveitingin væri og hagað vinnu sinni við hana í samræmi við það. Óþarft 

væri að eyða jafn miklum tíma í skoðun á lánveitingum til fyrirtækja sem væru með 

mjög hátt Z-gildi og þeirra sem væru með lágt Z-gildi. Altman sá einnig fyrir sér að 

líkanið gæti nýst stjórnendum fyrirtækja við að meta framtíðar rekstrarhæfi 

fyrirtækisins. Með reglubundinni notkun á líkaninu mætti greina merki um yfirvofandi 

rekstrarerfiðleika og grípa þannig til ráðstafana í tíma. Ef ekki væri hægt að snúa 

þróuninni við og bæta reksturinn gæti verið betra fyrir bæði hluthafa og lánveitendur að 

fyrirtækið leitaði leiða til að sameinast öðru sterkari fyrirtækjum til að komast hjá 

gjaldþroti (Altman, 1968).  

5.5.2 Endurbættar útgáfur af Z-skor líkaninu 

Upphaflega útgáfan af Z-skor líkaninu gerði ráð fyrir að fyrirtæki væri skráð á 

hlutabréfamarkaði og markaðsvirði eigin fjár var ein af þeim breytum sem hafði áhrif á 

Z-gildið. Fljótlega vaknaði því sú spurning hvernig ætti að meðhöndla fyrirtæki sem ekki 

væru skráð á hlutabréfamarkaði þar sem markaðsvirði eigin fjár þeirra lægi ekki fyrir. 

Einn möguleiki var að nota nálgun og skipta markaðsvirði eigin fjár út fyrir bókfært virði 

eigin fjár. Með því væri hins vegar búið að gera verulega breytingu á upphaflega líkaninu 

og ekki víst að það myndi geta metið líkur á greiðslufalli með sömu nákvæmni og 

upphaflegt líkan gerði. Allt eins væri líklegt að breytingin myndi valda því að stuðlar og 

túlkun á Z-gildinu myndu breytast. Altman þróaði í kjölfarið nýja útgáfu af líkaninu sem 

sérstaklega var hugsuð fyrir fyrirtæki sem ekki væru skráð á hlutabréfamarkaði. Sem fyrr 
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byggði úrtakið eingöngu á framleiðslufyrirtækjum (Altman, 1993, bls. 202). Niðurstaðan 

var að við það að skipta út markaðsvirði eigin fjár fyrir bókfært virði eigin fjár í breytu 

fjögur (X4) þá breyttust allir aðrir stuðlar í líkaninu sem og matið á túlkun á Z-gildinu.  

Breyta númer fjögur í líkaninu var því:  

X4 = bókfært virði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 

Allar aðrar breytur í líkaninu voru óbreyttar.  

Ný útgáfa af Z-skor líkaninu aðlöguð að fyrirtækjum sem ekki voru skráð á 

hlutabréfamarkaði var því: 

(4) Z‘ = 0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 +0,420 × X4 + 0,998 × X5 

Mat á Z-gildi í annarri útgáfu Altman líkansins: 

 Z > 2,90   Öruggt svæði, litlar líkur á greiðslufalli 

 1,23 < Z < 2,90  Grátt svæði 

 Z < 1,23   Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

Við þessa breytingu stækkaði „gráa svæðið“ og því er þetta líkan aðeins verr til þess 

fallið að spá fyrir um greiðslufall en upphaflegt líkan þar sem fleiri fyrirtæki lenda nú á 

gráa svæðinu (Altman, 1993, bls. 202). Þessi útgáfa líkansins flokkaði gjaldþrota fyrirtæki 

rétt í 91% tilvika eða aðeins verr en upphaflega útgáfa af líkaninu sem mat rétt í 94% 

tilvika. Önnur útgáfa líkansins flokkaði þau fyrirtæki sem ekki höfðu farið í þrot með 

sambærilegum árangri og upphafleg útgáfa líkansins eða í 97% tilvika. Í báðum tilvikum 

var um flokkun á upphaflegu úrtaki að ræða þ.e. því úrtaki sem notað var til að hanna 

líkanið.  

Þriðja útgáfan af Z-skor líkaninu og sú sem kölluð hefur verið endurbætt útgáfa af 

líkaninu var sett fram af Altman árið 1993. Fyrri útgáfur af líkaninu byggðu eingöngu á 

greiningu á framleiðslufyrirtækjum en nú voru einnig önnur félög tekin inn í 

rannsóknina. Til að losna við áhrif af mismunandi atvinnugreinum var fimmtu breytunni, 

sala á móti heildareignum sleppt en mikill munur getur verið eftir atvinnugreinum 

hversu miklar eignir þarf að binda í rekstrinum til að standa undir sölu. Í upphaflegu 

líkani hafði þessi breyta vakið nokkra athygli þar sem hún var minnst marktæk af þeim 

sem valdar voru þegar einstaka breytur voru metnar hver fyrir sig. Breytan hefði út frá 
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því ekki átt að vera í líkaninu. Hún mældist hins vegar önnur hæst þegar litið var á 

framlag hennar til líkansins í heild þegar allar breytur voru metnar og skoðaðar í 

samhengi. Var þetta rakið til sambands hennar við aðrar breytur. Endurbætt útgáfa 

líkansins gerir einnig ráð fyrir bókfærðu virði eigin fjár líkt og önnur útgáfa líkansins 

gerir.  

Niðurstaðan var að bæði stuðlar og túlkun á Z-gildinu breyttust líkt og gerðist í 

annarri útgáfu líkansins þegar markaðsvirði eigin fjár var skipt út fyrir bókfært virði eigin 

fjár. Við það að sleppa breytunni sala á móti heildareignum þrengdist „gráa svæðið“ 

aðeins aftur og lá nú á bilinu 1,10 til 2,60 (Altman, 1993, bls. 206). Allar aðrar breytur 

voru óbreyttar í líkaninu frá því sem var í fyrri útgáfum.  

Endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu, ætluð fyrirtækjum sem ekki eru skráð á 

hlutabréfamarkaði og óháð því í hvaða atvinnugrein þau starfa, var því: 

(5) Z’’ = 6,56 × X1 + 3,26 × X2 + 6,72 × X3 + 1,05 × X4 

Mat á Z-gildi fyrir endurbætta útgáfu af líkaninu: 

 Z > 2,60   Öruggt svæði, litlar líkur á greiðslufalli 

 1,10 < Z < 2,60  Grátt svæði 

 Z < 1,10   Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

Þessi útgáfa af líkaninu flokkaði fyrirtæki í úrtakinu með sama árangri og önnur 

útgáfan af líkaninu (Z‘ líkanið þar sem bókfært virði var notað í stað markaðsvirðis).  

Að mati Altman (1993) hentaði þessi útgáfa vel til að greina félög í atvinnugreinum 

þar sem mismunandi aðferðir eru viðhafðar við fjármögnun framleiðslutækja. Þar sem 

ekki er lengur tekið tillit til veltu sem hlutfalls af heildareignum hafa liðir eins og 

fjármögnunarleiga í stað beins eignarhalds fastafjármuna ekki lengur áhrif á líkanið. 

Einnig er mjög mismunandi eftir atvinnugreinum hversu mikla fjárbindingu þarf til að 

standa undir eðlilegri starfsemi og með því að sleppa þessari breytu í líkaninu er hægt 

að nota það fyrir fleiri atvinnugreinar en fyrri útgáfur af líkaninu.  

5.5.3 Samanburður á stuðlum í Z-skor líkaninu 

Ef stuðlarnir í Altman Z-skor líkönunum er skoðaðir nánar vekur það athygli hvað 

breytan X1, rekstrarfé á móti heildareignum, hefur mikið vægi í endurbættri útgáfu af 
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líkaninu33 samanborið við vægi hennar í tveimur fyrri útgáfum af líkaninu. Stuðullinn við 

X1 er því sem næst jafn hár og stuðullinn við X3, EBIT á móti heildareignum, í stað þess 

að vera rúmlega fjórum sinnum lægri í annari útgáfu af líkaninu (Z‘ útgáfan).   

Tafla 2. Yfirlit yfir stuðla í Altman Z-skor líkönunum 

 

Ef summa allra stuðla innan hvers líkans er skilgreind sem 100% og hlutfall stuðlanna 

er skoðað innan hvers líkans sést ólíkt vægi þeirra enn skýrar (sjá:Tafla 3). Endurbætta 

útgáfan er líkari útgáfu tvö af líkaninu þar sem í báðum tilvikum er miðað við bókfært 

virði eigin fjár í fjórðu breytunni. Upphaflega útgáfan og önnur útgáfan eru hins vegar 

eins að öðru leyti en því að bókfært virði eigin fjár er notað í annarri útgáfu líkansins í 

stað markaðsvirðis eigin fjár í upphaflegu útgáfunni. Vægi X1, rekstrarfé á móti 

heildareignum lækkar úr 16% í upphaflegu útgáfunni í 11,8% í annari útgáfu en hækkar í 

37,3% í endurbættu útgáfunni. X2, óráðstafað eigið fé á móti heildareignum er með 

mjög líkt vægi í upphaflegri og endurbættri útgáfu af líkaninu en talsvert lægra í útgáfu 

tvö. X3, EBIT á móti heildareignum er með mesta vægið í annarri útgáfu líkansins en 

vegur minnst í endurbættri útgáfu. X4, virði eigin fjár á móti bókfærðu virði 

heildarskulda hefur svipað vægi í öllum útgáfum líkansins, mesta vægið er í upphaflegu 

útgáfunni þar sem markaðsvirði er notað en fer svo smá lækkandi. Fimmtu breytunni, 

sala á móti heildareignum, er sleppt í endurbættri útgáfu af líkaninu því er enginn 

stuðull á henni en vægi breytunnar er 13,3% í upphaflegu útgáfunni og 16,4% í annari 

útgáfu líkansins. Þetta hefur þau áhrif að breytingar á teljurum í breytunum X1 og X2, 

                                                      
33

 Útgáfan þar sem fimmtu breytunni sala á móti heildareignum er sleppt. 

Breytur í líkani Z Z' Z''

X1 = Rekstrarfé / heildareignir 1,200 0,717 6,56

X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 1,400 0,847 3,26

X3 = EBIT / heildareignir 3,300 3,107 6,72

X4 = Markaðsvirði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda* 0,600 0,420 1,05

X5 = Sala / heildareignir 0,999 0,998

Z  Upphafleg útgáfa af Altman líkaninu - framleiðslufyrirtæki sem skráð eru á markaði

Z' Útgáfa tvö af Altman líkaninu - framleiðslufyrirtæki sem ekki eru skráð á markaði

Z'' Endurbætt útgáfa af Altman líkaninu - ætlað fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markaði, 

     óháð atvinnugrein

* Í líkönum Z' og Z'' er breytan X4 bókfært virði eigin fjár á móti bókfærðu virði heildarskulda

Altman líkan
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rekstrarfé og óráðstöfuðu eigin fé, hafa meiri áhrif í endurbættri útgáfu af líkaninu en í 

annarri útgáfu af líkaninu og þá sérstaklega breytingar á rekstrarfé þar sem vægi þeirrar 

breytu hækkar mikið. Á sama hátt hefur breytan X3, EBIT á móti heildareignum 

hlutfallslega minna vægi í endurbættri útgáfu af líkaninu en í fyrri útgáfum. Sama á við 

um breytuna X4, markaðsvirði eigin fjár á móti bókfærðu virði eigin fjár, vægi hennar er 

hlutfallslega minnst í endurbættri útgáfu af líkaninu.  

Tafla 3. Hlutfallslegt vægi stuðla í Altman Z-skor líkönunum 

 

Þessar miklu breytingar sem verða á stuðlum líkananna við það að forsendum þeirra 

er breytt þ.e. hvort miðað er við markaðsvirði eigin fjár eða bókfært virði eigin fjár eða 

hvort ákveðnum breytum er sleppt eins og gert er í endurbættri útgáfu líkansins 

rökstyðja það að einstaka forsendur við þróun á líkönunum breyta miklu um endanlega 

framsetningu þeirra. Ekki er því ráðlagt að breyta einstaka forsendum s.s. að nota 

bókfært virði í stað markaðsvirðis án þess að taka tillit til þeirra áhrifa sem það hefur á 

aðrar forsendur líkansins.   

5.5.4 Hversu áreiðanlegt er Z-skor líkanið í dag? 

Þrátt fyrir að rúm 40 ár séu liðin frá því Altman setti fram fyrstu útgáfu af Z-skor líkaninu 

er ennþá mikið vísað í það meðal fræðimanna hvort heldur er í rannsóknum, 

greinaskrifum eða kennslu (Bellovary, Giacomino og Akers, 2007). Eins og fram kom hér 

að framan hafa orðið miklar breytingar á rekstrarumhverfi fyrirtækja frá því Altman setti 

fram upphaflega útgáfu af Z-skor líkaninu árið 1968. Hlutfall hefðbundinna 

framleiðslufyrirtækja hefur farið minnkandi og fjölbreytni í atvinnustarfsemi aukist til 

muna. Algengt er að fyrirtæki sérhæfi sig í aðgreindum þáttum starfseminnar s.s. 

framleiðslu einstakra íhluta, sölu eða þjónustu. Einnig hafa möguleikar fyrirtækja til 

Breytur í líkani Z Z' Z''

X1 = Rekstrarfé / heildareignir 16,0% 11,8% 37,3%

X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 18,7% 13,9% 18,5%

X3 = EBIT / heildareignir 44,0% 51,0% 38,2%

X4 = Markaðsvirði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda* 8,0% 6,9% 6,0%

X5 = Sala / heildareignir 13,3% 16,4%

* Í líkönum Z' og Z'' er breytan X4 bókfært virði eigin fjár á móti bókfærðu virði heildarskulda

Altman líkan
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fjármögnunar breyst mikið og má þar nefna sölu á viðskiptakröfum (e. factoring) og 

fjármögnunar- og rekstrarleigusamninga.  

Spurninga hafa vaknað um það hvort Altman líkanið væri jafn vel til þess fallið að 

flokka milli fyrirtækja sem líkleg væru til að lenda í greiðslufalli eða ekki eftir því sem 

lengra liði frá því líkanið var sett fram. Í rannsókn sem gerð var á samhengi milli áritunar 

endurskoðanda og Z-gildis og byggði á gögnum frá árunum 1970-1973 flokkaði líkanið 

rétt í 82% tilvika ári fyrir gjaldþrot, samanborið við 83,5% út frá upphaflegum gögnum 

(Altman og McGough, 1974). Samkvæmt því gat líkanið flokkað fyrirtækin því sem næst 

jafn vel og það gerði í upphafi.  

Grice og Ingram (2001) rannsökuðu hvort líkanið gæti flokkað jafn vel út frá gögnum 

árið 2001 eins og það gerði þegar Altman setti það fram árið 1968. Úrtakið sem Grice og 

Ingram unnu með sneið af þá vankanta sem talið var að væru á upprunalegu úrtaki 

Altman (sjá nánari umfjöllun í kafla 5.5.5 um gagnrýni á Z-skor líkanið). Þannig var úrtak 

þeirra talsvert stærra eða 972 fyrirtæki og þar af voru 148 fyrirtæki gjaldþrota eða rúm 

15% í stað þess að helmingur var gjaldþrota í upphaflegu úrtaki Altman. Tímabilið til 

skoðunar var 1985-1987 og var úrtakið notað til að endurreikna stuðlana í líkaninu en að 

öðru leyti var notuð sama aðferðarfræði og í upprunalegu líkani. Úrtakið sem í kjölfarið 

var notað til að sannreyna líkönin (e. hold-out-sample), bæði upphaflegt líkan Altman og 

endurskoðað líkan var frá 1988-1991 og innihélt rúmlega þúsund fyrirtæki þar sem 

tæplega 15% fyrirtækja voru gjaldþrota. Það úrtak innihélt bæði framleiðslufyrirtæki 

sem og fyrirtæki úr öðrum atvinnugreinum.  

Niðurstaðan var að upprunalegt líkan Altman greindi ekki eins vel á milli fyrirtækja út 

frá nýjum gögnum eins og það hafði gert miðað við upphafleg gögn. Upphaflega hafði 

líkanið metið rétt í 83,5% tilvika (gögn frá árunum 1958-1961) en út frá nýjum gögnum 

fór hlutfallið niður í 57,8%. Líkanið var því greinilega ekki stöðugt yfir tíma. Ef eingöngu 

voru skoðuð framleiðslufyrirtæki af nýju gögnunum greindi upphaflega líkanið talsvert 

betur milli fyrirtækjanna og greindi nú rétt í 69,1% tilvika (samanborið við 57,8% ef allt 

úrtakið var skoðað). Þetta þótti benda til þess að líkanið virkaði betur til að greina milli 

framleiðslufyrirtæki en fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum enda hafði það upphaflega 

verið þróað út frá úrtaki sem eingöngu innihélt framleiðslufyrirtæki.  
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Grice og Ingram (2001) endurreiknuðu nú stuðlana miðað við ný gögn en notuðu að 

öðru leyti sömu aðferðafræði og Altman hafði gert. Niðurstaðan var að með því að 

endurreikna stuðlana mátti bæta líkanið verulega og flokkaði nýtt líkan nú rétt í 88,1% 

tilvika. Mikil breyting varð á öllum stuðlum og niðurstaðan úr rannsókn þeirra Grice og 

Ingram (2001) var því ótvírætt sú að samhengið milli kennitalna í ársreikningum 

fyrirtækjanna og einkenna fjárhagserfiðleika hefði breyst verulega á þeim tíma sem 

liðinn var frá útgáfu upphaflega líkansins. Ráðlögðu höfundar því eindregið að stuðlar 

yrðu endurmetnir ef nota ætti líkanið á gögn núna í stað þess að byggja á líkani með 

upphaflegum stuðlum.  

Rannsókn var gerð á möguleikum Altman Z-skor líkansins á að meta líkur á 

greiðslufalli fyrirtækja sem skráð voru á hlutabréfamarkaði í Grikklandi á árunum 2002-

2008 (Gerantonis, Vergos og Christopoulos, 2009). Leiddi hún í ljós að hlutfallslega fleiri 

fyrirtæki voru með Z-gildi undir skilgreindum viðmiðunarmörkum þegar efnahagsástand 

var gott en þegar efnahagsástand var erfiðara. Þannig voru tæplega 15% skráðra 

fyrirtækja með Z-gildi undir viðmiðunarmörkunum 2,675 árið 2000 en um 40% árið 

2005. Þetta töldu höfundar að gæti bent til þess að á uppgangstímum líkt og var í 

kringum 2005 væri auðveldara fyrir fyrirtæki að ná í fjármagn og því gætu félög sem 

annars myndu lenda í greiðslufalli lengt líftíma sinn í góðæri. Ef undirliggjandi rekstur er 

hins vegar ekki nægilega arðbær og sjóðsskapandi kemur að því að lánsfé klárast og 

aftur skapast fjárþörf sem á endanum leiðir til greiðslufalls. Samkvæmt Z-líkaninu ættu 

því slík fyrirtæki að vera komin í þrot en vegna aðstæðna á markaði gætu þau enn verið 

starfandi. Að mati höfundanna ættu notendur líkansins að nýta sér þessa vitneskju. 

Þannig ættu stjórnendur sem eru með fyrirtæki með lágt Z-gildi að nota góðærið til að 

vinna í sameiningum við önnur betur stæð félög og forða því þannig frá gjaldþroti. Á 

sama hátt gætu fjárfestar sem eiga í félögum með lágt Z-gildi minnkað hlut sinn í 

félaginu á meðan það er ennþá starfandi (Gerantonis, Vergos og Christopoulos, 2009).  

Rannsóknir sýna einnig að meðaltal Z-gildis bandarískra fyrirtækja hefur farið 

lækkandi á síðustu árum og stöðugt fleiri stórfyrirtæki eru með Z-gildi sem bendir til að 

þau séu líkleg til að lenda í greiðslufalli samkvæmt Z-líkaninu (Altman, 1993, bls. 179). 

Þannig voru tæplega 3% fyrirtækja í S&P framleiðsluvísitölunni með Z-gildi undir 1,81 

árið 1980 en hlutfallið var komið upp í 10% árið 1989. Hluti þessara fyrirtækja hefur 
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farið í gjaldþrot en langt í frá öll 10% sem voru með Z-gildi undir viðmiðunarmörkum 

(Altman, 1993, bls. 179).  

Þessar niðurstöður benda til að Z-gildið geti tekið breytingum eftir því sem árin líða, 

meðal annars vegna þess að margskonar breytingar verða á rekstrarumhverfi félaganna, 

uppgjörsaðferðum og möguleikum félagsins til fjármögnunar. Túlkun á Z-gildinu getur 

því verið háð efnahagsástandi á hverjum tíma. Fyrirtæki með Z-gildi sem undir 

venjulegum kringumstæðum myndi leiða til gjaldþrots gæti því lifað ef efnahagsástand 

væri almennt gott og aðgangur að lánsfjármagni væri rúmur. Framangreindar 

rannsóknir sýna að markvirkni líkananna minnkar við það að þau eru notuð til greiningar 

á gögnum sem eru á einhvern hátt frábrugðin þeim gögnum sem notuð voru til að þróa 

líkanið. Notandi líkananna verður því að vera meðvitaður um þessar takmarkanir á virkni 

líkananna þegar niðurstöður úr þeim eru túlkaðar.  

5.5.5 Gagnrýni á Z-skor líkanið 

Talsvert hefur verið fjallað um takmarkanir og galla Altman Z-skor líkansins frá því það 

var sett fram árið 1968. Úrtakið sem rannsókn Altman byggði á þótti lítið eða eingöngu 

33 gjaldþrota fyrirtæki og jafnmörg fyrirtæki sem ekki höfðu farið í þrot. Einnig hafði 

úrtakið sem notað var til að prófa líkanið (e. hold-out sample) innihaldið hlutfallslega 

fleiri gjaldþrota fyrirtæki en raunverulegt hlutfall gjaldþrota félaga var eða frá 24%-50% 

á meðan innan við 1% fyrirtækja fóru í raun í þrot (Grice og Ingram, 2001). Misræmi í 

úrtakinu samanborið við raunverulegt hlutfall gjaldþrota fyrirtækja af heildarfjölda 

fyrirtækja myndi valda því að líkanið vanmeti líkurnar á villu I þ.e. að gjaldþrota félög 

séu flokkuð sem rekstrarhæf en ofmeti líkurnar á villu II þ.e. að félög sem eru 

rekstrarhæf séu flokkuð sem gjaldþrota. Rannsókn Grice og Ingram (2001) tók tillit til 

þessa misræmis og voru gjaldþrota fyrirtæki eingöngu um 15% af úrtakinu. Niðurstaða 

þeirra studdi þá gagnrýni að upphaflegt líkan hafi ofmetið villu I og vanmetið villu II.  

Sjálfur hefur Altman bent á gallann við það að úrtakið hafi náð yfir 20 ára tímabil eða 

frá 1946 til 1965. Á svo löngu tímabili breytist meðaltal kennitalna. Því hefði verið betra 

að velja úrtak frá einu ári og nota meðaltal þess árs (tímabil t) til að áætla gildi fyrir 

næsta ár (t+1). Það hafi hins vegar ekki verið hægt vegna skorts á gögnum (Altman, 

2002, bls. 10).  
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Þrátt fyrir að upphaflegt markmið hafi verið að líkanið ætti að meta líkur á gjaldþroti 

þótti ekki alveg ljóst hvort líkanið væri að meta líkur á greiðsluerfiðleikum almennt (e. 

financial distress) sem oft á tíðum leiða til gjaldþrots eða hvort líkanið væri að meta líkur 

á eiginlegu gjaldþroti. Þrátt fyrir að greiðsluerfiðleikar leiði oft til gjaldþrots þá ná mörg 

fyrirtæki að vinna sig út úr slíkum erfiðleikum. Líkanið tæki heldur ekki á ýmsum ytri 

þáttum sem gætu stuðlað að gjaldþroti svo sem ef lánveitendur myndu ekki vilja 

endurlána fyrirtækinu, lögsóknum ýmiskonar eða samningum við stéttarfélög (Grice og 

Ingram, 2001). Í rannsókn Beaver (1966) var hins vegar tekið skýrt fram að rannsókn 

hans beindist eingöngu að því að kanna notagildi kennitalna við mat á líkum á 

greiðslufalli sem unnar væru úr ársreikningum fyrirtækjanna en ekki hvernig best mætti 

spá fyrir um greiðslufall fyrirtækja almennt. Niðurstaða úr rannsókn Grice og Ingram 

(2001) var að ekki væri marktækur munur á því hvort um var að ræða fyrirtæki sem fóru 

í endanlegt gjaldþrot eða lentu í annarskonar greiðsluerfiðleikum. Líkanið greindi aðra 

greiðsluerfiðleika jafn vel og gjaldþrot.   

Þrátt fyrir gagnrýni á Altman Z-skor líkanið þykir það standa framar öðrum 

sambærilegum líkönum sökum þess hversu auðskilið það er auk þess að vera einfalt í 

notkun (Mossman o.fl., 1998; Collins 1980). Flestar greinar sem skrifaðar hafa verið um 

notkun kennitalna til að meta líkur á greiðslufalli og höfundur þessa verkefnis kynnti sér 

vitna í Z-skor líkanið og rannsókn Altman frá árinu 1968.  

5.5.6 ZETA líkanið 

Árið 1977 setti Altman ásamt nokkrum öðrum fræðimönnum fram endurbætta útgáfu af 

Z-skor líkaninu svokallað ZETA líkan (Altman, Haldeman, Narayanan, 1977). Ástæða þess 

var meðal annars sú að miklar breytingar höfðu orðið á rekstri fyrirtækja frá því 

upphaflegt líkan var sett fram og höfundar töldu nauðsynlegt að líkön til að meta líkur á 

greiðslufalli byggðu á sem nýjustu gögnum. Stöðugt algengara var að stærri fyrirtæki 

lentu í greiðslufalli en upphaflegt líkan hafði miðast við smærri fyrirtæki þar sem ekki 

var algengt á þeim tíma að stór fyrirtæki færu í gjaldþrot34. Ekki var því hægt að byggja 

marktækt úrtak á slíkri stærð fyrirtækja þegar upphaflegt líkan var þróað. ZETA líkanið 

byggði á úrtaki fyrirtækja með heildarefnahag að meðaltali um 100 milljónir 

bandaríkjadollara (hér eftir USD) síðustu tvö rekstrarár fyrir gjaldþrot. Nýtt líkan byggði 

                                                      
34

 Rannsókn Altman frá 1968 byggði á fyrirtækjum með heildarefnahag undir 25 milljónum USD. 
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einnig á talsvert ítarlegri forsendum varðandi greiningu á undirliggjandi grunngögnum. 

Höfundar líkansins gerðu ítarlega greiningu á skýringum með ársreikningum þeirra 

fyrirtækja sem voru í úrtakinu og gerðu leiðréttingar á ársreikningunum aftur í tímann 

þannig að þeir endurspegluðu sem best nýjustu breytingar sem gerðar höfðu verið á 

reikningsskilaaðferðum. Veigamesta breytingin hér að mati höfunda var tilkoma 

eignfærslu á leigusamningum. Markmiðið með leiðréttingum var að auka möguleika 

líkansins á að geta metið líkur á greiðslufalli í framtíðinni en ekki eingöngu flokkað 

fyrirtæki sögulega sem réttast niður eftir því hvort þau hefðu farið í þrot eða ekki 

(Altman, Haldeman og Narayanan, 1977). Nýtt líkan tók einnig til fyrirtækja í smásölu en 

fyrra líkan byggði eingöngu á framleiðslufyrirtækjum en eins og rannsókn Grice og 

Ingram (2001) leiddi í ljós gat upphaflegt Z-líkan ekki metið eins vel líkur á greiðslufalli 

fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum. Úrtakið sem notað var byggði á 53 gjaldþrota 

fyrirtækjum og 58 starfandi fyrirtækjum. Altman og félagar virðast því ekki hafa lagt upp 

úr því að hafa úrtakið líkara raunverulegu hlutfalli gjaldþrota fyrirtækja eins og 

upphaflegt Z-líkan Altman hafði verið gagnrýnt fyrir.  

Niðurstaðan var að ZETA líkanið gat betur metið líkur á greiðslufalli en upphaflegt Z-

líkan Altman gerði. Einnig skilaði upphaflegt líkan betri niðurstöðum ef því var beitt á 

gögnin sem notuð voru við gerð ZETA líkansins (Altman, Haldeman og Narayanan, 1977). 

Meginskýringin á því er að búið var að leiðrétta gögnin sem notuð voru fyrir ZETA 

líkanið. Trúlega hefði á sama hátt mátt ná betri niðurstöðu í upphaflegri rannsókn ef 

gögn hefðu verið leiðrétt með sama hætti, sér í lagi þar sem úrtakið náði til tuttugu ára 

tímabils eða frá 1946-1965. Líklegt er að talsverðar breytingar hafi verið á gerðar á 

uppgjörsaðferðum fyrirtækjanna á þessu tímabili sem leiðrétta hefði þurft fyrir líkt og 

gert var í ZETA líkaninu. Ekki er hægt að gera beinan samanburð við fyrra líkan þar sem 

gögnin í ZETA líkaninu voru leiðrétt. Ekki er því hægt að fullyrða að þessi niðurstaða sé í 

andstöðu við rannsókn þeirra Grice og Ingram (2001) en niðurstaða þeirra var að 

spágildi Z-líkansins minnkaði eftir því sem nýrri gögn væru notuð og lengra væri liðið frá 

þróun líkansins.  

ZETA líkanið var unnið í samstarfi við einkafyrirtæki og er einkaréttur á líkaninu. Þar 

af leiðandi er sjálft líkanið og stuðlarnir ekki gefnir upp. Almenningur getur því ekki nýtt 

sér líkanið með sama hætti og hægt er með fyrri líkön Altman.  
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5.6  Springate líkanið 

Í kjölfar þess að Altman gaf út Z-skor líkanið í Bandaríkjunum árið 1968 fylgdu ýmsir í 

kjölfarið sem útfærðu sambærileg líkön hver í sínu heimalandi (Bellovary, Giacomino og 

Akers, 2007). Árið 1978 gaf Gordon L.V. Springate út líkan í Kanada til að meta líkur á 

greiðslufalli með sama hætti og Z-líkan Altman gerði35. Notaði hann svokallaða „step-

wise“ aðferðafræði (e. step-wise multiple discriminate analysis) til að velja stuðla í 

líkanið. Valdi hann fjórar kennitölur af 19 mest notuðu kennitölunum til að búa til líkan 

sem gæti greint á milli lífvænlegra fyrirtækja og þeirra sem líkleg væru til að lenda í 

greiðslufalli (Vickers, 2005, bls. 67).   

Springate líkanið var sett þannig fram: 

(7) Z = 1,03 × A + 3,07 × B + 0,66 × C + 0,4 × D 

Þar sem: 

 A  =  Rekstrarfé / heildareignir 

 B  =  EBIT / heildareignir 

 C  =  Hagnaður fyrir skatta / skammtímaskuldir 

 D  =  Sala / heildareignir 

 Z  =  Gildi notað til flokkunar 

Mat á Z-gildi í Springate líkaninu: 

 Z  <  0,862 Þá er fyrirtækið líklegt til að lenda í greiðslufalli 

Springate prófaði líkanið á 40 fyrirtækjum, 20 sem höfðu farið í þrot og 20 sem voru 

starfandi og flokkaði það rétt í 92,5% tilvika. Fyrirtækin sem úrtakið byggði á voru með 

heildareignir frá innan við einni milljón USD upp í 194 milljónir USD. Meðaltalið var 

rúmlega 30 milljónir USD. Að mati höfundar líkansins hentaði líkanið því betur til að 

meta líkur hjá stærri fyrirtækjum og líklegt væri að smávægileg breyting yrði á líkaninu 

ef það væri aðlagað að smærri fyrirtækjum s.s. fyrirtækjum með innan við 1 milljón USD 

í heildareignir (Wedley og Wyckham, 1984).  

                                                      
35

 Rannsóknin var kynnt í óútgefinni MBA ritgerð við Simon Fraser háskólann í Kanada árið 1978 og því 
liggja takmarkaðar upplýsingar fyrir um forsendur rannsóknarinnar.  
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Síðar voru gerðar aðrar prófanir á líkaninu m.a. af Botheras árið 1979 en hann prófaði 

líkanið á 50 fyrirtækjum og flokkaði það rétt í 88% tilvika. Ári síðar prófaði Sands líkanið 

á 24 fyrirtækjum sem voru að meðaltali talsvert stærri en þau sem Botheras valdi eða 

með heildareignir upp á 63,4 milljónir USD í stað 2,5 milljónir USD í rannsókn Botheras 

og mat líkanið þá rétt í 83,3% tilvika (Vickers, 2005, bls. 67). Möguleikar líkansins til að 

flokka fyrirtæki rétt virðast því ekki vera jafnmiklir þegar um annað úrtak er að ræða en 

það sem upphaflega var notað. Ekki liggur fyrir hvort líkanið var upphaflega prófað á 

öðru úrtaki en notað var til að þróa það.  

Líkt og Z-skor líkan Altman þá byggði líkan Springate eingöngu á upplýsingum úr 

ársreikningi fyrirtækisins. Kennitölurnar rekstrarfé á móti heildareignum (breyta A), EBIT 

á móti heildareignum (breyta B) og sala á móti heildareignum (breyta D) eru þær sömu 

og Altman notaði fyrir sitt líkan (sjá: Tafla 4). Eingöngu kennitöluna hagnaður fyrir skatta 

á móti skammtímaskuldum er ekki að finna í líkani Altman.  

Tafla 4. Samanburður á stuðlum í Altman Z‘-líkani og Springate líkani 

 

Ef stuðlar í Springate líkani eru bornir saman við stuðla í Z‘-líkani Altman þ.e. útgáfu 

tvö af líkaninu sést að stuðlarnir eru nokkuð álíkir. Þó hefur breyta A, rekstrarfé á móti 

heildareignum talsvert meira vægi í Springate líkani en hún hefur í líkani Altman öfugt 

við breytu D, sala á móti heildareignum, sem hefur um helmings vægi á við það sem hún 

hefur í líkani Altman. Í stað X2 í Altman líkani, óráðstafað eigið fé á móti heildareignum 

kemur breyta C hagnaður fyrir skatta á móti langtímaskuldum. Breyta B, EBIT á móti 

heildareignum, hefur mjög svipað vægi í Springate líkaninu og hún hefur í líkani Altman. 

Tafla 5. Samanburður á vægi stuðla í Altman Z‘-líkani og Springate líkani 

 

Breytur í Altman líkani Breytur í Springate líkani Altman Z' Springate

X1 = Rekstrarfé / heildareignir A = Rekstrarfé / heildareignir 0,720 1,03

X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 0,850

X3 = EBIT / heildareignir B = EBIT / heildareignir 3,110 3,07

X4 = Bókfært virði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 0,420

C = Hagnaður fyrir skatta / skammtímaskuldir 0,66

X5 = Sala / heildareignir D = Sala / heildareignir 0,998 0,40

Vægi stuðla

Breytur í Altman líkani Breytur í Springate líkani Altman Z' Springate

X1 = Rekstrarfé / heildareignir A = Rekstrarfé / heildareignir 11,8% 20,0%

X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 13,9%

X3 = EBIT / heildareignir B = EBIT / heildareignir 51,0% 59,5%

X4 = Bókfært virði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 6,9%

C = Hagnaður fyrir skatta / skammtímaskuldir 12,8%

X5 = Sala / heildareignir D = Sala / heildareignir 16,4% 7,8%

Hlutfallslegt vægi stuðla
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5.7 Fulmer líkanið  

Fulmer, Moon, Gavin, og Erwin settu fram líkan árið 1984 til að meta líkur á greiðslufalli 

(Vickers, 2005, bls. 68). Líkt og Springate notuðu þeir „step-wise“ aðferðafræðina til að 

velja kennitölur og stuðla í líkanið. Líkanið hefur einnig gengið undir nafninu „Fulmer H 

Factor“ líkanið þar sem niðurstaðan er dregin fram í ákveðnum „H-stuðli“. Líkanið var 

einkum ætlað fyrir mat á líkum á greiðslufalli smærri fyrirtækja og var meðalstærð 

fyrirtækjanna í úrtakinu sem notað var til að þróa líkanið 455 þúsund USD. Hér var því 

um talsvert minni fyrirtæki að ræða en notuð voru til að þróa Springate líkanið. Til 

samanburðar voru fyrirtæki í úrtakið í líkani Altman með heildarefnahag á bilinu 1-25 

milljónir USD.  

Greindar voru 40 kennitölur og valdar 9 úr þeim hópi til að nota í líkanið. Líkt og 

Altman og Beaver valdi Fulmer 30 gjaldþrota félög og 30 félög sem ekki höfðu farið í 

þrot í úrtakið. Um var að ræða framleiðslufyrirtæki og fyrirtæki í smásölu og þjónustu.  

Fulmer líkanið var sett þannig fram: 

 (8) H = 5,528 × V1 + 0,212 × V2 + 0,073 × V3 + 1,270 × V4 – 0,120 × V5 + 

   2,335 × V6 + 0,575 × V7 + 1,083 × V8 + 0,894 × V9 – 6,075 

Þar sem: 

 V1  =  Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

 V2  =  Sala / heildareignir 

 V3  =  EBIT / eigið fé 

 V4  =  Sjóðstreymi36 / heildarskuldir 

 V5  =  Heildarskuldir / heildareignir 

 V6  =  Skammtímaskuldir / heildareignir 

 V7  =  Log37 (heildareignir að frádregnum óefnislegum eignum) 

 V8  =  Rekstrarfé / heildarskuldir 

 V9  =  Log (EBIT / vextir) 

                                                      
36

 Ekki liggur fyrir hvernig skilgreina skuli sjóðstreymi í líkaninu. Hér er það því skilgreint sem hagnaður 
að viðbættum afskriftum sem er sambærileg skilgreining og Beaver (1966) var með í sinni 
rannsókn.  

37
 Log = logaritmi. 
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 H  = Gildi notað til flokkunar 

Mat á H gildi í Fulmer líkaninu: 

 H  <  0  Þá er fyrirtækið líklegt til að lenda í greiðslufalli 

Niðurstaða Fulmer var að líkanið flokkaði rétt með eins árs fyrirvara í 98% tilvika en 

81% tilvika þegar gögn voru eldri en ári fyrir gjaldþrot (Vickers, 2005, bls. 68).  

Þrjár af þeim 9 kennitölum sem notaðar eru í Fulmer líkaninu eru þær sömu og 

Altman notaði38. Ekki reyndist unnt að nálgast frumheimild um rannsókn þeirra Fulmer, 

Moon, Gavin, og Erwin frá 1984 við vinnslu þessarar ritgerðar og því er nokkur óvissa 

um hvernig eigi að reikna út úr líkaninu í raun. Ekki liggur fyrir hvort um greidda eða 

gjaldfærða vexti er að ræða í breytu V9 eða hvort eingöngu eigi að miða við vaxtagjöld 

eða hvort um nettó vaxtakostnaði sé að ræða. Ef um nettó vaxtakostnað er að ræða 

vaknar sú spurning hvernig eigi að reikna út úr kennitölunni ef félagið er með nettó 

vaxtatekjur. Í slíkum tilvikum dregur það niður H-gildið með sama hætti og ef um nettó 

vaxtagjöld væri að ræða og væru vaxtatekjur því taldar auka líkur á greiðslufalli með 

sama hætti og vaxtagjöld39.  

Breytan V6 skammtímaskuldir á móti heildareignum hefur jákvætt vægi í líkaninu og 

er með hlutfallslega háan stuðul á við aðrar breytur. Þetta veldur því að líkanið metur 

minni líkur á greiðslufalli eftir því sem hlutfall skammtímaskulda er hærra af 

heildarskuldum, að öðru óbreyttu. Það vekur spurningu hvort þetta samhengi eigi alltaf 

við. Nánar verður fjallað um áhrif þessarar breytu í rannsókninni sem gerð er síðar í 

ritgerðinni.  

Breyta V7 er logaritmi af efnislegum eignum (heildareignir að frádregnum 

óefnislegum eignum). Eftir því sem efnislegar eignir eru hærri tala, óháð hlutfalli þeirra 

af öðrum fjárhæðum í ársreikningnum gefur þessi kennitala því hærra gildi. Afleiðingin 

verður sú að fyrirtæki með miklar efnislegar eignir fá hátt gildi og því eru minni líkur á 

greiðslufalli samkvæmt líkaninu. Þessi kennitala vekur því óneitanlega upp efasemdir sér 

í lagi varðandi möguleika á að nota líkanið fyrir félög af annarri stærð og úr öðrum 

                                                      
38

 V1 er sama og X2, V2 = X5 og V8 = X1 
39

 Meðhöndla verður vexti óháð formerkjum þar sem ekki er hægt að taka logaritma af mínustölu. Hér 
er því gert ráð fyrir að vextir og EBIT sé meðhöndlað sem tölugildi. Fyrst er reiknað út úr EBIT/vextir 
og tekin logaritmi af tölugildi útkomunnar.  



 

78 

atvinnugreinum en voru í úrtakinu sem notað var við þróun líkansins. Eins og komið 

hefur verið inn á er margt sem getur haft áhrif á heildarefnahag félagsins s.s. hvort 

framleiðslutæki eru í eigu félagsins eða leigð af þriðja aðila. Einnig er misjafnt eftir 

atvinnugreinum hversu mikilla fastafjármuna er krafist í rekstrinum. Einnig getur 

uppgjörsmynt skipt verulegu máli, þannig myndi félag fá talsvert betra gildi ef það gerir 

upp í íslenskum krónum en ef það gerði upp í evrum eingöngu vegna þess að krónutalan 

gæfi hærra tölugildi en sambærileg fjárhæð í evrum. Þetta gerir það að verkum að erfitt 

er yfirfæra líkanið á félög af annarri stærð en þau sem voru í úrtakinu og aðra 

uppgjörsmynt en bandaríkjadollar. Mögulegt væri að leiðrétta fyrir þessari skekkjum 

með því að hækka fastann sem er til lækkunar á H-stuðlinum. Fastinn er 6,075 

samkvæmt líkaninu en þyrfti að vera hærri til að leiðrétta fyrir breytunni V7, logaritmi af 

efnislegum eignum, þegar um stór fyrirtæki er að ræða.  

5.8 Zavgren líkanið 

Zavgren (1985) setti fram líkan sem byggði á „logit“ tölfræðigreiningu (e. logit analysis) 

til að meta stuðla í líkanið og svaraði þar með gagnrýni á notkun á MDA aðferða-

fræðinni. Kennitölurnar voru valdar út frá þeim sjö meginflokkum sem Pinces, Mingo og 

Carothers og síðar Pinces, Eubank, Mingo og Carothers40 (Chen og Shimerda, 1981) 

höfðu skilgreint41. Notaðar voru þær kennitölur sem þar höfðu verið skilgreindar sem 

meginkennitölur fyrir hvern flokk. Að mati Zavgren (1985) þurfti að leiðrétta 

veltufjárhlutfallið fyrir mögulegu ofmati á birgðum t.d. vegna birgða sem væru orðnar 

úreltar og því væri betra að nota kvika veltufjármuni þ.e. veltufjármuni án birgða í 

líkanið. Lausafjárhlutfall er því notað í líkaninu í stað veltufjárhlutfalls sem er algeng 

kennitala í sambærilegum líkönum. Ólíkt öðrum greiðslufallslíkönum þá voru hér 

reiknaðir mismunandi stuðlar fyrir hvert ár í þau fimm ár fyrir gjaldþrot sem voru til 

skoðunar. Hér að neðan eru eingöngu birtir stuðlar fyrir líkanið einu ári fyrir gjaldþrot.  

Zavgren líkanið með stuðlum fyrir mat á líkum á greiðslufalli einu ári fyrir þrot var: 

 (9) y =  -0,108 × A - 1,583 × B -10,78 × C + 3,074 × D + 0,486 × E - 4,35 × F 

 + 0,11 × G + 0,23883 

                                                      
40

 Sjá umfjöllun í kafla 4.2 Flokkun kennitalna 
41

 Sjá nánar: Tafla 1. Flokkar kennitalna samkvæmt rannsókn Chen og Shimerda (1981) bls. 35. 
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Þar sem: 

 A = Birgðir / sala 

 B = Viðskiptakröfur / birgðir 

 C = Sjóður og markaðsverðbréf / heildareignir 

 D = Veltufjármunir án birgða / skammtímaskuldir 

 E = Afkoma af reglubundinni starfsemi / langtímafjármagn42 

 F = Langtímaskuldir / langtímafjármagn 

 G = Sala / rekstrarfé + fastafjármunir 

 y = gildi notað til að reikna líkur á greiðslufalli 

 

Til að reikna líkur á greiðslufalli beitti Zavgren (1985) svokallaðri „Shannon‘s entropy 

theory“ en með aðferðafræðinni er skilgreind óvissan um að tiltekinn atburður eiga sér 

stað43.  

Líkur á greiðslufalli eru reiknaðar með því að setja niðurstöðu fyrir y úr líkaninu í 

formúluna: 

(10)  1/(1+ey) = líkur á greiðslufalli44 

Úrtakið sem unnið var með voru framleiðslufyrirtæki sem voru skráð í kauphöllinni í 

New York (NYSE). Valin voru 45 fyrirtæki sem farið höfðu í gjaldþrot á árunum 1972 til 

1978 og 45 fyrirtæki til samanburðar sem voru starfandi. Líkanið var í kjölfarið prófað á 

16 félögum sem farið höfðu í þrot og 16 samanburðarfélögum og var það úrtak frá 

árunum 1979 til 1980 en eins og komið hefur fram veitir það betri vitneskju um 

áreiðanleika líkananna að þau séu prófuð á öðru úrtaki en notað er til að þróa þau. 

Niðurstaðan var að líkanið mat rétt í 69% tilvika fyrir öll fimm árin.   

Engin af þeim kennitölum sem Zavgren (1985) notaði í sitt líkan hafa komið fram í 

þeim líkönum sem hér eru til umfjöllunar. Breytur E og G eru svipaðar breytum X3 og X5 í 

líkani Altman. Teljari í fyrstu fjórum kennitölunum er mismunandi nálgun á 

                                                      
42

 Langtímafjármagn er hér skilgreint sem heildareignir að frádregnum skammtímaskuldum. 
43

 Varðandi nánari útfærslu á aðferðafræðinni vísast í grein Zavgren (1985).  
44

 e í formúlunni stendur hér fyrir enska heitið exponent. 
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veltufjármuni og því fá eignir sem bundnar eru til skamms tíma nokkuð hátt vægi í 

líkaninu en eins og áður kom fram voru kennitölurnar þær sömu og Pinches og félagar 

notuðu í sinni rannsókn. Athygli vekur hins vegar að þær breytur eru allar með 

neikvæðum stuðli (mínus í formúlunni). Þannig er t.d. mjög hár stuðull til lækkunar á 

breytunni sjóður og markaðsverðbréf á móti heildareignum. Þetta gerir það að verkum 

að félag sem af einhverjum ástæðum er með miklar eignir bundnar í sjóði t.d. vegna 

tímabundinnar stöðu í lok tímabils mun frekar verða metið líklegt til að lenda í 

greiðslufalli en ef fjármunirnir væru bundnir í öðrum eignum. 

Ekki var marktækur munur í rannsókninni á kennitölunni afkoma af reglubundinni 

starfsemi á móti langtímafjármagni milli þeirra fyrirtækja sem fóru í þrot og þeirra sem 

voru starfandi. Miða við 90% öryggismörk var eingöngu marktækur munur á fjórða ári 

fyrir gjaldþrot. Að mati Zavgren (1985) gat þetta stafað af því að í raun væri ekki 

endilega munur á afkomu félaganna eða afkoman réðist af mismunandi 

reikningsskilaaðferðum og stjórnendur gæti því haft áhrif á afkomuna. Þessi niðurstaða 

var í samræmi við niðurstöðu Ohlson (1980) en þar sýndu eingöngu 2 af 13 gjaldþrota 

fyrirtækjum sem voru til skoðunar neikvæða afkomu45.   

 

  

                                                      
45

 Um var að ræða frekari greiningu á þeim fyrirtækjum sem líkan Ohlson hafði flokkað rangt í 
rannsókninni.  
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6 Greining á breytum í líkönum sem notuð eru í rannsókninni 

Eins og rakið hefur verið hér að framan er ýmislegt í ytra umhverfi fyrirtækja sem getur 

haft áhrif á þær breytur sem notaðar eru við útreikning á kennitölum og þar með haft 

áhrif á niðurstöður úr greiðslufallslíkönunum sem notuð eru til flokkunar. Á sama hátt 

geta ýmsir innri þættir í rekstri fyrirtækjanna s.s. ákvarðanir stjórnenda um uppbyggingu 

rekstrarins haft mikil áhrif. Slíkt vekur eðlilega upp spurningu um áreiðanleika líkananna 

til að meta líkur á greiðslufalli og hvort hægt sé að draga ályktanir út frá niðurstöðum úr 

líkönunum. Einnig vaknar sú spurning hvort mismunandi ákvarðanir stjórnenda varðandi 

afmarkaða þætti rekstrarins geti haft afgerandi áhrif á niðurstöður úr líkönunum.   

Hér á eftir verða kennitölur úr líkönunum greindar út frá því hvaða þættir eru 

líklegastir til að hafa áhrif á þær breytur sem mynda viðkomandi kennitölu og geti því 

haft áhrif á niðurstöðu kennitölunnar. Bæði getur verið um ytri og innri þætti að ræða. 

Einnig er rakið stuttlega hvert markmið Altman (1968) var með því að hafa viðkomandi 

kennitölu í sínu líkani. Megináherslan er á Altman Z-skor líkanið og samsetningu þess en 

til samanburðar og til að gefa rannsókninni meiri dýpt eru Springate líkanið, Fulmer H-

factor líkanið og líkan Zavgren einnig skoðuð.  

6.1 Breytur í Z–skor líkani Altman 

Upphaflegt Z-skor líkan Altman samanstendur af fimm kennitölum. Fjórar þeirra byggja 

alfarið á upplýsingum úr ársreikningi fyrirtækisins en ein þeirra gerir ráð fyrir að 

fyrirtækið sé skráð á markaði og byggir teljarinn á upplýsingum af markaði. Fjórar þeirra 

eru með heildareignir sem nefnara en fimmta breytan er með heildarskuldir sem 

nefnara. Allar ákvarðanir sem hafa áhrif á bókfært verðmæti og skráningu eigna 

fyrirtækisins hafa því veruleg áhrif á allar kennitölur líkansins og þar með á niðurstöðu Z-

gildisins.  

Allar stærðir sem teknar eru úr efnahagsreikningi miðast við stöðu í árslok en ekki 

meðalstöðu ársins. Í þeim tilvikum þar sem miklar breytingar eru milli ára t.d. þegar 

vöxtur félagsins er mikill getur það haft áhrif á niðurstöðu kennitölunnar fyrir 

viðkomandi ár. Áhrifin jafnast þó út þegar horft er til lengra tímabils en eins árs.  

Eðlilega vekur það spurningu hversu fáar kennitölur eru í líkaninu eða eingöngu fimm 

talsins og hvort þær nái að meta alla þá þætti sem hafa áhrif á líkur á greiðslufalli. Í 
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endurbættri útgáfu af líkaninu (Z“-líkanið) eru þær eingöngu fjórar. Eins og fram kom 

hér að framan hafa rannsóknir sýnt fram á að fjöldi breyta eykur ekki endilega 

möguleika líkananna til að flokka rétt milli þeirra félaga sem líkleg eru til að lenda í 

greiðslufalli og þeirra sem ekki eru líkleg til þess (Bellovary, Giacomino og Akers, 2007).  

6.1.1 Rekstrarfé á móti heildareignum 

Kennitalan segir til um hlutfall rekstrarfjár af heildareignum sem bundnar eru í félaginu. 

Rekstrarfé (e. working capital) eru hér skilgreint sem mismunur veltufjármuna og 

skammtímaskulda. Algengt var að þessi kennitala væri notuð í rannsóknum sem snéru 

að líkum á greiðslufalli fyrirtækja á þeim tíma sem Z-skor líkanið var þróað (Altman, 

1968). Beaver (1966) var til að mynda með þessa kennitölu í sinni rannsókn.  

Auðvelt er fyrir stjórnendur að hafa áhrif á veltufjárhlutfallið til skamms tíma og sér í 

lagi ef aðgangur að lánsfé er rúmur. Ef um langvarandi taprekstur er að ræða ætti það 

hins vegar að koma niður á möguleikum félagsins til að afla lánsfjár og þá er líklegt að 

félagið neyðist til að ganga á veltufjármuni félagsins og dragi að greiða 

skammtímaskuldir og hlutfallið fari því lækkandi.  

Heildareignir félagsins er áhrifamikil stærð í Z-skor líkaninu en stærðin er nefnari í 

fjórum af fimm kennitölum líkansins. Mat á varanlegum rekstrarfjármunum getur verið 

mjög mismunandi eftir því hvaða reikningsskilaaðferðum er beitt og hvort stjórnendur 

nýta þær heimildir sem gildandi reikningsskilastaðlar leyfa. Samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastaðli IAS-staðall 16, varanlegir rekstrarfjármunir, er heimilt að færa 

varanlega rekstrarfjármuni annaðhvort á kostnaðarverði eða samkvæmt endurmati 

(Evrópusambandið, 2010). Stjórnendur geta því valið milli þess hvort eignir eru 

endurmetnar til gangvirðis eða hvort eignir eru færðar á kostnaðarverði að frádregnum 

uppsöfnuðum afskriftum. Hvor aðferðin er valin getur því haft veruleg áhrif á 

heildarefnahag fyrirtækisins. Ef eign er færð á kostnaðarverði hafa stjórnendur talsvert 

val um hvað fellur undir stofnkostnað og hvenær eign telst tilbúin til notkunar og 

viðbótarkostnaður sem kann að falla til færist því sem gjaldfærsla í stað þess að bætast 

við upphaflegt kostnaðarverð. Afskriftaaðferðir og val á líftíma getur einnig verið 

mismunandi eftir fyrirtækjum. IAS staðall 16 gerir ráð fyrir að stjórnendur meti 

afskriftaaðferðir og nýtingatíma eigna. Því getur myndast verulegur munur eftir því 

hvaða aðferðum er beitt við matið.  
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Eignarhald á fastafjármunum hefur einnig mikil áhrif á heildareignir félagsins. Kjósi 

félagið að eiga varanlega rekstrarfjármuni kemur slík eign til hækkunar á heildareignum 

fyrirtækisins en velji fyrirtækið leigja eignina fer það eftir forsendum leigusamnings s.s. 

varðandi meðferð eignarinnar í lok leigutíma og gildandi reikningsskilaaðferðum hvort 

leigusamningur er eignfærður eða ekki. Getur þetta t.d. átt við um ýmiskonar 

framleiðslutæki og skrifstofubyggingar s.s. höfuðstöðvar félagsins og getur því verið um 

verulegar fjárhæðir að ræða af heildarefnahag fyrirtækisins.  

Þannig geta stjórnendur haft veruleg áhrif á bókfærðan heildarefnahag félagsins og 

þar með á nefnara þeirra kennitalna sem byggja á heildareignum. 

6.1.2 Óráðstafað eigið fé á móti heildareignum 

Óráðstafað eigið fé er hér skilgreint sem uppsafnaður hagnaður fyrirtækisins. Eftir því 

sem fyrirtækin eru yngri þeim mun líklegra er að hlutfall óráðstafaðs eigin fjár á móti 

heildareignum sé lægra. Líklegra er því að yngri fyrirtæki séu með lágt gildi í þessari 

kennitölu þar sem þau hafa ekki haft tíma til að safna upp óráðstöfuðu eigin fé. Að mati 

Altman (1968) var því líklegt að þessi kennitala myndi „refsa“ yngri fyrirtækjum. 

Rauntölur sýndu jafnframt að fyrirtækjum var hættara við að fara í þrot á fyrstu 

rekstrarárunum þannig að e.t.v. var kennitalan ekki svo ósanngjörn (Altman, 1968).     

Veigamikill áhrifaþáttur á óráðstafað eigið fé félags á hverjum tíma er 

arðgreiðslustefna þess. Algengt er að fyrirtæki setji sér ákveðna arðgreiðslustefnu og 

kjósi að greiða ákveðinn hluta hagnaðar út til eigenda í formi arðs í stað þess að 

endurfjárfesta í fyrirtækinu. Ýmislegt getur haft áhrif á arðgreiðslustefnu fyrirtækisins 

s.s. möguleikar félagsins til að stækka og ná aukinni arðsemi. Það getur því verið 

ákvörðun eigenda að greiða hagnaðinn út úr félaginu og láta hluthöfum eftir að ráðstafa 

hagnaðinum í stað þess að endurfjárfest sé innan félagsins. Á sama hátt getur stefnana 

verið að greiða ekki út arð en endurfjárfesta þess í stað í félaginu. Össur hf. hefur t.d. 

gefið út að stefna félagsins sé að greiða ekki út arð. Þess í stað verði hagnaðinum varið 

til endurfjárfestinga til að styðja við vöxt félagsins svo lengi sem ávöxtun af 

fjárfestingum sé ásættanleg (Össur hf., 2011).  

Annar mikilvægur áhrifaþáttur á óráðstafað eigið fé er óinnleystur hagnaður sem 

kann að vera í félaginu. Ef um óinnleystan hagnað er að ræða veldur það vanmati á 

óráðstöfuðu eigin fé og því geta stjórnendur haft áhrif á teljara kennitölunnar með því 
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að innleysa hagnaðinn. Z-skor líkanið gerir ekki ráð fyrir að aðrar breytingar á eigin fé 

félagsins s.s. vegna endurmats hafi áhrif á kennitöluna, eingöngu er um óráðstafað eigið 

fé að ræða.  

6.1.3 EBIT á móti heildareignum 

Kennitalan dregur fram hagnað af rekstri fyrirtækisins fyrir vexti og skatta (EBIT) á móti 

heildareignum. Þannig er fengið hagnaðarhlutfall af rekstrinum án tillits til þess hvernig 

félagið er fjármagnað og hver gjaldfærður skattur er. Kennitalan þótti mikilvæg í líkön 

sem þessi sökum þess að lífvænleiki fyrirtækja byggir á möguleikum undirliggjandi eigna 

til að skapa arðsemi (Altman, 1968). Þar sem kennitalan metur afkomuna fyrir 

fjármagnsliði og skatta nær hún ekki að meta hvort félagið búi við hagstæð skilyrði hvað 

varðar fjármagnskostnað eða skattaumhverfi. Breytan X2, óráðstafað eigið fé á móti 

heildareignum, kemst næst því að meti áhrif af endanlegri afkomu félagsins á líkanið.  

Ýmsar ákvarðanir stjórnenda geta haft áhrif á bókfærðan hagnað félagsins fyrir 

fjármagnsliði og skatta. Má hér nefna mismunandi aðferðir varðandi tímasetningu 

tekjufærslu t.d. af vörum í vinnslu eða innlausn á hagnaði. Einnig ákvarðanir sem snúa 

að gjaldfærslum s.s. hvort kostnaður sé eignfærður og afskrifaður yfir áætlaðan líftíma 

eða hvort kostnaður er gjaldfærður strax. Afskriftatími fastafjármuna hefur einnig áhrif á 

bókfærðan hagnað sem og virðisrýrnun viðskiptavildar en við mat á verðmæti 

viðskiptavildar hafa stjórnendur talsvert val um forsendur sem geta skipt miklu um það 

hvort virðisrýrnun verður eða ekki.  

Stefna félagsins varðandi eignarhald á fastafjármunum getur hér bæði haft áhrif á 

nefnara og teljara þessarar kennitölu. Ef félagið leigir eignirnar falla til leigugreiðslur en 

kjósi félagið að eiga eignirnar reiknast afskriftir, áhrif á EBIT ráðast því af mögulegum 

mismun á þessum stærðum. Verulegur munur getur hins vegar verið á nefnaranum eftir 

því hvort um eign eða leigu er að ræða eins og rakið var hér að framan.  

6.1.4 Markaðsvirði eigin fjár á móti bókfærðu virði heildarskulda 

Upphafleg útgáfa af Z-skor líkaninu gerir ráð fyrir að markaðsvirði eigin fjár sé teljari í 

þessari kennitölu. Er þetta eina stærðin í líkaninu sem ekki er að finna í ársreikningi 

viðkomandi fyrirtækis og var viðbótarvídd í líkönum á þessum tíma (Altman, 1968). Síðar 
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setti Altman fram endurbætta útgáfu af líkaninu46 sem tók mið af bókfærðu virði eigin 

fjár og var sú útgáfa aðlöguð að þeim fyrirtækjum sem ekki eru skráð á hlutabréfa-

markaði og hafa því ekki skráð markaðsvirði eigin fjár.  

Ef einhverjar skuldbindingar eru utan efnahags s.s. skattskuldbindingar, rekstrar-

leigusamningar, ábyrgðir eða lífeyrisskuldbindingar getur slíkt valdið því að heildar-

skuldbindingar félagsins eru vantaldar.  

6.1.5 Bókfært virði eigin fjár á móti bókfærðu virði heildarskulda 

Í kjölfar útgáfu á Z-skor líkaninu gaf Altman út aðra útgáfu sem ætluð var félögum sem 

ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði (Z‘-líkanið). Verulegur munur getur verið á bókfærðu 

virði eigin fjár og markaðsvirði eigin fjár. Eignir geta verið vanmetnar í bókum félagsins 

sem veldur því að bókfært virði eigin fjár er einnig vanmetið. Vanmatið getur komið til 

vegna þess að eignir hafi hækkað í virði frá því félagið eignaðist þær án þess að þær hafi 

verið endurmetnar. Einnig getur eign verið afskrifuð hraðar en raunveruleg rýrnun 

hennar verður eða endingartími hennar lengst frá því upphaflegur líftími var metinn. 

Eignir sem eru félaginu í raun verðmætar en standa alfarið utan efnahags valda einnig 

vanmati. Algengt er að ýmiskonar óefnislegar eignir verði til í starfseminni sem ekki er 

heimilt að færa til eigna s.s. vörumerki, mannauður og viðskiptasambönd. Þessar eignir 

er hins vegar heimilt að færa í formi viðskiptavildar séu þær keyptar af þriðja aðila. 

Þessar eignir eru oft stór hluti af viðskiptavild (e. goodwill) hafi félag eða rekstrareining 

verið keypt á síðast liðnum árum. Verulegur munur getur því verið milli stærðar 

efnahags félaga eftir því hvort þessar eignir eru í bókum félagsins eða ekki og geta því 

haft verulega áhrif á niðurstöður Z-skor líkansins.  

Eignir geta einnig verið ofmetnar ef stjórnendur gæta ekki varúðar við mat eigna. 

Þannig geta eignir sem í raun eru orðnar verðlitlar og ekki lengur tekjuskapandi verið 

eignfærðar í bókum félagsins. Þetta getur bæði átt við um efnislega og óefnislegar eignir 

sem og veltufjármuni eða fastafjármuni. Í þeim tilvikum sem félagið er með eignfærða 

viðskiptavild ber að framkvæma virðisrýrnunarpróf árlega og oftar ef líkur eru á að eign 

hafi rýrnað sé reikningur gerður og framsettur samkvæmt IFRS stöðlum. Hér hafa 

                                                      
46

 Í rannsóknum Altman sem og í þessari ritgerð eru þær útgáfur merktar Z‘ og Z“ til aðgreiningar frá 
upphaflegri útgáfu líkansins.  
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stjórnendur hins vegar nokkuð ráðrúm varðandi forsendur virðisrýrnunarprófsins og því 

getur verið að eignir séu í raun ofmetnar í bókum félagsins.  

Nefnarinn í kennitölunni er sá sami og var í upphaflega líkaninu (bókfært virði 

heildarskulda) og því á það einnig við hér að ef einhverjar skuldbindingar eru utan 

efnahags þá veldur það því að bókfært virði heildarskulda er vantalið og skekkir því 

niðurstöðu kennitölunnar.  

6.1.6 Sala á móti heildareignum 

Kennitalan mælir hlutfall sölutekna á móti heildareignum sem bundnar eru í fyrirtækinu. 

Kennitalan segir því til um möguleika eignanna til að afla tekna. Mikill munur er milli 

atvinnugreina hversu miklar eignir eru nauðsynlegar til að standa undir tekjum 

fyrirtækisins. Einnig getur heildarefnahagur verið mjög mismunandi eftir því hvaða leið 

eigendur og stjórnendur félagsins velja við fjármögnun framleiðslutækja. Það getur því 

haft mikil áhrif á heildarefnahag félagsins hvort eignir eru í eigu félagsins og bókfærðar 

sem eign, hvort þær eru leigðar og standa utan efnahags félagsins eða leigðar og 

leigusamningar eru eignfærðir.  

Í endurbættri útgáfu af Z-skor líkaninu er þessari kennitölu sleppt til þess að taka út 

áhrif mismunandi efnahags í hlutfalli við sölu á heildarniðurstöðu líkansins. Tilgangurinn 

með því að taka út þessa kennitölur var að gera líkanið hæfara til að greina fyrirtæki í 

öðrum atvinnugreinum en framleiðslu og iðnaði en upphaflegt líkan var þróað út frá 

framleiðslufyrirtækjum (Altman, 1968). Við það að þessari kennitölu er sleppt eykst 

vægi annarra kennitalna í líkaninu en ekki var bætt við öðrum breytum í líkanið í stað 

breytunnar sem felld var út. Stuðlar á þeim kennitölum sem eftir voru breyttust hins 

vegar talsvert.  

6.2 Breytur í Springate líkaninu 

Líkan Springate samanstendur af fjórum kennitölum. Þrjár af þeim eru þær sömu og 

Altman var með í upphaflega Z-skor líkaninu. Eingöngu kennitalan hagnaður fyrir skatta 

á móti skammtímaskuldum er ný í líkani Springate. Sambærileg atriði geta haft áhrif á 

hagnað fyrir skatta og nefnd voru sem áhrifaþættir á EBIT hér á undan. Ólíkt EBIT á móti 

heildareignum þá tekur þessi kennitala tillit til þess hvernig félagið er fjármagnað og því 
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hefur eiginfjárhlutfall og skipting milli skammtíma- og langtímaskulda áhrif á þessa 

kennitölu.     

6.3 Breytur í Fulmer líkaninu 

Fulmer líkanið samanstendur af 9 kennitölum og sker sig því úr af þeim líkönum sem hér 

eru til skoðunar hvað fjölda breyta varðar. Þrjár af þeim eru þær sömu og eru í Altman 

líkaninu. Það sem er nýtt í Fulmer líkaninu er að þar er kennitalan sjóðstreymi á móti 

heildarskuldum en önnur líkön sem eru til skoðunar hér hafa ekki dregið sjóðstreymið 

fram, eingöngu hefur verið horft á afkomu félagsins á mismunandi stigum. Sjóðstreymi 

er hér skilgreint sem afkoma að viðbættum afskriftum. Ekki er því tekið tillit til 

fjárfestinga félagsins. Sjóðstreymið er því áður en tekið er tillit til fjármögnunar félagsins 

(vaxta og/eða arðgreiðslna), endurfjárfestingar og skattgreiðslna. Annað sem er nýtt í 

Fulmer líkaninu er notkun á logaritma en tvær breytur gera ráð fyrir að tekinn sé 

logaritmi af kennitölunni.  

6.4 Breytur í Zavgren líkaninu 

Kennitölur í Zavgren líkaninu snúa mikið að veltufjármunum en fjórar af sjö kennitölum 

eru með mismunandi liði veltufjármuna sem teljara. Allar ákvarðanir stjórnenda sem 

snúa að veltufjármunum geta því haft veruleg áhrif á líkanið. Fyrstu 3 kennitölurnar er 

með mínus stuðul á meðan fjórða kennitalan, veltufjármunir í heild er með jákvæðan 

stuðul. Líkanið dregur einnig fram stærðina langtímafjármagn þ.e. heildarfjármagn að 

frádregnum skammtímaskuldum.  

6.5 Yfirlit yfir breytur sem notaðar eru í líkönunum 

Eins sjá má í töflu 6 hér fyrir neðan er misjafn eftir líkönum hvaða breytur eru í 

viðkomandi líkani. Margar þeirra koma fyrir í fleiri en einu líkani, þannig hafa 

veltufjármunir, heildareignir og skammtímaskuldir áhrif í öllum líkönunum á meðan 

aðrar breytur eru eingöngu í einu líkani.  

Einnig er mismunandi hversu margar breytur koma fyrir í hverju líkani, þannig byggir 

endurbætt útgáfa af Altman líkaninu og Springate líkanið á 7 breytum á meðan 12 

mismunandi liðir hafa áhrif í Fulmer líkaninu.  
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Tafla 6. Yfirlit yfir breytur sem notaðar eru í líkönunum 

 

 

  

Altman 

upphafleg 

útgáfa (Z)

Altman 

útgáfa tvö 

(Z')

Altman 

endurbætt 

útgáfa (Z")

Springate 

líkanið

Fulmer 

líkanið

Zavgren 

líkanið Samtals

Sala X X X X X 5

Hagnaður fyrir vexti og skatta (EBIT) X X X X X 5

Vextir X 1

Hagnaður fyrir skatta (EBT) X 1

Afkoma af reglubundinni starfsemi X 1

Sjóðstreymi (afkoma + afskriftir) X 1

Sjóður og markaðsverðbréf X 1

Birgðir X 1

Viðskiptakröfur X 1

Veltufjármunir X X X X X X 6

Fastafjármunir X 1

Óefnislegar eignir X

Heildareignir X X X X X X 6

Eigið fé X X X 3

Óráðstafað eigið fé X X X X 4

Markaðsvirði eigin fjár X 1

Skammtímaskuldir X X X X X X 6

Langtímaskuldir X 1

Heildarskuldir X X X X 4

Samtals fjöldi breyta 8 8 7 6 11 10
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7 Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana 

Hér að framan hefur verið fjallað um nokkur af þeim greiðslufallslíkönum sem sett hafa 

verið fram á síðustu áratugum. Rætt hefur verið um helstu kosti þeirra og annmarka og 

þá gagnrýni sem komið hefur fram um notkun þeirra og áreiðanleika. Í rannsókninni sem 

hér fer á eftir verða fjögur fyrirtæki greind með því að setja upplýsingar úr rekstri þeirra 

árin 2001 til 2010 í greiðslufallslíkönin. Tilgangurinn er að greina hvort samræmi sé í 

niðurstöðum greiðslufallslíkananna. Einnig að greina hvaða þættir í rekstri fyrirtækja og 

samsetningu einstakra liða ársreikningsins hafa helst áhrif á niðurstöður líkananna.   

7.1 Rannsóknarspurningin 

Rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram eru: 

 Er samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkananna á því tímabili sem hér er til 

skoðunar? 

 Ef ekki hvaða forsendur eru það helst sem valda mismunandi niðurstöðum 

milli líkananna? 

Í rannsókninni verður leitast við að svara hvort líkönin gefi sambærilegar niðurstöður 

þegar greindur er rekstur fyrirtækja árin 2001 til 2010 eða hvort mismunandi 

niðurstöður komi fram. Talsverðar breytingar hafa orðið á reikningsskilum og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja frá því þau líkön sem hér eru til skoðunar voru sett fram og 

því áhugavert að skoða hvernig þau meta fyrirtæki núna. Sérstaklega verður skoðað 

með framsetningu sviðsmynd hvort aðgreind tilvik s.s. ákvarðanir stjórnenda um 

fjármögnun framleiðslutækja eða mismunandi hlutfall skammtíma- og langtíma-

fjármögnun geti haft verulegt áhrif á niðurstöður líkananna.  

7.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmiðið með rannsókninni er að skoða hvort samræmi sé í niðurstöðum 

greiðslufallslíkananna. Eins og rakið hefur verið í ritgerðinni hafa ýmsar breytingar átt 

sér stað síðan líkönin voru þróuð og er markmiðið að kanna hvernig þau meta rekstur 

valinna fyrirtækja núna og hvort samræmi sé í þróun á því mati. Einnig að skoða hvaða 

líkön skera sig mögulega úr og þá hvers vegna. Markmiðið er einnig að greina áhrif 
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afmarkaðra þátta á niðurstöður líkananna og hvort þau meti slíkar breytingar með 

sambærilegum hætti. Er það gert með framsetningu sviðsmynda.  

Með því að greina niðurstöður líkananna út frá raunverulegum gögnum má einnig fá 

betri sýn á þá mögulegu vankanta sem eru á líkönunum hvort heldur er við val á 

breytum (kennitölum), vægi hverrar breytu í líkaninu og viðmiðunargildum sem notuð 

eru til að meta hvort félag sé líklegt til að lenda í greiðslufalli eða ekki. Með greiningu 

raungagna hjá fleiri en einu fyrirtæki er einnig hægt að sjá hvort sambærilegir liðir séu 

að valda fráviki hjá öllum fyrirtækjunum eða hvort mismunandi tilvik komi fram hjá 

hverju félagi fyrir sig.  

7.3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Til skoðunar eru fjögur framleiðslufyrirtæki sem öll starfa á hátæknimarkaði, tvö eru 

innlend og tvö erlend. Í öllum tilvikum eru um samstæður fyrirtækja að ræða og eiga 

allar upplýsingar og umfjöllun við um viðkomandi samstæðu. Innlendu félögin eru bæði 

með starfsemi hér á landi og víða erlendis. Félögin gera bæði upp í erlendri mynt, annað 

í bandaríkjadollar og hitt í evrum og því höfðu gengissveiflur íslensku krónunnar á 

tímabilinu minni áhrif á rekstrar- og efnahagsreikning félaganna en hefði verið væru 

félögin gerð upp í íslenskum krónum. Félögin eru öll skráð á hlutabréfamarkaði og voru 

skráð allt það tíu ára tímabil sem hér eru til skoðunar. Innlendu félögin hafa gert upp 

samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) annað frá árinu 2003 og hitt frá 

árinu 2005. Í tilviki félagsins sem tók upp IFRS árið 2005 var samanburðartölum fyrir árið 

2004 breytt til samræmi við IFRS reikningsskil og eru þær upplýsingar notaðar í 

rannsókninni. Fram að því gerðu félögin upp samkvæmt hérlendum reikningsskila-

reglum, lögum og venjum. Erlendu félögin eru bæði með starfsemi á alþjóðavettvangi. 

Annað félagið gerir upp í bandaríkjadollurum og eru reikningsskil samkvæmt 

bandarískum reikningsskilastöðlum (US GAAP) en hitt gerir upp í japönskum jenum og 

eru reikningsskila félagsins samkvæmt japönskum reikningsskilastöðlum. Öll teljast 

félögin vera stór í þeim skilningi þegar talað er um stór, meðalstór eða lítil fyrirtæki. Til 

samanburðar við þau félög sem notuð voru í úrtaki við þróun greiðslufallslíkananna sem 

fjallað er um í ritgerðinni teljast öll þessi fyrirtæki vera stór og eru erlendu félögin 

margfalt stærri en þau félög sem notuð voru í þróun á líkönunum. Í rannsókninni er 

komið inn á hvernig stærð félaganna getur haft áhrif á niðurstöður líkananna. 
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Allar upplýsingarnar eru fengnar úr ársreikningum fyrirtækjanna að markaðsvirði 

hlutafjár undanskyldu sem er fengið frá aðilum sem halda utan um kauphallarviðskipti. 

Upplýsingar eru settar inn í þær þrjár útgáfur af Altman Z-skor líkaninu sem fjallað er um 

ritgerðinni. Í fyrsta lagi er reiknuð niðurstaða fyrir Z-skor líkanið eins og það var sett 

fram í upphafi. Það líkan á eingöngu við um fyrirtæki sem eru á hlutabréfamarkaði þar 

sem krafist er upplýsinga um markaðsvirði eigin fjár félagsins. Í öðru lagi er reiknuð 

niðurstaða fyrir Z‘- líkanið þar sem bókfært virði eigin fjár er notað í stað markaðsvirðis. 

Í þriðja lagi er reiknað út úr endurbættri útgáfu líkansins, Z‘‘ útgáfan þar sem fimmtu 

breytunni, sala á móti heildareignum, er sleppt. Það líkan var sett fram með það að 

markmiði að geta metið líkur á greiðslufalli fyrirtækja óháð þeirri atvinnugrein sem 

félagið starfar í en fram að því höfðu flest líkön miðast við framleiðslufyrirtæki. Auk þess 

eru upplýsingar um félögin settar inn í Springate, Fulmer og Zavgren líkönin.  

Greindir eru ársreikningar fyrirtækjanna tíu ár aftur í tímann eða frá árinu 2001 til 

ársins 2010 að báðum árum meðtöldum. Skoðuð er þróun á niðurstöðum fyrir 

viðkomandi fyrirtæki í samanburði við þau viðmiðunarmörk sem sett voru fram í hverju 

líkani fyrir sig til að meta líkurnar á að fyrirtæki lenti í greiðslufalli. Greint er hvað veldur 

breytingum á niðurstöðum einstakra líkana milli ár og einnig mismunandi niðurstöðum 

milli líkanna á hverjum tíma. Markmiðið er að greina þær breytingar sem verða milli ára 

og hvort líkönin séu að meta þær með sambærilegum hætti. Einnig eru greindar helstu 

kennitölur félagsins á þessum tíma til að sjá hvernig hefðbundnar kennitölur hafa þróast 

hver fyrir sig á sama tímabili. Niðurstöður úr líkönunum eru túlkaðar og greint hvaða 

atriði hafa mest áhrif á heildarniðurstöðu hverju sinni.  

Til að meta samræmi í niðurstöðum líkananna eru niðurstöður þeirra settar upp í 

töflu þar sem þær eru flokkaðar eftir því hvort líkanið metur líkur á greiðslufalli eða ekki. 

Um er að ræða sex líkön og því er besta samræmið ef öll líkönin meta annaðhvort líkur á 

greiðslufalli eða ekki líkur á greiðslufalli. Tilviljunarkennd niðurstaða myndi að jafnaði 

leiða til að helmingur líkana myndi meta líkur á greiðslufalli og helmingur ekki líkur á 

greiðslufalli. Þar sem Altman líkönin eru með ákveðið bil niðurstaðna á „gráu svæði“ þá 

þurfti að meta hver væri líklegur skurðpunktur í líkaninu þannig að hægt væri að meta 

niðurstöðu hvers árs annaðhvort sem greiðslufall eða ekki. Í upphaflegri útgáfu líkansins 

skilgreindi Altman (1968) að skurðpunktur líkansins væri 2,675 (grátt svæði er 
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niðurstaða á bilinu 1,81 til 2,99) og er það gildi notað hér. Fyrir aðrar útgáfur af Altman 

líkaninu er notuð sambærileg hlutfallsskipting „gráa svæðisins“ til að meta 

skurðpunktinn. Fyrir Zavgren líkanið sem skilar niðurstöðum sem prósentulíkum á 

greiðslufalli er skurðpunktur dreginn við 50%. Ef líkanið sýnir meira en 50% líkur á 

greiðslufalli er félagið því flokkað sem líklegt til að lenda í greiðslufalli.  

7.3.1 Sviðsmyndir 

Eins og rakið hefur verið í ritgerðinni hafa stjórnendur með ákvörðunum sínum ávallt 

nokkuð val um það hver fjárhagsleg niðurstaða félagsins er í ársreikningi þess hverju 

sinni. Ákvarðanir sem lúta að mati á eignum og líftíma þeirra, innlausn á hagnaði og 

hvernig fjármögnun varanlegra rekstrarfjármuna er háttað eru dæmi um liði sem geta 

breytt miklu um endanlega niðurstöðu í ársreikningi. Slíkar ákvarðanir hafa mismikil 

áhrif á kennitölur félagsins og þar með á niðurstöðu úr þeim greiðslufallslíkönum sem 

hér eru til skoðunar.  

Markmiðið með rannsókninni er meðal annars að greina áhrif afmarkaðra þátta í 

rekstri félaganna á niðurstöður líkananna með framsetningu sviðsmynda. Settar eru 

fram mismunandi sviðsmyndir og áhrif þeirra á hvert líkan fyrir sig metin. Með því er 

reynt að leggja mat á það hvort stjórnendur geti haft svo veruleg áhrif á niðurstöður 

líkananna að það breyti mati á því hvort líklegt sé að félögin lendi í greiðslufalli eða ekki 

og hvort breytingarnar hafi mismunandi áhrif eftir líkönum. Við val á sviðsmyndum var 

miðað við að þær myndu að jafnaði ekki hafa afgerandi áhrif á aðrar rekstrarforsendur 

félagsins og því væri raunhæft að greina afmörkuð áhrif þeirra á niðurstöður líkananna.  

7.4 Félög til greiningar í rannsókninni 

Í rannsókninni eru fjögur fyrirtæki greind. Í öllum tilvikum er tekið fyrir tíu ára tímabil, 

frá árinu 2001 til ársins 2010. Þar sem rannsóknin lítur að samræmi í niðurstöðum 

greiðslufallslíkananna og möguleikum þeirra til að meta líkur á greiðslufalli fyrirtækja 

miðað við rekstur þeirra núna en snýr ekki að stöðu viðkomandi fyrirtækja eru nöfn 

fyrirtækjanna ekki tilgreind í rannsókninni. Þess í stað eru félögin aðgreind með 

bókstöfum frá A til D. Ekki hefur verið leitað til viðkomandi fyrirtækja varðandi túlkun 

eða greiningu á upplýsingunum enda er áherslan hér á greiðslufallslíkönin og möguleika 
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á notkun þeirra til að meta líkur á greiðslufalli en ekki er verið að meta fyrirtækin sem 

slík, rekstrarsögu þeirra eða framtíðarhorfur.  

7.4.1 Fyrirtæki A 

Um er að ræða íslenskt framleiðslufyrirtæki sem selur vörur sínar aðallega á erlendum 

mörkuðum. Mikill vöxtur var á tímabilinu bæði innri og ytri vöxtur. Í kjölfar kaupa á 

fyrirtækjum og rekstrareiningum í sambærilegri starfsemi á árunum 2006 til 2008 jókst 

velta félagsins verulega. Á sama tíma stækkaði heildarefnahagur félagsins einnig 

verulega og velta í hlutfalli við heildareignir fór úr rúmlega 140% niður í tæp 70%. 

Framlegð í hlutfalli við sölu lækkaði tímabundið á meðan vöxtur var sem mestur en 

hækkaði aftur í lok tímabilsins. Eiginfjárhlutfall félagsins breyttist lítið á tímabilinu en 

eigið fé félagsins var aukið með hlutafjáraukningum á tímabilinu til að standa undir 

miklum vexti félagsins. Arðsemi eigin fjár var ágæt á fyrri hluta tímabilsins að árinu 2002 

undanskildu en lækkaði verulega í kjölfar mikils vaxtar og breytinga á félaginu og var lítil 

sem engin síðari hluta tímabilsins. Þróun helstu kennitalna félagsins A má sjá í viðauka 2.  

a) Z-skor líkan Altman - upphafleg útgáfa 

 

Mynd 2. Z-skor fyrir fyrirtæki A, upphafleg útgáfa af Z-skor líkaninu 

Upphaflega útgáfan af Z-skor líkaninu gerir ráð fyrir að fyrirtæki með Z-gildi yfir 2,99 

séu ekki líkleg til að lenda í greiðslufalli (á mynd nefnt „öruggt“ svæði) en fyrirtæki með 

Z-gildi undir 1,81 séu hins vegar líkleg til þess að lenda í greiðslufalli (á mynd nefnt 

„hættu“ svæði). Félög með Z-gildi sem liggur þar á milli eru skilgreind á „gráu svæði“47 

og því er ekki hægt að meta út frá líkaninu hvort líkur séu á greiðslufalli eða ekki. 

                                                      
47

 Í upphaflegu líkani Altman er svæðið nefnt „zone of ignorance“ eða „gray area“ og er hér notað 
heitið grátt svæði. 
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Í upphafi tímabilsins sem hér er til skoðunar er Z-gildi félagsins A rétt fyrir ofan efri 

mörk gráa svæðisins og er því ekki talið líklegt til að lenda í greiðslufalli en fer á ári tvö 

vel inn á gráa svæðið, hækkar svo aftur og er vel inn á öruggu svæði fram á mitt 

tímabilið. Árið 2006 í kjölfar mikils vaxtar fer Z-gildið niður að neðri mörkum gráa 

svæðisins, hækkar aðeins ári síðar en lækkar svo aftur og er undir skilgreindum 

hættumörkum út tímabilið. Milli áranna 2005 og 2006 lækkar Z-gildið mikið og fer úr 

3,58 í 1,85. Mesta breytingin er á breytunni X4, markaðsvirði eigin fjár á móti bókfærðu 

virði heildarskulda en efnahagur félagsins jókst mikið á árinu 2006 í kjölfar stórra 

samruna. Þrátt fyrir hlutafjáraukningu sem m.a. var ætlað að mæta miklum vexti 

lækkaði hlutfallið milli markaðsvirðis eign fjár og bókfærðs virðis heildarskulda í kjölfar 

mikillar aukningar á skuldum. Breytan X5, sala á móti heildareignum lækkar einnig 

verulega en á þessu tímabili jókst sala um 62% en eignir rúmlega þrefölduðust. Einnig 

lækkuðu gildin fyrir breytuna X2, óráðstafað eigið fé á móti heildareignum og breytuna 

X3, EBIT á móti heildareignum þar sem mikil aukning eigna hafði neikvæð áhrif á þessar 

kennitölur. Teljararnir í breytunum, óráðstafað eigið fé og hagnaður fyrir vexti og skatta 

(EBIT) náðu ekki að aukast í hlutfalli við stækkandi efnahag og því lækkuðu þessar 

kennitölur talsvert á milli áranna 2005 og 2006. Nettó rekstrarfé félagsins jókst hins 

vegar verulega á þessu tímabili og því hafði vöxturinn jákvæð áhrif á breytuna X1, 

rekstrarfé á móti heildareignum. Aftur varð veruleg lækkun milli áranna 2007 og 2008 

og náði Z-gildið lágmarki árið 2008. Aftur er það breytan X4, markaðsvirði eigin fjár á 

móti bókfærðu virði heildarskulda, sem veldur mestri lækkun. Gengi bréfa í félaginu 

lækkaði um 24% frá upphafi til loka árs 2008 en þar sem félagið gerir upp í erlendri mynt 

en bréfin eru skráð í íslenskum krónum þá lækkaði gengi bréfanna umreiknað í 

uppgjörsmynt um 59% í kjölfar gengisfalls íslensku krónunnar. Breytan X1, rekstrarfé á 

móti heildareignum, lækkar einnig talsvert milli áranna 2007 og 2008 en rekstrarfé var 

neikvætt í lok árs 2008. Er það eina árið sem veltufjárhlutfallið fer niður fyrir einn á 

tímabilinu og rekstrarfé verður neikvætt. Z-gildið þokaðist aðeins upp á við árin 2009 og 

2010. Árið 2009 hefur bætt staða rekstrarfjár mest áhrif en árið 2010 er það bættur 

rekstrarárangur félagsins í hlutfalli við heildareignir (breytan X3) og hækkandi hlutfall 

markaðsvirðis eigin fjár á móti bókfærðu virði heildarskulda (breytan X4) sem hafa mest 

áhrif til hækkunar á Z-gildinu.  
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Félagið virðist hafi náð tökum á þeim erfiðleikum sem mynduðust í kjölfar mikils 

vaxtar og breytinga á þessum árum ef staða félagsins er metin út frá upphaflegri útgáfu 

af Z-skor líkaninu. Samkvæmt líkaninu er félagið enn í talsverðri hættu á að lenda í 

greiðslufalli í lok árs 2010 þar sem Z-gildi þess er enn fyrir neðan skilgreind neðri mörk 

líkansins.  

b) Z-skor líkan Altman, fyrir fyrirtæki sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði  (Z‘) 

 

Mynd 3. Z-skor fyrir fyrirtæki A, útgáfa tvö af Z-skor líkaninu (Z‘)  

Ef niðurstaðan úr Z-skor líkani Altman er skoðuð miðað við þá útgáfu af líkaninu sem 

ætluð var fyrirtækjum sem ekki voru skráð á hlutabréfamarkaði þá breytist staðan fyrir 

fyrirtæki A aðeins frá því sem var í upphaflegri útgáfu líkansins.  

Við það að markaðsvirði eigin fjár var skipt út fyrir bókfært virði eigin fjár þá breyttust 

stuðlar fyrir aðrar breytur í líkaninu einnig að undanskilinni breytunni X5, sala á móti 

heildareignum. Breytingin sem gerð var á X4, markaðsvirði eigin fjár á móti bókfærðu 

virði heildarskulda, hafði því einnig áhrif á breyturnar X1, X2 og X3 í líkaninu. Einnig 

breyttust viðmiðunargildin og nú voru félög með Z-gildi 2,90 eða hærra talin örugg en 

félög með Z-gildi lægra en 1,23 voru talin líkleg til að lenda í greiðslufalli. Gráasvæðið 

stækkaði því aðeins frá því sem var í upphaflegri útgáfu líkansins og dró þannig úr getu 

líkansins til að meta hvort líkur væru á greiðslufalli eða ekki.  

Z-gildi félagsins liggur nú nærri miðju gráa svæðisins frá árinu 2001 til 2005 með 

aðeins lægra gildi árið 2002 eins og í upphaflegu líkani. Líkt og í upphaflegu líkani þá 

lækkar gildið talsvert milli áranna 2005 og 2006 þó lækkunin sé hlutfallslega minni en í 

upphaflegu líkani og félagið er nú rétt fyrir neðan skilgreind hættumörk í lok árs 2006. 

Gildið lækkar svo aftur milli áranna 2007 og 2008 og félagið þá komið vel niður fyrir 
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skilgreind hættumörk en hækkar svo í lok tímabilsins og er á mörkum gráa- og 

hættusvæðis í lok árs 2010. Þessi útgáfa líkansins virðist því meta aðeins minni líkur á 

því að fyrirtækið lendi í greiðslufalli en upphaflega útgáfa líkansins. Það getur gefið 

vísbendingu um að markaðurinn hafi metið breytingarnar áhættusamar og það hafi 

komið niður á verði bréfanna og því hafi mikil eignaaukning og vöxtur hjá félaginu ekki 

endurspeglast hlutfallslega í hækkun á markaðsverði félagsins. Slíkt misræmi ætti hins 

vegar að leiðréttast þegar frá líður. Einnig hafði gengisfall krónunnar þau áhrif að 

markaðsvirði félagsins umreiknað í uppgjörsmynt lækkar verulega frá árinu 2007 til 

2008.  

Eins og í upphaflegu líkani er mesta breytingin á milli áranna 2005 og 2006. Breytan 

X5, sala á móti heildareignum, er óbreytt frá því í upphaflegu líkani og er mesta 

breytingin á henni í þessari útgáfu líkansins en eins og áður kom fram þá jukust eignir 

félagsins mikið en sala jókst hlutfallslega minna. Breytan X2, óráðstafað eigið fé á móti 

heildareignum, lækkar einnig verulega en minna en hún gerði í upphaflegri útgáfu 

líkansins. Breytan X3, EBIT á móti heildareignum, lækkar því sem næst með sama hætti 

og í upphaflegu líkani. Breytan X4 sem nú er bókfært virði eigin fjár á móti bókfærðu 

virði heildarskulda í stað þess að byggja á markaðsvirði eigin fjár hækkar milli áranna 

2005 og 2006 í stað þess að breytan lækkaði verulega þegar miðað var við markaðsvirði 

eigin fjár. Í heildina metur þessi útgáfa af líkaninu breytinguna milli áranna 2005 og 2006 

minni en upphaflega útgáfan gerir. Sömu þróun má þó greina yfir tímabilið óháð því 

hvor útgáfan er notuð en breytingar milli ára eru talsvert minni í þessari útgáfu líkansins 

auk þess sem upphaflega útgáfa líkansins metur stöðu félagsins talsvert betri á fyrri 

hluta tímabilsins en þessi útgáfa gerir. Eins og í upphaflega líkaninu þá batnar breytan 

X1, rekstrarfé á móti heildareignum, frá árinu 2005 til ársins 2006 en hækkunin er minni í 

þessari útgáfu líkansins.    

Ef staða félagsins er metin út frá þessari útgáfu Altman líkansins þá jukust líkur á 

greiðslufalli í kjölfar mikils vaxtar og stækkunar félagsins um mitt tímabilið en hættan 

virðist þó minni en í upphaflegu líkani. Í lok tímabilsins er félagið komið að neðri 

mörkum gráa svæðisins og virðist vera að ná að vinna úr þeim erfiðleikum sem 

sköpuðust í kjölfar mikilla breytinga á félaginu.  
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c) Z‘‘ – líkan Altman, endurbætt útgáfa þar sem fimmtu breytunni, sala á móti 

 heildareignum, er sleppt. 

 

Mynd 4. Z-skor fyrir fyrirtæki A, endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu (Z‘‘) 

Í þriðju útgáfunni af Altman líkaninu og þeirri sem nefnd hefur verið endurbætt 

útgáfa líkansins er fimmtu breytunni sala á móti heildareignum sleppt. Var það gert til 

að losna við áhrif mismunandi atvinnugreina á líkanið en mjög misjafnt er eftir 

atvinnugreinum hversu mikla fjárbindingu þarf í rekstrinum til að standa undir sölu og 

eðlilegri starfsemi. Eins og í útgáfu tvö af líkaninu þá breyttust stuðlar á öðrum breytum 

við það að fimmta breytan var tekin út úr líkaninu. Einnig breyttust viðmiðunarmörkin 

og nú voru félög með Z-gildi yfir 2,60 talin örugg á meðan félög með Z-gildi undir 1,10 

voru talin líkleg til að lenda í greiðslufalli. Gráa svæðið þrengdist því aðeins aftur frá því 

sem var í annarri útgáfu líkansins.  

Svipað því sem var í upphaflegri útgáfu líkansins er Z-gildi félagsins fyrir ofan efri 

mörkin í upphafi tímabilsins og félagið því á öruggu svæði. Á öðru ári fer Z-gildi félagsins 

niður á gráa svæðið en fer síðan aftur upp á öruggt svæði og er á örugga svæðinu allt til 

ársins 2008 þegar gildið fer frá því að vera á öruggu svæði allt niður í það að vera talið 

líklegt til að lenda í greiðslufalli (niður fyrir neðri mörk líkansins). Breytingin á Z-gildinu 

fyrir fyrirtækið A milli áranna 2007 og 2008 er mesta breyting milli ára sem greindist af 

þeim þremur Altman Z-skor líkönum sem hér eru til skoðunar. Langmesta breytingin er á 

breytunni X1 rekstrarfé á móti heildareignum en á þessu tímabili varð rekstrarfé 

félagsins neikvætt þ.e. skammtímaskuldir voru umfram veltufjármuni í kjölfar þess að 

skammtímaskuldir jukust mikið á árinu 2008. Stuðullinn við breytuna X1, rekstrarfé á 

móti heildareignum, er mjög hár í þessu líkani miðað við tvö fyrri líkönin og því hefur 

neikvæð staða á rekstrarfé mikil áhrif á Z-gildið í þessu líkani og veldur mikilli lækkun 
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milli áranna 2007 og 2008. Aðrar breytur lækka einnig en langtum minna en X1. Z-gildið 

batnar síðan ári síðar í kjölfar þess að skammtímaskuldir lækka og rekstrarfé verður 

aftur jákvæð stærð og er Z-gildið á gráu svæði í lok tímabilsins.  

Eins og fjallað er um í kafla 5.5.3 þá vekur það athygli hvað breytan X1, rekstrarfé á 

móti heildareignum, hefur mikið vægi í þessari útgáfu líkansins samanborið við fyrri 

útgáfur. Þessi breyting á vægi stuðla sem og það að breytan sala á móti heildareignum 

er tekin út úr líkaninu veldur því að félagið er metið síður líklegt til að lenda í greiðslufalli 

framan af tímabilinu út frá þessu líkani en fyrri líkön gáfu tilefni til að meta. Öll 

ofangreind líkönin sýna hins vegar minnstar líkur á greiðslufalli árið 2004, mestar líkur á 

greiðslufalli árið 2008 og að líkur á greiðslufalli fari minnkandi frá árinu 2008. Sömu 

þróun yfir tímabilið má því greinilega sjá út úr öllum líkönunum með þeim frávikum sem 

rakin hafa verið hér að framan. Líkur á greiðslufalli aukast verulega í kjölfar mikils vaxtar 

og breytinga á félaginu en botni virðist náð árið 2008 og minnkandi líkur á greiðslufalli 

frá þeim tíma.  

Ekki er óeðlilegt að svo mikill vöxtur sem raunin var hjá félaginu á árunum 2005 til 

2008 valdi tímabundnu ójafnvægi í kennitölum líkt og Altman líkönin draga fram. Einnig 

er möguleiki að nýr rekstur hafi önnur hlutföll en sá rekstur sem fyrir er þrátt fyrir að um 

sambærilega starfsemi sé að ræða. Þannig getur nýr rekstur verið með lægri framlegð 

en jafnframt kallað á minni fjárfestingar eða öfugt. Erfitt getur verið fyrir notanda 

líkananna að meta það í rauntíma t.d. í lok árs 2006 hvort versnandi niðurstaða 

líkananna sé í raun eðlileg afleiðing þeirra breytinga sem voru hjá félaginu og að fullu á 

valdi viðkomandi stjórnenda eða hvort þær séu vísbending um verulega auknar líkur á 

greiðslufalli. Ein leið til þess að meta slíkt er að greina þróun hjá félögum sem hafa 

gengið í gegnum sambærilegar breytingar og skoða þróun á Z-gildi viðkomandi 

fyrirtækja.  

d) Niðurstaða úr öðrum líkönum 

Fyrirtæki A var einnig greint út frá Springate, Fulmer og Zavgren líkönunum. Þrjár af 

fjórum kennitölum í Springate líkaninu eru þær sömu og í Altman líkaninu, hins vegar er 

vægi hverrar kennitölu annað sem og viðmiðunarmörk þess hvar félag telst líklegt til að 

lenda í greiðslufalli. Þróunin samkvæmt Springate er mjög áþekk þróuninni í upphaflega 

Altman líkaninu en samkvæmt Springate er félagið flokkað líklegt til að lenda í 
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greiðslufalli í lok árs 2006 og er fyrir neðan „rauðu línuna“ út tímabilið. Gildið fer þó 

hækkandi frá árinu 2008 og er það sama þróun og Altman líkönin sýndu.  

Fulmer líkanið sýnir líkur á greiðslufalli nokkru síðar eða í lok árs 2008 en eftir það fer 

gildið hækkandi. Þróunin samkvæmt Fulmer líkaninu er því mjög álík því sem hin líkönin 

sýna (sér í lagi endurbætt útgáfa af Altman líkaninu). Líklegt er að Fulmer líkanið 

vanmeti í heildina líkur á greiðslufalli. Ástæðan er breytan V7, logaritmi af efnislegum 

eignum (heildareignir að frádregnum óefnislegum eignum). Líklegt er að breytan gefi 

hærra gildi eftir því sem félagið er stærra og félagið A er talsvert stærra en þau félög 

sem notuð voru í úrtaki við þróun líkansins. Því eru líkur á að þessi breyta sé ekki í réttu 

hlutfalli við aðrar breytur líkansins og skekki niðurstöður þess og líkanið vanmeti líkur á 

greiðslufalli.  

 

Mynd 5. Niðurstaða fyrir fyrirtæki A úr Springate og Fulmer líkönunum 

Zavgren líkanið skilgreinir ekki viðmiðunarmörk en skilar aftur á móti niðurstöðu sem 

metur líkurnar á greiðslufalli í prósentum. Ferillinn fyrir niðurstöðu úr Zavgren líkaninu 

þarf að meta sem einskonar spegilmynd á við niðurstöður annarra líkana. Samkvæmt 

líkaninu er mestu líkurnar á greiðslufalli árið 2008 og er það í samræmi við önnur líkön 

sem hér eru til skoðunar. Hins vegar eru minnstu líkurnar á greiðslufalli árið 2007 en það 

er í mótsögn við önnur líkön. Ástæðan fyrir minni líkum á greiðslufalli árið 2007 ræðst 

að samspili nokkurra breyta. Breytan sjóður á móti heildareignum hefur háan 

neikvæðan stuðul í líkaninu og fór sjóður lækkandi sem hlutfall af heildareignum milli 

áranna 2006 og 2007. Á sama hátt hefur breytan langtímaskuldir á móti langtíma-

fjármagni neikvæðan stuðul og fór það hlutfall einnig lækkandi. Hvoruga þessa breytu er 

að finna í öðrum líkönum. Líkur á greiðslufalli fara vaxandi milli áranna 2009 og 2010 og 

er það einnig í mótsögn við önnur líkön. Jafnframt metur líkanið verulegar líkur á 

greiðslufalli fyrri hluta tímabilsins en önnur líkön sýna öll talsvert minni líkur á 
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greiðslufalli fyrri hluta tímabilsins samanborið við síðari hluta þess. Niðurstaðan úr 

Zavgren líkaninu er því talsvert frábrugðin niðurstöðum úr öðrum líkönum sem hér eru 

til skoðunar.  

 

Mynd 6. Niðurstaða fyrir fyrirtæki A úr Zavgren líkaninu 

7.4.1.1 Sviðsmyndir fyrir fyrirtæki A 

Hér að framan hafa niðurstöður úr líkönunum verið greindar fyrir fyrirtækið A út frá 

birtum ársreikningum félagsins síðastliðin 10 ár. Markmiðið með rannsókninni er einnig 

að greina áhrif afmarkaðra þátta í rekstri hvers félags á niðurstöður líkananna með 

framsetningu sviðsmynda. Hjá fyrirtæki A eru settar fram eftirfarandi sviðsmyndir. 

Myndrænar niðurstöður úr líkönunum má sjá í viðauka 2. 

a) Áhrif þess á niðurstöður líkananna ef félagið hefði leigt fasteignir undir 

starfsemina í stað þess að eiga þær. 

Fyrstu fimm árin sem hér eru til skoðunar voru að meðaltali 35% af heildarefnahag 

félagsins vegna fasteigna. Í kjölfar mikils vaxtar lækkaði þetta hlutfall og var í lok 

tímabilsins komið niður í 10%. Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir að fasteignir séu 

leigðar og andvirði bókfærðs verðs (gert ráð fyrir að eignir séu seldar á bókfærðu verði) 

sé ráðstafað inn á langtímalán félagsins. Rekstrarreikningur er leiðréttur fyrir viðbótar 

leigugreiðslum, lækkun á afskriftum og lækkun á fjármagnskostnaði. Ekki er gert ráð fyrir 

að leigusamningur sé eignfærður hjá félaginu. Sviðsmyndin hefur því verulega áhrif á 

efnahag (lækkun eigna og lækkun skulda) en óveruleg áhrif á rekstur. Niðurstaðan er að 

öll líkönin sýna verulega betri niðurstöðu og því minni líkur á greiðslufalli fyrri hluta 

tímabilsins á meðan fasteignir eru hátt hlutfall af heildarefnahag félagsins. Eftir að 
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félagið stækkaði á árunum 2006 og 2007 hefur breytingin óveruleg áhrif á niðurstöður 

líkananna. Óverulegur munur er á áhrifum sviðsmyndarinnar á milli líkana.  

b) Áhrif þess ef óefnislegar eignir félagsins (viðskiptavild) hefðu verið færðar 

niður og óefnisleg eign hefði verið 30% lægri í lok hvers árs.  

Önnur sviðsmynd gerir ráð fyrir að dregið sé úr væntingum um verðmæti viðskiptavildar 

og er eignin lækkuð um 30% af bókfærðu virði eins og það er í lok hvers árs. Lækkunin er 

gjaldfærð í rekstri hvers ár og hefur því bæði áhrif á rekstrar- og efnahagsreikning 

félagsins. Viðskiptavildin var óveruleg fjárhæð þar til árið 2006 þegar félagið réðist í 

stórar yfirtökur. Áhrifa af sviðsmyndinni gætir því ekki fyrr en árið 2006. Viðskiptavildin 

hækkaði svo enn frekar árið 2008. Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að uppsöfnuð niðurfærsla 

sé sem nemur 30% af bókfærðu virði í lok hvers árs. Þetta veldur því að há gjaldfærsla 

myndast árið 2006 og aftur árið 2008 í kjölfar þess að bókfært virði viðskiptavildar 

hækkar mikið á þessum árum. Árið 2009 lækkar viðskiptavildin hins vegar samkvæmt 

ársreikningi félagsins í kjölfar raunverulegrar gjaldfærslu og þá myndast tekjufærsla 

samkvæmt sviðsmyndinni þar sem gjaldfærsla hefur þegar farið fram. Þetta veldur flökti 

í niðurstöðum samkvæmt sviðsmyndinni.   

Líkönin sýna öll auknar líkur á greiðslufalli í kjölfar þess að viðskiptavildin er færð 

niður. Upphafleg útgáfa og önnur útgáfa af Altman líkaninu sýna auknar líkur á 

greiðslufalli árin 2006 og 2008 en þá er gjaldfærsla vegna sviðsmyndarinnar veruleg. 

Áhrifin á Z-gildi annara tímabila eru óveruleg. Endurbætt útgáfa af Altman sýnir heldur 

meiri líkur á greiðslufalli öll árin og því virðist endurbætta útgáfan vera næmara fyrir 

þeim breytingum sem sviðsmyndin hefur á efnahag félagsins en fyrri útgáfur. Springate 

líkanið er næmt fyrir gjaldfærslu í rekstri þar sem tvær af fjórum breytum líkansins eru 

með afkomustærðir úr rekstrarreikningi í teljara. Líkanið sýnir því verulega auknar líkur á 

greiðslufalli árin 2006 og 2008. Sökum þess að tekjufærsla myndast árið 2009 

samkvæmt sviðsmyndinni sýnir líkanið minni líkur á greiðslufalli árið 2009. Fulmer og 

Zavgren líkönin sýna svipaða niðurstöðu og Altman líkönin. Breytingin hefur þó heldur 

meiri áhrif á fyrri hluta tímabilsins samkvæmt Fulmer og Zavgren líkönunum en 

samkvæmt Altman líkönunum. 
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7.4.1.2 Samantekt á niðurstöðum fyrir fyrirtæki A 

Greiðslufallslíkönin sem hér eru til skoðunar sýna öll svipaða þróun fyrir fyrirtækið A að 

Zavgren líkaninu undaskyldu sem sker sig talsvert úr. Öll meta líkönin (að Zavgren 

frátöldu) að líkur á greiðslufalli aukist fram til ársins 2008 en fari þá aftur minnkandi. 

Springate metur félagið líklegt til að lenda í greiðslufalli strax árið 2006 en önnur líkön 

árið 2008. Þær sviðsmyndir sem settar eru fram fyrir félagið A sýna að líkönin eru öll 

næm fyrir því ef efnahagur félagsins minnkar, þannig má samkvæmt líkönunum draga úr 

líkum á greiðslufalli með því að minnka eignarhald á varanlegum rekstrarfjármunum og 

ráðstafa andvirði til greiðslu lána. Hlutfall þeirra eigna sem teknar eru út úr efnahag 

verður þó að vega talsvert af heildareignum til að breytingin skili sér í minnkandi líkum á 

greiðslufalli. Á sama hátt sýndi aukning á gjaldfærslu í kjölfar niðurfærslu viðskiptavildar 

að öll líkönin sýndu auknar líkur á greiðslufalli við breytinguna.  

Líkönin sýna auknar líkur á greiðslufalli í kjölfar mikils vaxtar félagsins en þau ná hins 

vegar ekki að taka tillit til þess hver áform félagsins eru og hvar félagið er statt á líftíma- 

og vaxtakúrfu. Félagið er metið líklegt til að lenda í greiðslufalli af öllum líkönunum í 

kjölfar breytinga hjá félaginu árið 2008. Án efa hafa þær aukið áhættu í rekstri félagsins 

sem endurspeglast í niðurstöðum líkananna.  

Tafla 7. Niðurstöður greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki A 

 

Í töflu 7 má sjá niðurstöður úr hverju líkani fyrir sig fyrir félagið A. Efri hluti töflunnar 

sýnir ef félagið er ekki metið líklegt til að lenda í greiðslufalli en neðri hlutinn ef líklegt er 

talið að félagið lendi í greiðslufalli. X merking fyrir hvert ár þýðir að líkanið hefur metið 

Líkan Fjöldi

Altman Z X X X X 4

Altman Z' 0

Altman Z'' X X X X X X 6

Springate X X X X 4

Fulmer X X X X X X X X 8

Zavgren X 1

Rekstrarár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zavgren X X X X X X X X X 9

Fulmer X X 2

Springate X X X X X X 6

Altman Z'' X X X X 4

Altman Z' X X X X X X X X X X 10

Altman Z X X X X X X 6

Ekki líkur á greiðslufalli 4 1 4 4 4 2 3 0 0 1 23

Líkur á greiðslufalli 2 5 2 2 2 4 3 6 6 5 37

Mat á greiðslufallslíkum fyrir hvert ár
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félagið í þessum flokki. Samtals eru 60 mælingar (sex líkön og tíu rekstrarár). Eins og 

fram kom í inngangi að rannsókninni hefur verið skilgreindur skurðpunktur á „gráa 

svæðinu“ í Altman líkönunum til að flokka milli þess að líkur teljist á greiðslufalli eða 

ekki.  

Fyrir félagið A mátu líkönin líkur á greiðslufalli í 37 tilvikum af 60. Altman Z‘ líkanið 

(þar sem miðað er við bókfært virði eigin fjár) metur að líkur séu á greiðslufalli allt 

tímabilið og Zavgren líkanið metur að líkur séu á greiðslufalli í níu ár af tíu ára tímabili.  

 

Mynd 7. Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki A 

Niðurstöðurnar eru einnig greindar myndrænt (sjá: Mynd 7). Fyrri myndin sýnir 

niðurstöður allra líkananna en á síðar myndinni er búið að jafn út gildin og sýnir hún því 

eingöngu mismun á mati hvers ár. Besta samræmið í líkönunum er þegar súlur á fyrri 

mynd eru annaðhvort rauðar eða bláar og síðari myndin skilar gildinu +/- 6 fyrir hvert ár 

en þá hafa öll líkönin skilað sambærilegri niðurstöðu. Minnst samræmi er ef gildið er 

núll því þá hefur helmingur líkana metið líkur á greiðslufalli og helmingur að ekki séu 

líkur á greiðslufalli. Í tilviki A gerist það árið 2007 og er því lítið samræmi í niðurstöðum 

líkananna árið 2007. Besta samræmið er árin 2008 og 2009 en þá skila öll líkönin 

sambærilegri niðurstöðu. Önnur ár er nokkuð gott samræmi í niðurstöðunum. 

Zavgren líkanið og önnur útgáfa af Altman líkaninu meta að líkur séu á greiðslufalli í 

annarsvegar níu ár af tíu árum og hins vegar öll tíu árin. Á meðan Fulmer líkanið metur 

að eingöngu séu líkur á greiðslufalli í tvö ár af tíu árum. Meginskýringin á miklu fráviki 

milli þessara líkana er að Fulmer líkanið vanmetur mögulega líkur á greiðslufalli sökum 

þess hvað breytan logaritmi af efnislegum eignum gefur hátt gildi. Zavgren líkanið 

samanstendur af talsvert öðrum breytum og tekur því tillit til annarra þátta en hin 

líkönin gera. Erfitt er að meta út frá niðurstöðu fyrir félagið A hvort Zavgren líkanið er að 

sýna raunhæfa niðurstöðu eða hvort það ofmetur líkur á greiðslufalli. Önnur útgáfa af 
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Altman líkaninu er ætlað félögum sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði og tekur mið 

af bókfærðu mati eigna. Ef bókfært verðmæti eigna er vanmetið þá ofmetur líkanið líkur 

á greiðslufalli.    

7.4.2 Fyrirtæki B 

Um að ræða íslenskt framleiðslufyrirtæki sem selur vörur sínar aðallega á erlendum 

mörkuðum. Til skoðunar er rekstur áranna 2001 til 2010 og var fyrirtækið skráð á 

hlutabréfamarkaði allt tímabilið sem er til skoðunar. Líkt og hjá fyrirtæki A þá var mikill 

vöxtur á tímabilinu sérstaklega á árunum 2005 og 2006 í kjölfar kaupa á fyrirtækjum í 

sambærilegri starfsemi erlendis. Við samruna þessara félaga tæplega sexfaldaðist 

efnahagur félagsins á tveimur árum. Við það lækkaði velta sem hlutfall af heildareignum 

verulega og fór úr rúmlega 114% árið 2004 niður í rúm 39% árið 2005. Í upphafi 

tímabilsins var félagið með sterkt eiginfjárhlutfall eða rúm 50% en það lækkaði samhliða 

miklum vexti og fór lægst í rúm 26% árið 2006 en jókst svo aftur út tímabilið og var 

komið í rúm 56% í lok árs 2010. Eigendur félagsins hafa sett það markmið að eigið fé 

félagsins fari að jafnaði ekki niður fyrir 30%. Einnig er það stefna félagsins að 

endurfjárfesta fyrir hagnaðinn með frekari uppbyggingu og vexti félagsins. Því hefur 

félagið ekki greitt út arð. Arðsemi eigin fjár var nokkuð góð fyrrihluta tímabilsins en 

lækkaði verulega um mitt tímabilið en hækkaði aftur undir lok tímabilsins og var rúm 

11% árið 2010. Þróun helstu kennitalna félagsins B má sjá í viðauka 3.  

a) Z-skor líkan Altman – upphafleg útgáfa 

 

Mynd 8. Z-skor fyrir fyrirtæki B, upphafleg útgáfa af Z-skor líkaninu 

Í upphafi tímabilsins og allt fram til 2005 er fyrirtæki B vel fyrir ofan efri mörk gráa 

svæðisins og því eru ekki taldar líkur á því að félagið lendi í greiðslufalli. Í kjölfar mikils 
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vaxtar á árinu 2005 fer Z-gildið inn á gráa svæðið og strax ári síðar lækkar gildið enn 

frekar og er þá komið niður fyrir skilgreind neðri mörk gráa svæðisins og því talið líklegt 

að félagið lendi í greiðslufalli. Félagið virðist þó fljótt hafa náð tökum á breyttu umhverfi 

og hækkaði gildið aftur og var í lok árs 2010 aftur komið inn á öruggt svæði þó gildið sé 

enn verulega lægra en það var í upphafi tímabilsins. Stjórnendur voru meðvitaðir um 

áhrif mikils vaxtar á rekstur félagsins og því var lögð áhersla á að vinna úr þeim 

samrunum sem félagið fór í á þessum tíma.  

Mesta breytingin milli ára er á milli 2004 og 2005 en þá fer Z-gildið úr 6,76 niður í 

2,43. Allar breytur í líkaninu lækka milli áranna en mesta breytingin er á breytunni X4, 

markaðsvirði eigin fjár á móti bókfærðu virði heildarskulda en vöxtur félagsins var að 

stórum hluta fjármagnaður með lántöku sem varð til þess að eiginfjárhlutfallið lækkaði 

úr 50% niður í 37,5%. Breytan X5, sala á móti heildareignum, lækkaði einnig verulega 

bæði vegna þess að tekjuvöxtur í kjölfar samruna kom eingöngu til hækkunar tekna 

hluta úr árinu 2005 samanborið við árslokastöðu á heildareignum48 en einnig var velta af 

auknum efnahag hlutfallslega lægri en verið hafði af fyrri starfsemi félagsins.  

Lægsta Z-gildið mælist árið 2006 og var þá komið niður fyrir neðri mörk líkansins og 

félagið því metið líklegt til að lenda í greiðslufalli. Síðari hluta tímabilsins einbeitti félagið 

sér að því að vinna úr þeim erfiðleikum sem fylgdu miklum vexti og mörgum samrunum 

og var markvisst unnið að því að aðlaga starfsemina að nýju umhverfi og ná aukinni 

framlegð og arðsemi af rekstrinum. Ef staða félagsins er metin út frá upphaflegri útgáfu 

Z-skor líkansins virðist félaginu hafa tekist að ná tökum á breyttu umhverfi og í lok 

tímabilsins er félagið ekki lengur metið líklegt til að lenda í greiðslufalli. Z-gildið er þó 

verulega lægra en það var í upphafi tímabilsins og áður en farið var út í þær breytingar 

sem fylgdu miklum vexti félagsins.  

 

 

 

 

 

                                                      
48

 Hér mætti draga úr áhrifum árið 2005 með því að nota meðalstöðu eigna yfir árið en líkanið gerir 
ráð fyrir árslokastöðu hverju sinni.  
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b) Z-skor líkan Altman, fyrir fyrirtæki sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði  (Z‘) 

 

Mynd 9. Z-skor fyrir fyrirtæki B, útgáfa tvö af Z-skor líkaninu (Z‘) 

Þegar Z-gildi fyrir fyrirtæki B er reiknað miðað við þá útgáfu af líkaninu sem ætluð var 

fyrirtækjum sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði lækkar Z-gildið talsvert og 

sérstaklega fyrri hluta tímabilsins. Í upphafi tímabilsins er Z-gildi félagsins á gráa 

svæðinu en líkt og í upphaflegu líkani lækkar gildið mikið milli áranna 2004 og 2005 og 

fer niður fyrir gráa svæðið á árinu 2005, lækkar svo enn frekar árið 2006 en smá hækkar 

eftir það. Í lok árs 2010 er félagið á gráa svæðinu og því ekki hægt að túlka út frá 

líkaninu hvort líkur séu á að félagið lendi í greiðslufalli eða ekki.  

Líkt og niðurstaðan var hjá félagi A þá metur þessi útgáfa líkansins meiri líkur á 

greiðslufalli fyrri hluta tímabilsins en upphaflega útgáfa líkansins gerir. Breytan X4, 

markaðsvirði eigin fjár á móti bókfærðu virði eigin fjár, skilar góðri niðurstöðu fyrir Z-

gildið fram til ársins 2004 samkvæmt upphaflega líkaninu. Gildi hennar er hins vegar 

miklu lægra þegar miðað er við bókfært virði eigin fjár. Líklegt er því að markaðsvirði 

félagsins hafi endurspeglað væntingar markaðarins um að í félaginu væru duldar eignir 

og framtíðarmöguleikar og því er staða félagsins metin betri út frá upphaflega líkaninu. 

Þegar eingöngu er miðað við bókfært virði eigin fjár þá nær líkanið ekki að taka tillit til 

duldra eigna í félaginu líkt og líkan sem byggir á markaðsvirði gerir. Hjá félagi B voru 

litlar óefnislega eignir fyrri hluta tímabilsins og því mögulegt að um vanmat eigna hafi 

verið að ræða. Í kjölfar stórra samruna hækkuðu óefnislegar eignir félagsins verulega. 

Þetta getur að hluta til skýrt mikinn mun á mati líkananna á fyrri hluta tímabilsins og að 

heldur dregur úr mun á líkönunum eftir því sem líður á tímabilið og óefnislega eignir 

félagsins aukast.  
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Rekstrarfé er neikvæð stærð á árunum 2006 og 2007. Í upphaflega líkaninu er 

stuðullinn á breytunni X1, rekstrarfé á móti heildareignum, talsvert hærri og vegur 

breytan því meira en hún gerir í útgáfu tvö af líkaninu. Þetta veldur því að breytingin 

milli áranna 2005 og 2006 þegar rekstrarfé verður neikvætt er meiri í upphaflega 

líkaninu en á sama hátt er ávinningur af jákvæðu rekstrarfé í upphafi tímabilsins meiri 

samkvæmt upphaflega líkaninu en hann er í útgáfu tvö. Þetta skýrir að hluta mun á 

líkönunum á fyrri hluta tímabilsins.  

Heilt yfir er þróunin yfir tímabilið svipuð óháð því hvor útgáfan af Altman líkaninu er 

notuð. Útgáfa tvö metur líkurnar á greiðslufalli meiri en upphaflega útgáfan en 

breytingar milli ára eru minni ef útgáfa tvö er notuð. Bæði líkönin sýna auknar líkur á 

greiðslufalli um mitt tímabilið í kjölfar mikils vaxtar og samruna við önnur félög en upp 

frá því minnka líkurnar á greiðslufalli og Z-gildið batnaði ár frá ári. Áform stjórnenda um 

að vinna úr verkefnum sem sköpuðust í kjölfar mikils vaxtar virðast því hafa gengið eftir 

og dregið úr líkum á greiðslufalli í lok tímabilsins.  

c) Z‘‘- líkan Altman, endurbætt útgáfa þar sem fimmtu breytunni, sala á móti 

 heildareignum, er sleppt. 

 

Mynd 10. Z-skor fyrir fyrirtæki B, endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu (Z‘‘) 

Í þriðju og endurbættri útgáfu af Altman líkaninu er þróun Z-gildisins líkari því sem 

hún er í upphaflegu útgáfunni af líkaninu. Z-gildið er vel fyrir ofan gráa svæðið í upphafi 

tímabils og því metur líkanið ekki hættu á greiðslufalli. Í kjölfar mikils vaxtar árið 2005 og 

2006 lækkar gildið verulega og fer niður á hættusvæðið og félagið því metið líklegt til að 

lenda í greiðslufalli. Z-gildið smá hækkar eftir það og endar vel fyrir ofan gráa svæðið í 

lok tímabilsins. Þessi útgáfa líkansins sýnir minnstar líkur á greiðslufalli í lok tímabilsins 

af Altman líkönunum. Skýrist það af því að þessi útgáfa tekur ekki tillit til hlutfalls sölu af 
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heildareignum og að vægi breytunnar rekstrarfé á móti heildareignum er hátt í þessu 

líkani en rekstrarfé sem hlutfall af heildareignum hækkaði verulega í lok tímabilsins.   

Öll Altman líkönin sýna minnstu líkurnar á greiðslufalli árin 2002 og 2004 en mestu 

líkurnar árið 2006. Öll líkönin sýna svipaða þróun á Z-gildinu yfir það tíu ára tímabil sem 

er til skoðunar en líkan tvö sker sig þó úr hvað varðar mat á líkum á greiðslufalli fyrri 

hluta tímabilsins. Þar metur önnur útgáfa af líkaninu félagið á gráu svæði en hin líkönin 

meta félagið á öruggu svæði.   

d) Niðurstaða úr öðrum líkönum. 

Fyrirtæki B var einnig greint út frá Springate, Fulmer og Zavgren líkönunum. Öll sýna þau 

mestar líkur á greiðslufalli árið 2006 líkt og Altman líkönin og að líkur á greiðslufalli fari 

minnkandi eftir það. Líkt og endurbætt útgáfa af Altman líkaninu sýnir Fulmer líkanið 

svipaðar líkur á greiðslufalli í upphafi og lok tímabilsins. Eins og í tilviki félagsins A er 

líklegt að Fulmer líkanið vanmeti líkur á greiðslufalli hjá jafn stóru félagi og félagið B er 

vegna breytu V7, logaritmi af efnislegum eignum.  

 

Mynd 11. Niðurstaða fyrir fyrirtæki B úr Springate og Fulmer líkönunum 

Zavgren líkanið sker sig úr í lok tímabilsins og metur auknar líkur frá árinu 2009 til 

2010. Megin breytingin er lækkandi lausafjárhlutfall félagsins (veltufjármuna án birgða á 

móti skammtímaskuldum). Að öðru leyti er þróun á niðurstöðum líkansins fyrir tímabilið 

í heild sambærilegt við niðurstöður annarra líkana.  
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Mynd 12. Niðurstaða fyrir fyrirtæki B úr Zavgren líkaninu 

7.4.2.1 Sviðsmyndir fyrir fyrirtæki B 

Til að meta áhrif sem einstaka ákvarðanir í rekstri félagsins B hafa á niðurstöðu 

líkananna eru settar fram eftirfarandi sviðsmyndir. Myndrænar niðurstöður úr 

líkönunum má sjá í viðauka 3. 

a) Áhrif þess á niðurstöður líkananna ef félagið hefði strax árið 2006 

fjármagnað kaup á félagi með langtímaláni í stað skammtímaláns líkt og gert 

var í raun. 

Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að hluti af skammtímalánum færist yfir í langtímalán árið 

2006. Skammtímalán félagsins hækkuðu mikið í kjölfar kaupa á rekstrareiningum og 

fyrirtækjum erlendis sem fjármögnuð voru með skammtímalánum (brúarlánum) og var 

hlutfall skammtímaskulda langtum hærra í lok árs 2006 en það hafði verið undanfarin 

ár. Til að kanna áhrif þess á niðurstöður úr líkönunum ef kaupin hefðu verið fjármögnuð 

strax með langtímalánum eru skammtímalán lækkuð í sambærilegt hlutfall og félagið 

var með áður en ráðist var í kaup á félögunum. Gefin er sú forsenda að hlutfall 

skammtímaskulda sé 15% af heildareignum og hefur breytingin áhrif á árin 2006 til 

2008. Til samanburðar var hlutfallið tæp 10% árið 2005 og var komið í rúm 14% árið 

2010. Ekki er gert ráð fyrir að sviðsmyndin hafi önnur áhrif s.s. á fjármagnskostnað.  

Niðurstaðan er að endurbætt útgáfa á Z-skor líkani Altman sýnir talsvert minni líkur á 

greiðslufalli árin 2006 til 2008 og þá sérstaklega árið 2006 þegar skammtímalán aukast 

mikið. Er Z-gildið nú neðst á gráa svæðinu árið 2006 í stað þess að félagið sé metið 

líklegt til að lenda í greiðslufalli. Springate og Zavgren líkönin sýnir heldur minni líkur á 

greiðslufalli en breytingin hefur óveruleg áhrif á önnur líkön. Fulmer er eina líkanið sem 
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metur að breytingin muni auka líkur á greiðslufalli, aukningin er þó mjög lítil. Ástæðan er 

sú að breytan V6 skammtímaskuldir á móti heildareignum lækkar meira en sem nemur 

hækkun sem verður á breytunni V8 rekstrarfé á móti heildarskuldum. Samanlögð áhrif 

verða því neikvæð og líkanið metur auknar líkur á greiðslufalli. Það vekur því spurningu 

hér hvort breytan skammtímaskuldir á móti heildareignum og vægi hennar í líkaninu sé 

raunhæft eða hvort hún geti dregið úr getu líkansins til að meta líkur á greiðslufalli.    

b) Áhrif þess ef óefnislegar eignir félagsins (viðskiptavild) hefðu verið færðar 

niður og óefnisleg eign hefði verið 30% lægri í lok hvers árs.  

Í kjölfar samruna og yfirtöku á félögum jókst viðskiptavild félagsins mikið og í lok árs 

2005 var hún orðin 57% af bókfærðu virði allra eigna félagsins og rúmlega 150% af 

bókfærðu eigin fé félagsins. Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að uppsöfnuð niðurfærsla sé 

sem nemur 30% af bókfærðu virði í lok hvers árs. Þetta veldur því að há gjaldfærsla 

myndast árið 2005 í kjölfar þess að bókfært virði viðskiptavildar hækkar mikið á þessum 

árum. Lækkunin er gjaldfærð í rekstri hvers ár og hefur því bæði áhrif á rekstrar- og 

efnahagsreikning félagsins. Er þetta sambærileg útfærsla og gerð er á sviðsmynd fyrir 

fyrirtæki A.  

Niðurstaðan er að öll líkönin sýna meiri líkur á greiðslufalli í kjölfar þess að 

viðskiptavildin er færð niður. Endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu og Fulmer líkanið sýna 

talsvert auknar líkur á greiðslufalli allt frá árinu 2003 þegar viðskiptavild er fyrst bókfærð 

hjá félaginu og fyrsta gjaldfærsla samkvæmt sviðsmyndinni myndast. Endurbætt útgáfa 

af Altman líkaninu sýnir meiri líkur fyrir allt tímabilið en aðrar útgáfur af Altman líkaninu 

og því virðist endurbætta útgáfan vera næmara fyrir þeim breytingum sem sviðsmyndin 

hefur á efnahag félagsins en fyrri útgáfur. Hér skal þó tekið fram að upphafleg útgáfa 

Altman líkansins tekur mið af markaðsvirði eigin fjár og mögulega myndi gjaldfærsla eins 

og hún er sett fram í sviðsmyndinni valda breytingum á markaðsvirði félagsins. 

Sviðsmyndin er hins vegar sett fram með þeim fyrirvara að aðrar stærðir séu óbreyttar. 

Eru þetta sambærilegar niðurstöður og komu fram hjá fyrirtæki A. Springate líkanið er 

næmt fyrir gjaldfærslu í rekstri þar sem tvær af fjórum breytum líkansins eru með 

stærðir úr rekstrarreikningi í teljara. Líkanið sýnir því mikla breytingu árið 2005 þegar há 

gjaldfærsla myndast samkvæmt sviðsmyndinni en líkanið sýnir minni breytingu fyrir 
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önnur ár. Zavgren líkanið metur heldur meiri líkur á greiðslufalli í kjölfar sviðsmyndar-

innar og eru áhrifin lík því sem sviðsmyndin hefur á tvær fyrstu útgáfur Altman líkansins.    

c) Áhrif þess ef leigusamningar vegna skrifstofuhúsnæðis hefðu verið færðir í 

efnahagsreikning félagsins í stað þess að vera utan efnahags.  

Félagið er með leigusamninga aðallega vegna skrifstofuhúsnæðis sem ekki eru færðir í 

efnahag. Skuldbinding vegna samninganna er tilgreind í skýringum með ársreikningnum 

og var að meðaltali um 7,5% af heildareignum félagsins. Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að 

þessir samningar séu færðir sem eign í efnahagsreikning félagsins og skuldbinding á 

móti. Gert er ráð fyrir að 20% af fjárhæðinni gjaldfalli innan árs og falli því undir 

skammtímaskuldir en það sem eftir stendur sé langtímaskuldbinding.  

Niðurstaðan er að öll líkönin meta heldur meiri líkur á greiðslufalli í kjölfar þess að 

leigusamningarnir eru færðir í efnahag félagsins. Áhrifin eru mest í upphafi tímabilsins 

og svo aftur í lok þess. Áhrifin af sviðsmyndinni eru hins vegar það lítil að þau hafa ekki 

áhrif á heildamat á líkum þess að félagið lendi í greiðslufalli. Fjárhæð leigusamninganna 

þyrfti því að aukast verulega til að svo yrði.  

7.4.2.2 Samantekt á niðurstöðum fyrir fyrirtæki B 

Samandregið sýna öll líkönin svipaða þróun á líkum á greiðslufalli yfir það tíu ára tímabil 

sem hér er til skoðunar. Meira samræmi er hér í niðurstöðum Zavgren líkansins við 

niðurstöður annarra líkana en fyrir félagið A. Meiri breytingar eru milli ára á einstaka 

kennitölum í Zavgren líkaninu en voru fyrir félagið A. Upphafleg útgáfa Altman líkansins 

og Springate líkanið sýna mjög álíka þróun og í lok tímabilsins meta bæði líkönin að 

félagið sé rétt fyrir ofan viðmiðunarmörk þess að teljast líklegt til að lenda í greiðslufalli. 

Á sama hátt sýna endurbætt útgáfa Altman líkansins og Fulmer líkanið mjög 

sambærilegar niðurstöður. Þegar litið er til þeirra sviðsmynda sem settar eru fram fyrir 

félagið B sést að líkönin er misnæm fyrir einstak breytingum. Þannig sýnir endurbætt 

útgáfa Altman líkansins talsvert minni líkur á greiðslufalli þegar skammtímaskuldum er 

breytt í langtímaskuldir samkvæmt sviðsmyndinni á meðan Fulmer líkanið metur að 

breytingin auki líkur á greiðslufalli. Líkönin sýna öll talsvert auknar líkur á greiðslufalli í 

kjölfar sviðsmyndar um niðurfærslu viðskiptavildar en breytingin er þó mismikil eftir 

líkönum.  
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Tafla 8. Niðurstöður greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki B 

 

Eins og sjá má af töflu 8 sem og af mynd 13 er gott samræmi í niðurstöðum líkananna 

í sjö ár af tíu ára tímabili en þá eru a.m.k. fimm af sex líkönum með sambærilega 

niðurstöðu. Ekkert líkan sker sig verulega úr hvað niðurstöður varðar en talsverður 

munur er á mati annarar útgáfu Altman líkansins og Fulmer líkansins.  

 

Mynd 13. Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki B 

7.4.3 Fyrirtæki C 

Þriðja fyrirtækið sem greint er út frá greiðslufallslíkönunum og kallað er fyrirtæki C er 

erlent alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki. Fyrirtækið er orðið rúmlega aldargamalt en 

undanfarin ár hefur hallað undan fæti í kjölfar mikilla tæknibreytinga og aukinnar 

samkeppni. Fyrirtækið gerir upp í bandaríkjadollurum og samkvæmt bandarískum 

reikningsskilastöðlum. Frá árinu 2005 hefur velta félagsins dregist verulega saman með 

minnkandi framlegð. Arðsemi eigin fjár var neikvæð frá árinu 2005 að árinu 2007 

undanskyldu en þá var hagnaður af rekstrinum í kjölfar sölu á aflagðri starfsemi. Í lok árs 

Líkan Fjöldi

Altman Z X X X X X 5

Altman Z' X X 2

Altman Z'' X X X X X X 6

Springate X X X X X X 6

Fulmer X X X X X X X X 8

Zavgren X X X X 4

Rekstrarár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zavgren X X X X X X 6

Fulmer X X 2

Springate X X X X 4

Altman Z'' X X X X 4

Altman Z' X X X X X X X X 8

Altman Z X X X X X 5

Ekki líkur á greiðslufalli 4 6 4 6 1 0 0 1 4 5 31
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2009 var eigið fé félagsins orðið neikvætt og tap af starfseminni. Þróun helstu 

kennitalna félagsins C má sjá í viðauka 4.  

Í upphafi árs 2012 sótti félagið um greiðslustöðvun á grundvelli bandarískra 

gjaldþrotalaga49 og ætla stjórnendur að freista þess að endurskipuleggja félagið 

fjárhagslega á meðan á greiðslustöðvun stendur. Greiðslustöðvunin nær eingöngu til 

starfsemi félagsins í Bandaríkjunum og því munu aðrar einingar samstæðunnar starfa 

óbreyttar áfram.   

a) Z-skor líkan Altman – upphafleg útgáfa 

 

Mynd 14. Z-skor fyrir fyrirtæki C, upphafleg útgáfa af Z-skor líkaninu 

Z-gildi félagsins er á gráu svæði allt fram til ársins 2005 þegar það fer aðeins niður 

fyrir neðri mörk líkansins og félagið því talið líklegt til að lenda í greiðslufalli. Z-gildið 

hækkar svo lítið eitt út tímabilið en er alltaf á gráa svæðinu. Ekki er því hægt að álykta út 

frá líkaninu hvort líklegt sé að félagið lendi í greiðslufalli eða ekki. Athygli vekur að 

líkanið sýnir ekki verri þróun á Z-gildinu og meiri breytingar milli ár en raunin er miðað 

við versnandi rekstrarsögu félagsins og þá staðreynd að félagið hefur nú sótt um 

greiðslustöðvun. Z-gildið er nokkuð stöðugt yfir það tímabil sem er til skoðunar og er að 

meðaltali 2,14 sem er rétt fyrir ofan miðju gráa svæðisins. Meðaltalið er hins vegar fyrir 

neðan gildið 2,675 sem var skilgreint sem skil milli þeirra félaga sem líkleg voru til að 

lenda í greiðslufalli eða ekki í rannsókn Altman þegar upphaflegt líkan var sett fram. Út 

frá því má álykta að líkur séu á því að félagið lendi í greiðslufalli.  

Ýmsir þættir skýra þá þróun sem endurspeglast í niðurstöðu líkansins. Í upphafi 

tímabilsins er rekstrarfé félagsins neikvætt en eykst svo talsvert þegar líður á tímabilið 

                                                      
49

 Samkvæmt bandarískum gjaldþrotalögum eru um að ræða svokallað „Chapter 11 filing“. 
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þrátt fyrir versnandi afkomu, minnkandi veltu og minnkandi heildarefnahag félagsins. 

Breytan X1, rekstrarfé á móti heildareignum, batnar því talsvert þegar líður á seinni hluta 

tímabilsins. Þessi þróun getur skýrst af því að félagið var að draga saman seglin og var 

meðvitað um viðvarandi rekstrarerfiðleika og hefur því e.t.v. kappkostað að halda 

rekstrarfé jákvæðu. Einnig getur aukið rekstrarfé verið afleiðin af því að félagið seldi 

eignir og dró úr starfsemi til að bregðast við minnkandi eftirspurn. Aukning í 

veltufjármunum félagsins er aðallega í formi sjóðs, birgðir og viðskiptakröfur fóru 

lækkandi samhliða minnkandi veltu. Breytan X2, óráðstafað eigið fé á móti 

heildareignum hækkar einnig verulega þegar líður á tímabilið. Gerist það þrátt fyrir að 

félagið sé rekið með tapi og samtals eigið fé sé neikvætt. Annað eigið fé, sem inniheldur 

meðal annars eigin bréf (e. treasury stock) sem innleyst hafa verið á yfirverði, er 

neikvætt og því verður samtals eigið fé neikvætt þrátt fyrir að óráðstafað eigið fé sé 

jákvætt. Líkanið tekur hins vegar eingöngu tillit til óráðstafaðs eigin fjár og því hefur 

neikvætt eigið fé ekki áhrif á líkanið. Hér vegur minnkandi efnahagur einnig mikið þar 

sem nefnarinn lækkar hlutfallslega meira en teljarinn. Sala á móti heildareignum (breyta 

X5) hækkar einnig í lok tímabilsins. Á móti lækkar breytan X3, EBIT á móti heildareignum í 

kjölfar versnandi framlegðar og taprekstrar hjá félaginu. Breyting á einni kennitölu vegur 

því oft aðra upp og niðurstaðan verður að Z-gildið er nokkuð stöðugt yfir tímabilið.  

b) Z-skor líkan Altman, fyrir fyrirtæki sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði  (Z‘) 

 

Mynd 15. Z-skor fyrir fyrirtæki C, útgáfa tvö af Z-skor líkaninu (Z‘) 

Óverulegar breytingar verða á Z-gildinu þegar fyrirtæki C er greint miðað við aðra 

útgáfu af Altman líkaninu sem ætluð var fyrirtækjum sem ekki eru skráð á 

hlutabréfamarkaði. Því virðist óverulegur munur vera á mati á líkum á greiðslufalli eftir 
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því hvort eingöngu er horft til bókfærðs virðis eigin fjár eða hvort tekið er mið af 

markaðsvirði eigin fjár. Þróunin á Z-gildinu yfir tímabilið er því sem næst sú sama og var í 

upphaflega líkaninu. Þessi útgáfa líkansins sýnir þó óveruleg merki um versnandi stöðu 

frá árinu 2009 til 2010 á meðan upphaflega útgáfan sýnir minnkandi líkur á greiðslufalli.  

c) Z‘‘- líkan Altman, endurbætt útgáfa þar sem fimmtu breytunni, sala á móti 

 heildareignum, er sleppt. 

 

Mynd 16. Z-skor fyrir fyrirtæki C, endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu (Z‘‘) 

Í þriðju og endurbættri útgáfu af líkaninu þar sem fimmtu breytunni, sala á móti 

heildareignum er sleppt er þróunin á Z-gildinu talsvert frábrugðin því sem fyrri útgáfur 

sýndu. Z-gildið lækkar verulega frá árinu 2004 til 2005 og sýna allar breyturnar lækkandi 

gildi. Gildið hækkar svo frá árinu 2005 og allt fram til ársins 2009 þegar það lækkar 

nokkuð aftur. Í lok tímabilsins er félagið því ekki talið líklegt til að lenda í greiðslufalli. Ef 

einstaka breytur eru greindar sést að sömu breytur eru að valda hækkandi Z-gildi í lok 

tímabilsins og gerðu það í upphaflegri útgáfu líkansins. Áhrif af jákvæðu óráðstöfuðu 

eigin fé samanborið við samtals neikvætt eigið fé veldur mestu um hækkandi Z-gildi en 

einnig hefur jákvætt rekstrarfé áhrif til hækkunar á Z-gildið. Nánar verður vikið að 

áhrifum eiginfjárliða í sviðsmynd fyrir félagið hér á eftir.  

Niðurstaða úr endurbættri útgáfu líkansins síðari hluta tímabilsins er frekar 

ótrúverðug ef horft er til rekstrarsögu félagsins og nær stöðugs taprekstrar frá árinu 

2005 (eingöngu var hagnaður árið 2006 og var hann frá aflagðri starfsemi). Líkanið tekur 

hins vegar mikið mið af efnahagsreikningi sem sýndi nokkuð heilbrigða samsetningu allt 

fram til ársins 2008 þegar eigið fé fór verulega minnkandi. Líkanið nær hins vegar ekki að 

meta það sökum samsetningar eiginfjárliða eins og rakið er hér að framan.  
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d) Niðurstaða úr öðrum líkönum 

Fyrirtæki C var einnig greint út frá Springate, Fulmer og Zavgren líkönunum.  

 

Mynd 17. Niðurstaða fyrir fyrirtæki C úr Springate og Fulmer líkönunum 

Eins og fram kom í umfjöllun um sviðsmyndir hjá fyrirtækjunum A og B þá er 

Springate líkanið næmt fyrir rekstrarafkomu félagsins. Breyturnar rekstrarfé á móti 

heildareignum og sala á móti heildareignum hafa jákvæð áhrif á Z-gildið í líkaninu. En 

breyturnar hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta á móti heildareignum og hagnaður 

fyrir skatta á móti skammtímaskuldum draga gildið verulega niður. Rekstur félagsins 

hefur verið mjög þungur undanfarin ár og tap var af rekstrinum sex síðustu árin af þeim 

tíu sem eru til skoðunar. Sú staðreynd kemur skýrt fram í Springate líkaninu og er 

niðurstaðan að líkanið telur miklar líkur á að félagið lendi í greiðslufalli.  

Fulmer líkanið sýnir hins vegar allt aðra mynd. Þróunin á gildinu er ekki ósvipuð 

endurbættri útgáfu af Altman líkaninu eða Springate líkaninu en hins vegar metur 

Fulmer líkanið að félagið sé ekki líklegt til að lenda í greiðsluerfiðleikum. Er gildið vel 

fyrir ofan skilgreind viðmiðunarmörk allt tímabilið. Meginskýringin á þessu misræmi er 

að breyta V7 í Fulmer líkaninu gerir ráð fyrir að tekinn sé logaritmi (log) af efnislegum 

eignum (heildareignir að frádregnum óefnislegum eignum). Félagið C er með miklar 

eignir (hátt tölugildi) sem veldur því að þessi breyta gefur mjög hátt gildi og lyftir 

heilargildinu (H-stuðlinum) óeðlilega mikið upp. Niðurstaðan er því að ekki sé hægt að 

nota Fulmer líkanið að óbreyttu fyrir jafn stór fyrirtæki og félagið C er. Mögulega má 

horfa á þá þróun sem ferill líkansins sýnir en ekki er hægt að notast við þau 

viðmiðunarmörk sem líkanið gefur (þ.e. að gildi fyrir ofan 0 þýði að félagið sé ekki líklegt 

til að lenda í greiðslufalli) sökum þess hvað breytan logaritmi af efnislegum eignum 

skilar háu gildi.  
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Mynd 18. Niðurstaða fyrir fyrirtæki C úr Zavgren líkaninu 

Zavgren líkanið sýnir auknar líkur á greiðslufalli allt frá upphafi tímabilsins. Aðeins 

dregur úr líkunum árið 2004 og aftur árið 2007 en samkvæmt líkaninu eru nær 97% líkur 

á greiðslufalli í upphafi tímabils og endar í 100% (99,96%) líkum á greiðslufalli. Líkt og 

fyrir félagið A er niðurstaðan úr Zavgren líkaninu því talsvert frábrugðin öðrum líkönum. 

Ýmsar forsendur valda því að Zavgren líkanið sker sig hér úr, líkanið metur t.d. að 

hækkandi sjóðsstaða auki líkur á greiðslufalli sem og hlutfall viðskiptakrafna á móti 

birgðum, báðar þessar stærðir valda auknum líkum á greiðslufalli hjá félaginu.  

7.4.3.1 Sviðsmyndir fyrir fyrirtæki C 

Til að meta áhrif sem einstaka ákvarðanir í rekstri félagsins C hafa á niðurstöðu 

líkananna eru settar fram eftirfarandi sviðsmyndir. Myndrænar niðurstöður úr 

líkönunum má sjá í viðauka 4. 

Tilvik sem eru skoðuð hjá félagi C eru: 

a) Áhrif þess ef annað eigið fé sem myndast vegna kaupa á eigin bréfum (e. 

treasury stock) hefði verið fært á óráðstafað eigið fé í stað þess að vera fært 

undir annað eigið fé á eiginfjárreikningi. 

Eins og fram kom í greiningu á niðurstöðum úr greiðslufallslíkönunum hefur 

óráðstafað eigið fé jákvæð áhrif á niðurstöður Altman líkananna auk Fulmer líkansins. Í 

þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir að útborgun vegna eigin bréfa sé færð til lækkunar á 

óráðstafað eigið fé sambærilegt við það ef um arðgreiðslu væri að ræða. Sviðsmyndin 

hefur því engin áhrif á heildarstærðir í rekstrar- eða efnahagsreikningi félagsins, 

eingöngu er um tilfærslu innan eigin fjár að ræða.  
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Niðurstaðan er að fyrstu tvær útgáfurnar af Altman líkaninu sýna talsvert meiri líkur á 

greiðslufalli og fer Z-gildi félagsins strax niður fyrir gráa svæðið árið 2003 samkvæmt 

upphaflega Altman líkaninu og er félagið talið líklegt til að lenda í greiðslufalli út 

tímabilið. Sama niðurstaða er úr útgáfu tvö af Altman þó líkurnar geti talist aðeins minni 

út frá þeirri niðurstöðu þar sem gildið er rétt fyrir neðan neðri mörk gráa svæðisins. 

Endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu sýnir hins vegar verulega auknar líkur á greiðslufalli í 

kjölfar sviðsmyndarinnar. Er félagið flokkað líklegt til þess að lenda í greiðslufalli nær allt 

tímabilið samanborið við að vera komið á „öruggt svæði“ (ofan við efri mörk gráa 

svæðisins) þegar miðað er við upplýsingar samkvæmt ársreikningi félagsins. Ljóst er því 

að meðferð á óráðstöfuðu eigin fé og sú framsetning sem viðhöfð er hjá félaginu C hefur 

veruleg áhrif á niðurstöður Altman og Fulmer líkananna. Sviðsmyndin hefur ekki áhrif á 

Springate og Zavgren líkönin.  

b) Áhrif þess ef framlegð af rekstri félagsins hefði aukist um 3% á ári frá og 

með árinu 2003.    

Hluti af vanda félagsins felst í minnkandi framlegð í kjölfar aukinnar samkeppni og 

tæknibreytinga sem gerði það að verkum að félagið þurfti að aðlaga sig að breyttu 

rekstrarumhverfi. Félagið brást við þessu með ýmsu móti og sem dæmi var stór hluti af 

afkomu félagsins árin 2004, 2007 og 2008 frá aflagðri starfsemi. Áhugavert er að skoða 

hvaða áhrif það hefur á niðurstöður líkananna ef framlegð af reglubundinni starfsemi 

hefði aukist frá árin 2003 frá því sem raunin var. Framlegð árin 2001 og 2002 var nokkuð 

há og því er henni haldið óbreyttri. Sviðsmyndin gerir því ráð fyrir að framlegð hækki um 

3% af veltu á ári frá og með árinu 2003. Viðbótarhagnaður bætist við óráðstafað eigið fé 

og skuldir lækki á móti. Gert er ráð fyrir að 20% af hagnaði komi til lækkunar á 

skammtímaskuldum en 80% til lækkunar á langtímaskuldum. Fjármagnsliðum er haldið 

óbreyttum sem og skattgreiðslum. Sviðsmyndin hefur því áhrif á rekstrarreikning 

félagsins og skuldir og eigið fé efnahagsreikningsins. Heildarefnahagur er hins vegar 

óbreyttur þar sem eigið fé hækkar en skuldir lækka á móti.  

Niðurstaðan er að öll líkönin sýna minni líkur á greiðslufalli. Springate tekur ekki tillit 

til óráðstafaðs eigin fjár og því breytist ferillinn nokkuð jafnt yfir tímabilið. Uppsöfnun á 

óráðstöfuðu eigin fé veldur stigminnkandi líkum á greiðslufalli í Altman og Fulmer 

líkönunum. Samkvæmt upphaflegri útgáfu af Altman líkaninu er félagið komið vel inn á 
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öruggt svæði í lok tímabilsins og því ekki líkur á greiðslufalli. Endurbætt útgáfa sýnir enn 

betri niðurstöðu m.a. vegna þess að rekstrarfé eykst í sviðsmyndinni (veltufjármunir eru 

óbreyttir en skammtímaskuldir lækka) og rekstrarfé hefur mikið vægi í endurbættri 

útgáfu líkansins. Aukið óráðstafað eigið fé vegur einnig þungt í endurbættri útgáfu 

Altman líkansins. Zavgren líkanið sýnir talsvert minni líkur á greiðslufalli sér í lagi frá 

árinu 2006 þegar skammtímaskuldir fara lækkandi ár frá ári en kvikir veltufjármunir 

(veltufjármunir án birgða) haldast nær óbreyttir (þ.e. áhrifin af breytunni L4 kvikir 

veltufjármunir á móti skammtímaskuldum). Þessi sama kennitala veldur því hins vegar 

að líkur á greiðslufalli aukast aftur árið 2010 þegar kvikir veltufjármunir lækka 

samkvæmt ársreikningi meira en skammtímaskuldir gera samkvæmt sviðsmyndinni.  

Aukin framlegð af reglubundinni starfsemi félagsins þrátt fyrir verulegan samdrátt í 

tekjum hefði því dregið talsvert úr líkum á greiðslufalli samkvæmt líkönunum.  

7.4.3.2 Samantekt á niðurstöðum fyrir fyrirtæki C 

Minna samræmi er í niðurstöðum greiðslufallslíkananna hjá fyrirtæki C en er fyrir félögin 

A og B. Meginskýringin á því misræmi er samsetning eigin fjár félagsins og mismunandi 

mat líkananna á eigin fé. Hátt óráðstafað eigið fé samanborið við minnkandi og að 

lokum neikvætt heildar eigið fé veldur því að líkön sem taka mið af óráðstöfuðu eigin fé 

meta stöðu félagsins of góða. Kemur þetta skýrt fram í sviðsmynd sem gerir ráð fyrir að 

óráðstöfuðu eigin fé sé jafnað út á móti öðru eigin fé. Við þá breytingu verður mjög gott 

samræmi í niðurstöðum líkananna. Eins og fram kom í upphafi umfjöllunar um félagið C 

hefur það nú sótt um greiðslustöðvun á grundvelli bandarískra gjaldþrotalaga. Eingöngu 

Zavgren líkanið sýnir stöðugt versnandi stöðu á tímabilinu sem hefði gefið notanda 

líkananna vísbendingu um hvert stefndi. Endurbætt útgáfa af Altman og Fulmer líkönin 

sýna batnandi niðurstöðu frá árinu 2006 og ræður þar mestu meðferð á eigin fé eins og 

rakið hefur verið hér að framan. Sviðsmynd sem gerir ráð fyrir að neikvæðu öðru eigin fé 

sé jafnað út á móti óráðstöfuðu eigin fé breytir myndinni hins vegar verulega og þá sýna 

líkönin öll auknar líkur á greiðslufalli á tímabilinu og að verulegar líkur séu á því að 

félagið lendi í greiðslufalli.  
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Tafla 9. Niðurstöður greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki C 

 

Hér skila fimm líkön sambærilegum niðurstöðum í fjögur ár af tíu árum og því er 

talsvert minna samræmi en fyrir félagið B. Fulmer sker sig úr og metur aldrei að líkur séu 

á greiðslufalli á meðan fjögur önnur líkön telja að allt tímabilið séu líkur á greiðslufalli.  

 

Mynd 19. Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki C 

Meirihluti líkananna spáir með sama hætti fyrir allt tímabilið og allt tímabilið eru fleiri 

líkön sem spá greiðslufalli. Ekkert ár er sambærileg niðurstaða úr öllum líkönunum líkt 

og sást fyrir félögin A og B.  

Ef samræmið er skoðað í kjölfar sviðsmyndar þar sem óráðstöfuðu eigin fé er jafnað 

út á móti öðru eigin fé meta öll líkönin fyrir utan Fulmer líkanið að líkur séu að 

greiðslufalli allt tímabilið. Fulmer metur eingöngu líkur á greiðslufalli árið 2009 (sjá: 

Mynd 20). Meginástæðan er hátt gildi á breytunni logaritmi af efnislegum eignum. 
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Mynd 20. Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki C, sviðsmynd a 

7.4.4 Fyrirtæki D 

Fjórða félagið sem greint er út frá greiðslufallslíkönunum og kallað er fyrirtæki D er 

erlent alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki og starfar að hluta til í sömu atvinnugrein og 

fyrirtæki C. Félagið gerir upp í japönskum jenum og samkvæmt japönskum reiknings-

skilastöðlum. Mörg af dótturfélögum félagsins gera hins vegar upp samkvæmt 

bandarískum reikningsskilastöðlum (US GAAP) og hafa reikningsskil þeirra ekki verið 

aðlöguð að japönskum reikningsskilum. Ekki hefur verið fjallað um það hér að hvaða 

leyti japönsk reikningsskil eru frábrugðin bandarískum eða alþjóðlegum reikningsskilum. 

Japönsk reikningsskil hafa verið í stöðugri aðlögun að bandarískum og alþjóðlegum 

reikningsskilum en enn er þó talsverður munur á aðferðum. Þannig er líklegt að 

hagnaður félags sem gerir upp í samræmi við japönsk reikningskil sé lægri en ef félagið 

gerði upp miðað við bandarísk reikningsskil (Radebaugh og Gray, 2002, bls. 87).  

Velta félagsins jókst stöðugt frá árinu 2001 til ársins 2007 en fór þá hratt minnkandi 

út tímabilið og var í lok árs 2010 sambærileg við veltu ársins 2004. Samhliða aukinni 

veltu jukust eignir félagsins einnig og því lækkaði velta í hlutfalli við heildareignir talsvert 

á tímabilinu. Félagið var rekið með hagnaði allt tímabilið að árunum 2004 og 2008 

undanskildum. Árið 2008 var verulegt tap af félaginu í kjölfar mikillar afskriftar af 

óefnislegri eign félagsins. Arðsemi eiginfjár var að meðaltali 5,4% yfir tímabilið og 

eiginfjárhlutfall fór úr tæpum 36% niður í 15,7% á tímabilinu. Þróun helstu kennitalna 

félagsins D má sjá í viðauka 5.  
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a) Z-skor líkan Altman – upphafleg útgáfa 

 

Mynd 21. Z-skor fyrir fyrirtæki D, upphafleg útgáfa af Z-skor líkaninu 

Z-gildi félagsins D er á gráa svæðinu allt til ársins 2008 en þá fer gildið talsvert niður 

fyrir neðri mörk líkansins og er félagið því talið líklegt til að lenda í greiðslufalli 

samkvæmt upphaflegri útgáfu af Altman líkaninu. Gildið hækkar svo aftur og er á neðri 

mörkum gráa svæðisins í lok tímabilsins. Mikilli lækkun á Z-gildinu frá árinu 2006 til 

ársins 2008 er aðallega vegna gjaldfærslu á viðskiptavild en við það lækkar breytan EBIT 

á móti heildareignum verulega. Markaðsvirði félagsins lækkaði einnig á sama tíma og því 

veldur breytan markaðsvirði eigin fjár á móti heildareignum einnig talsverðri lækkun á Z-

gildinu en gengi bréfa í félaginu náði hámarki árið 2006.   

b) Z-skor líkan Altman, fyrir fyrirtæki sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði  (Z‘) 

 

Mynd 22. Z-skor fyrir fyrirtæki D, útgáfa tvö af Z-skor líkaninu (Z‘) 

Mjög svipaða þróun má sjá þegar Z-gildi fyrir félagið D er skoðað út frá þeirri útgáfu 

Altman líkansins sem ætluð var fyrirtækjum sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði. Z- 

gildið liggur þó aðeins nær neðri mörkum gráa svæðisins en líkt og í upphaflegri útgáfu 

2,40     
2,56     2,53     

1,83     

2,30     
2,59     

1,73     

1,26     

2,00     

1,77     

2,99     

1,81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z- skor

Fyrirtæki D "Öruggt" svæði "Hættu" svæði

1,70     1,76     1,76     

1,33     
1,56     

1,69     

1,32     

0,95     

1,39     
1,24     

2,90     

1,23

-

0,50     

1,00     

1,50     

2,00     

2,50     

3,00     

3,50     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z'- skor

Fyrirtæki D "Öruggt" svæði "Hættu" svæði



 

123 

þá fer gildið niður fyrir neðri mörk líkansins árið 2008 og er félagið því talið líklegt til að 

lenda í greiðsluerfiðleikum.  

c) Z‘‘ – líkan Altman, endurbætt útgáfa þar sem fimmtu breytunni, sala á móti 

 heildareignum, er sleppt.  

 

Mynd 23. Z-skor fyrir fyrirtæki D, endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu (Z‘‘) 

Endurbætt útgáfa af Altman líkaninu metur félagið ekki líklegt til að lenda í 

greiðslufalli í upphafi tímabilsins öfugt við fyrri útgáfur sem mátu félagið á gráu svæði 

allt fram til ársins 2008. Gildið lækkar svo niður fyrir neðri mörk árið 2007 eða ári fyrr en 

í fyrri útgáfum líkansins. Rekstrarfé félagsins var neikvætt í lok árs 2007 og vegur það 

þungt í þessari útgáfu líkansins. Í lok tímabilsins er Z-gildið rétt undir efri mörkum gráa 

svæðisins. Þessi útgáfa líkansins sýnir meiri sveiflur milli ára en fyrri útgáfur líkansins, 

skýrist það aðallega af því að rekstrarfé félagsins beytist mikið milli ára en vægi 

breytunnar rekstrarfé á móti heildareignum er hátt í þessari útgáfu líkansins en einnig 

eru miklar breytingar á EBIT á móti heildareignum.   

d) Niðurstaða úr öðrum líkönum 

Fyrirtæki D var einnig greint út frá Springate, Fulmer og Zavgren líkönunum.  

 

Mynd 24. Niðurstaða fyrir fyrirtæki D úr Springate og Fulmer líkönunum 
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Afkoma félagsins sveiflast talsvert milli ára og því sýnir Springate líkanið verulegar 

sveiflur milli ára. Heilt yfir metur líkanið félagið líklegt til að lenda í greiðslufalli og líkt og 

Altman líkönin þá sýnir Springate líkanið mestar líkur á greiðslufalli árið 2008. Tap var af 

rekstri félagsins árið 2004 sem veldur lækkun á þeim kennitölum sem byggja á 

rekstrarafkomu (þ.e. EBIT á móti heildareignum og hagnaður fyrir skatta á móti 

skammtímaskuldum).  

Líkt og fram kom við greiningu á fyrirtæki C þá sýnir Fulmer líkanið hátt gildi fyrir 

félagið sökum þess að breytan V7, logaritmi af efnislegum eignum skilar mjög háu gildi. 

Líkanið metur líkt og endurbætt útgáfa af Altman að minnstar líkur séu á greiðslufalli 

árið 2003 en mestar líkur árið 2008.   

Zavgren líkanið metur mestar líkur á greiðslufalli árið 2007 og minnstar líkur árið 

2003. Ólíkt öðrum líkönum þá metur Zavgren líkanið að líkur á greiðslufalli aukið lítillega 

frá árinu 2009 til ársins 2010. Er þetta sambærilegt við niðurstöðu fyrir fyrirtæki B. 

Ástæðan fyrir þessari þróun er aðallega sú að sjóðsstaða félagsins hækkar frá árinu 2009 

til ársins 2010 en sjóðsstaða í hlutfalli við heildareignir er með neikvæðan stuðul í 

líkaninu og er því talin auka líkur á greiðslufalli. Einnig hefur hlutfall langtímaskulda á 

móti langtímafjármagni neikvæð áhrif frá árinu 2009 til ársins 2010 sem veldur auknum 

líkum á greiðslufalli samkvæmt líkaninu.  

 

Mynd 25. Niðurstaða fyrir fyrirtæki D úr Zavgren líkaninu 
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7.4.4.1 Sviðsmyndir fyrir fyrirtæki D 

Til að meta áhrif sem einstaka ákvarðanir í rekstri félagsins D hafa á niðurstöðu 

líkananna eru settar fram eftirfarandi sviðsmyndir. Myndrænar niðurstöður úr 

líkönunum má sjá í viðauka 5. 

Tilvik sem eru skoðuð hjá félagi D eru: 

a) Áhrif þess ef skammtímaskuldir félagsins eru lækkaðar í 20% af 

heildarskuldum og langtímaskuldir hækkaðar til jafns á móti.  

Fyrri hluta tímabilsins eru hlutfall skammtímaskulda af heildarskuldum félagsins mjög 

hátt eða um 65% að meðaltali fyrri hluta tímabilsins en fer lækkandi og er um 36% af 

heildarskuldum í lok tímabilsins. Öll líkönin taka mið af rekstrarfé (veltufjármunir að 

frádregnum skammtímaskuldum) og/eða skammtíma- og langtímaskuldum en með 

mismunandi vægi. Því er áhugavert að sjá hver áhrif þess eru á niðurstöður líkananna að 

hlutfall milli skammtíma- og langtímaskulda breytist. Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að 

skammtímaskuldir séu 20% af heildarskuldum félagsins og langtímaskuldir séu auknar á 

móti til að mæta breytingunni. Ekki er gert ráð fyrir að breytingin hafi áhrif á 

fjármagnskostnaði félagsins. Breytingin snýr því eingöngu að samsetningu skulda í 

efnahagsreikningi félagsins og útreikningi á rekstrarfé félagsins.  

Niðurstaðan er að breytingin hefur lítil áhrif á upphaflega útgáfu og aðra útgáfu af 

Altman líkaninu, líkönin meta núna heldur minni líkur á greiðslufalli en Z-gildið er ennþá 

að mestu innan gráa svæðisins. Endurbætt útgáfa af líkaninu breytist hins vegar 

verulega og nú sýnir líkanið að litlar líkur séu á greiðslufalli og er eingöngu í lok árs 2008 

sem gildið fer inn á gráa svæðið. Ástæðan er sú að aukið rekstrarfé í kjölfar minni 

skammtímaskulda vegur þungt í líkaninu og bætir Z-gildið verulega.  

Springate líkanið sýnir svipaða breytingu og endurbætt útgáfa af Altman líkaninu. Þar 

minnka líkur á greiðslufalli verulega fyrri hluta tímabilsins þegar hlutfall skulda sem 

breytist úr skammtíma- í langtímaskuldir er hátt. Áhrifin minnka verulega í lok 

tímabilsins og eru nær engin árið 2008 en það ár var tap af rekstri fyrir skatta og lækkun 

sem breytan hagnaður fyrir skatta á móti skammtímaskuldum veldur eyðir út hækkun 

sem breytan rekstrarfé á móti heildareignum skilar.  
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Fulmer líkanið sýnir óverulega breytingu í kjölfar sviðsmyndarinnar. Zavgren líkanið 

breytist hins vegar mest allra líkananna. Líkanið sýnir nú nær engar líkur á greiðslufalli á 

tímabilinu frá árinu 2001 til ársins 2006 en þá aukast líkurnar talsvert en eru samt 

verulega lægri en þær voru án sviðsmyndarinnar. Ástæðan fyrir svo miklum breytingum 

er að breytan veltufjármunir án birgða á móti skammtímaskuldum hækkar í kjölfar 

lækkandi skammtímaskulda en í líkaninu hefur þessi breyta talsvert háan jákvæðan 

stuðul. Þær breytur sem sviðsmyndin hefur lækkandi áhrif á vega minna og því eru nettó 

áhrifin þau að sviðsmyndin skilar mikilli lækkun á líkum á greiðslufalli. Framsetning 

sviðsmyndarinn dregur því verulega út trúverðugleika Zavgren líkansins þar sem þessi 

eina breyting hefur svo veruleg áhrif á niðurstöður líkansins.  

b) Áhrif þess ef sjóður yrði að hluta til notaður til að greiða niður lán félagsins. 

Skoðað er annarsvegar áhrif þess ef skammtímalán yrðu lækkuð og hins 

vegar langtímalán. 

Félagið er með hlutfallslega miklar eignir bundnar í veltufjármunum og á sama hátt eru 

skammtímaskuldir háar. Veltufjárhlutfallið er vel yfir einum allt tímabilið að árinu 2007 

undanskyldu þegar hlutfallið fer í rúmlega 0,8. Hlutfallið milli þessara liða er því ekki 

óeðlilegt miðað við það sem talið er styðja við heilbrigðan rekstur. Sviðsmyndin gerir ráð 

fyrir að sjóður sé lækkaður niður í 10% af veltu og umfram sjóði sé ráðstafað inn á 

skammtíma- eða langtímalán félagsins. Sjóður og verðbréf voru að meðaltali rúm 20% af 

veltu félagsins á tímabilinu. 

Niðurstaðan er að ef umframsjóði er ráðstafað inn á skammtímalán félagsins þá 

hefur breytingin jákvæð áhrif á öll líkönin nema Fulmer líkanið. Breytingin hefur í raun 

mjög víðtæk áhrif þar sem hún hefur áhrif á rekstrarfé, skuldir og heildareignir og snýr 

því að mjög mörgum kennitölum og öllum líkönunum. Áhrifin eru hins vegar að jafnaði 

lítil á hverja kennitölu. Áhrifin eru óveruleg á Fulmer líkanið. Altman líkönin sem og 

Springate meta að breytingin dragi úr líkum á greiðslufalli sérstaklega fyrstu þrjú árin en 

þá var umframsjóður mikill. Zavgren líkanið sýnir mestar breytingar, bæði fyrstu þrjú 

árin líkt og Altman og Springate en einnig í lok tímabilsins en þá fór sjóður hækkandi 

samkvæmt raungögnum. Zavgren líkanið er þannig næmt fyrir öllum breytingum á stöðu 

skulda eins og fram kom í sviðsmynd a) fyrir félagið D.  
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Ef breytingin á sjóði er færð til lækkunar á langtímalánum félagsins þá metur 

endurbætt útgáfa af Altman líkaninu að breytingin auki líkur á greiðslufalli hjá félaginu. 

Er það afleiðing af lækkun á rekstrarfé í kjölfar lækkunar á sjóði en óbreyttum 

skammtímaskuldum og vegur það þyngra en aukning sem aðrar breytur líkansins skila. 

Aðrar útgáfur Altman líkansins sýna aðeins minni líkur á greiðslufalli. Breytingin hefur 

óveruleg áhrif á Springate líkanið. Zavgren líkanið sýnir nokkuð svipaða mynd óháð því 

hvort sjóði er ráðstafað til greiðslu á skammtíma- eða langtímaskuldum. Líkur á 

greiðslufalli minnka þó meira í lok tímabilsins ef skammtímaskuldir eru lækkaðar en ef 

greitt er inn á langtímaskuldir.  

Áhrifin eru því að jafnaði meiri ef umfram sjóði er ráðstafað inn á skammtímakröfur 

en ef greitt er inn á langtímakröfur.  

7.4.4.2 Samantekt á niðurstöðum fyrir fyrirtæki D 

Líkönin sýna öll auknar líkur á greiðslufalli frá upphafi til loka tímabilsins þó breytingin sé 

ekki mikil og öll sýna þau verulega auknar líkur frá árinu 2006 til ársins 2008. Breytingar 

milli tímabila eru talsvert meiri samkvæmt endurbættri Altman útgáfu og Springate 

líkaninu en t.d. Fulmer líkaninu og skýrist það meðal annars af örum breytinum á 

rekstrarfé félagsins. Greining sviðsmynda sýnir að hægt er að hafa talsverð áhrif á 

niðurstöður líkananna með tilfærslu á milli skammtíma- og langtímaskulda. Sú 

sviðsmynd hefur til að mynda veruleg áhrif á Zavgren líkanið og dregur úr trúverðugleika 

þess.  

Tafla 10. Niðurstöður greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki D 

 

Líkan Fjöldi

Altman Z 0

Altman Z' 0

Altman Z'' X X X X X 5

Springate X X X X X 5

Fulmer X X X X X X X X X X 10

Zavgren 0

Rekstrarár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zavgren X X X X X X X X X X 10

Fulmer 0

Springate X X X X X 5

Altman Z'' X X X X X 5

Altman Z' X X X X X X X X X X 10

Altman Z X X X X X X X X X X 10

Ekki líkur á greiðslufalli 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 20

Líkur á greiðslufalli 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 40

Mat á greiðslufallslíkum fyrir hvert ár

Ek
ki

 l
ík

u
r 

á 
gr

e
ið

sl
u

fa
ll

i
Lí

ku
r 

á 
gr

e
ið

sl
u

fa
ll

i



 

128 

Í fimm ár af tíu árum skila líkönin góðu samræmi en hin fimm árin er lítið samræmi 

þar sem þrjú líkön meta líkur á greiðslufalli en þrjú líkön meta að ekki séu líkur á 

greiðslufalli. Þess ber þó að geta að gildið fyrir Springate líkanið er rétt fyrir ofan 

skilgreind viðmiðunarmörk líkansins öll árin sem líkanið metur að ekki séu líkur á 

greiðslufalli (sjá: Mynd 24). 

 

Mynd 26. Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana fyrir fyrirtæki D 

7.5 Niðurstöður úr rannsókninni  

Í upphafi rannsóknarinnar voru settar fram spurningarnar: 

 Er samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkananna á því tímabili sem hér er til 

skoðunar? 

 Ef ekki hvaða forsendur eru það helst sem valda mismunandi niðurstöðum 

milli líkananna? 

Í þeim tilvikum sem hér hafa verið skoðuð má yfirleitt greina sambærilega þróun yfir 

tímabilið á niðurstöðum líkananna þó ekki sé hægt að segja að þau skili alfarið 

sambærilegri niðurstöðu. Þrátt fyrir að líkönin byggi öll á kennitölum úr ársreikningum 

fyrirtækja og oft á tíðum sé um að ræða sömu eða svipaðar kennitölur þá hefur hver 

kennitala mismunandi vægi í hverju líkani. Ýmsar breytingar á starfsemi og afkomu 

félaganna hafa því mismunandi áhrif á niðurstöður líkananna.  

Sjá má greinilegt samræmi í þróun niðurstaðna allra líkananna hjá fyrirtæki A fyrir 

utan Zavgren líkanið sem sker sig nokkuð úr. Sama má segja um fyrirtæki B þar er þróun 

niðurstaðna svipuð úr öllum líkönunum. Í tilviki B sker Zavgren líkanið sig ekki eins mikið 

úr eins og í tilviki A. Minni samsvörun er milli líkana þegar erlendu félögin eru skoðuð. 

Eins og rætt var um hér að framan skekkir stærð erlendu fyrirtækjanna niðurstöður úr 

Fulmer líkaninu og því gefur niðurstaða ekki rétta mynd af líkum á greiðslufalli. Þróunin 
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yfir tímabilið er hins vegar svipuð niðurstöðu úr endurbættri útgáfu Altman líkansins. Á 

sama hátt eru niðurstöður úr tveimur fyrstu útgáfum Altman líkansins mjög áþekkar. 

Springate og Zavgren líkönin skila talsvert annarri niðurstöðu en önnur líkön gera í tilviki 

fyrirtækisins C. Springate líkanið er næmt fyrir rekstrarárangri félagsins og endurspegla 

niðurstöður líkansins því langvarandi taprekstur hjá félaginu. Þrátt fyrir að markmið 

líkananna sé það sama þ.e. að meta líkur á greiðslufalli fyrirtækjanna þá kemur hér fram 

afleiðing af mismunandi nálgun líkananna við að meta stöðu félagsins. Þar sem 

Springate líkanið horfir meira til árlegrar rekstrarniðurstöðu en hin líkönin gera. Í tilviki 

fyrirtækisins D má sjá sambærilega þróun á niðurstöðum Altman líkananna og Springate 

líkansins. Zavgren líkanið sker sig verulega úr í tilviki D. Niðurstöður Zavgren líkansins 

geta því ekki fallið undir það að gefa sambærilegar niðurstöður á við önnur líkön.  

Ef niðurstöður úr líkönunum eru metnar yfir tímabilið fyrir öll fyrirtækin (óháð því 

hvaða líkan það er sem skilar viðkomandi niðurstöðu) sést að fyrstu fjögur árin skiptast 

niðurstöðurnar til helminga en svo fjölgar verulega þeim tilvikum sem félögin eru talin 

líkleg til að lenda í greiðslufalli50 (sjá: Tafla 11). Ástæðurnar eru margar og ekki hægt að 

álykta út frá þessum niðurstöðum hvað veldur auknum líkum á greiðslufalli þegar líður á 

tímabilið m.a. sökum þess hversu fá félög eru til skoðunar og rekstrarumhverfi þeirra er 

ólíkt. Íslensku félögin, A og B, eiga það sameiginlegt að vera í miklum vexti með 

stækkandi heildarefnahag. Erlendu félögin, C og D, eiga það sameiginlegt að búa við 

mikla samkeppni og minnkandi eftirspurn á vörum í kjarnastarfsemi í kjölfar 

tæknibreytinga og minnkandi framlegð.  

Tafla 11. Niðurstöður greiðslufallslíkana fyrir öll fyrirtækin 

 

                                                      
50

 Samtals eru 240 niðurstöður, 4 fyrirtæki, 6 líkön og 10 rekstrarár.  

Fjöldi

Fyrirtæki A 4 1 4 4 4 2 3 0 0 1 23

Fyrirtæki B 4 6 4 6 1 0 0 1 4 5 31

Fyrirtæki C 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 16

Fyrirtæki D 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 20

Rekstrarár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fyrirtæki D 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 40

Fyrirtæki C 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 44

Fyrirtæki B 2 0 2 0 5 6 6 5 2 1 29

Fyrirtæki A 2 5 2 2 2 4 3 6 6 5 37

Ekki líkur á greiðslufalli 12 12 12 13 7 6 6 4 9 9 90

Líkur á greiðslufalli 12 12 12 11 17 18 18 20 15 15 150

Mat á greiðslufallslíkum fyrir hvert ár (fjöldi)
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Mynd 27. Mat á samræmi í niðurstöðum greiðslufallslíkana fyrir öll fyrirtækin 

Einnig var skoðað hvort þróunin á mati líkananna myndi breytast ef eingöngu væri 

tekið mið að Altman líkönunum og Springate líkaninu þar sem Fulmer og Zavgren líkönin 

skila oft annarri niðurstöðu en hin fjögur líkönin51.  

 

Mynd 28. Mat á samræmi í niðurstöðum fjögurra greiðslufallslíkana fyrir öll fyrirtækin 

Niðurstaðan er að það hefur ekki afgerandi áhrif á þróun á samræmi í líkönunum 

þegar öll félögin eru greind samtímis (sjá: Mynd 28). Ef hvert og eitt félag er skoðað út 

frá fjórum líkönum eykst samræmi í niðurstöðum talsvert í tilviki félaganna A, B og C en 

áfram er nokkuð ósamræmi í tilviki félagsins D.  

 

Mynd 29. Mat á samræmi í niðurstöðum fjögurra greiðslufallslíkana fyrir fyrirtækin A og B 

                                                      
51

 Hér fækkar niðurstöðum í 160, 4 fyrirtæki, 4 líkön og 10 rekstrarár. 
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Öll fjögur líkönin skila sambærilegri niðurstöðu í fjögur ár af tíu í tilviki félagsins A og 

hin árin eru þrjú líkön með sambærilega niðurstöðu. Í tilviki félagsins B skila öll fjögur 

líkönin sambærilegri niðurstöðu í sex ár af tíu og þrjú líkön skila sambærilegri niðurstöðu 

í þrjú ár. Árið 2009 er ekki samræmi niðurstöðum.  

 

Mynd 30. Mat á samræmi í niðurstöðum fjögurra greiðslufallslíkana fyrir fyrirtækin C og D 

Í tilviki félagsins C eru sambærilega niðurstöður í fjögur ár af tíu en hin árin eru þrjú 

líkön með sambærilega niðurstöðu. Minnsta samræmið er í tilviki D en þá er ekki 

samræmi í niðurstöðum fyrir fimm ár af tíu en mjög gott samræmi hin árin.  

Greinilegt er því að samræmið er mismunandi eftir því hvaða fyrirtæki um ræðir en í 

þremur tilvikum af fjórum fyrirtækjum er nokkuð gott samræmi í niðurstöðum 

líkananna.  

Það sem ræður mestu um mismunandi niðurstöður líkananna er val á breytum í 

líkanið og vægi hverrar breytu. Springate líkanið er næmt fyrir rekstrarafkomu en tvær 

af fjórum breytum í líkaninu byggja á afkomustærðum auk þess sem önnur þeirra hefur 

mikið vægi í líkaninu. Altman líkönin horfa hins vegar meira til stærða í efnahags-

reikningi. Eingöngu ein breyta tekur mið að rekstrarafkomu ársins en hún hefur 

jafnframt hátt vægi í öllum útgáfum Altman líkansins. Fulmer og Zavgren líkönin eru 

með talsvert fleiri breytur en Altman og Springate líkönin auk þess sem þau taka á fleiri 

þáttum starfseminnar. Fulmer líkanið er eina líkanið sem byggir á notkun logaritma. Það 

veldur því að líkanið er ekki eins vel til þess fallið að meta félög af annarri stærð en félög 

sem notuð voru við þróun líkansins. Líklegt er að líkanið vanmeti líkur á greiðslufalli séu 

félög stærri en þau sem notuð voru við þróun líkansins. Zavgren líkanið byggir talsvert á 

mati á veltufjármunum og hafa þær breytur neikvæða stuðla og eru því taldar auka líkur 

á greiðslufalli. Talsverður munur er á líkönum eftir því hvernig þau meta eiginfjárliði 

félagsins. Þannig kom fram í rannsókninni að þau líkön sem eingöngu horfa til stöðu á 
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óráðstöfuðu eigin fé í stað þess að horfa til eigin fjár í heild meta minni líkur á 

greiðslufalli en ef tekið væri tillit til heildar eigin fjár. Á þetta við í þeim tilvikum þar sem 

óráðstafað eigið fé er jákvæð fjárhæð á meðan annað eigið fé er verulega neikvætt og 

heildar eigið fé því að sama skapi verulega lægra en óráðstafað eigið fé. Sýndi þetta sig 

glöggt við mat á félaginu C en þar sýndu Altman og Fulmer líkönin verulega meiri líkur á 

greiðslufalli ef horft var á heildar eigið fé í stað þess að nota óráðstafað eigið fé í 

breytuna óráðstafað eigið fé á móti heildareignum.  

7.5.1 Notagildi greiðslufallslíkana 

Niðurstaðan af greiningu á þeim fyrirtækjum sem tekin eru fyrir í rannsókninni leiðir í 

ljós að þrátt fyrir að greinilegt samræmi sé í niðurstöðum úr greiðslufallslíkönunum eru 

þær um margt ólíkar og líkönin gefa því ekki eitt ákveðið svar. Mikilvægt er að notandi 

greiðslufallslíkananna þekki á hvaða forsendum úr ársreikningi fyrirtækjanna líkönin 

byggja þannig að hann geti lagt mat á hvaða stærðir hafa áhrif á niðurstöðu hvers líkans 

á hverjum tíma. Ekki er hægt að horfa gagnrýnilaust á niðurstöðurnar og taka ákvörðun 

út frá þeim án þess að leggja samhliða mat á hvað í rekstri fyrirtækjanna veldur þeirri 

niðurstöðu sem raunin er. Þannig geta tilfallandi liðir í kjölfar eignasölu eða vaxtar haft 

áhrif á niðurstöðuna sem notandinn verður að meta sjálfstætt hvort séu hluti af eðlilegri 

starfsemi félagsins eða vísbending um að líkur á greiðslufalli séu að aukast. Eins og fram 

kom í greiningu á mismunandi sviðsmyndum fyrirtækjanna hafa einstaka liðir mismikil 

áhrif og í sumum tilvikum er ekki hægt að sjá hvers vegna slík breyting ætti að hafa þau 

áhrif sem hún hefur með öðrum orðum ekki er auðvelt að sjá rökrétt samhengi milli 

tiltekinnar breytu og vægi hennar í líkaninu. Má hér t.d. nefna áhrif þess á Zavgren 

líkanið að hækkandi sjóðsstaða hafi þau áhrif að auknar líkur eru taldar á greiðslufalli. 

Slíkt hefur óhjákvæmilega þau áhrif að traust til niðurstöðu líkansins minnkar.  

Gagnlegt getur verið að skoða niðurstöðu úr hverju líkani í samhengi við aðrar 

greiningar. Ein leið er t.d. eins og hér hefur verið gert að bera saman niðurstöður úr 

nokkrum líkönum til að betur megi koma auga á þau atriði sem líkönin eru mögulega 

ekki að meta rétt. Í ákveðnum tilvikum getur verið rétt að leiðrétta fyrir liðum sem 

notandinn telur að upplýsingar úr ársreikningi endurspegli ekki rétt hér getur t.d. verið 

um vanmat liða að ræða ef vitað er um óinnleystan hagnað hjá félaginu. Á sama hátt má 
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setja fram mismunandi sviðsmyndir líkt og gert er í þessari rannsókn til að fá betri sýn á 

það hver áhrif einstakra aðgerða eru á niðurstöður líkananna.  

Einnig getur verið gagnlegt að skoða samhliða aðrar fjárhagsgreiningar svo sem 

hefðbundnar kennitölugreiningar samanber umfjöll hér fyrr í ritgerðinni. Aðstæður í 

atvinnugreininni, þjóðfélaginu og ýmsir aðrir ytri þættir hafa einnig margvísleg áhrif sem 

greiðslufallslíkönin ná ekki að greina fyrr en í fyrsta lagi þegar áhrifa þeirra gætir á 

rekstur félagsins. Þannig geta líkönin t.d. ekki metið hvar á líftímakúrfunni félög eru 

stödd og hvort sú samsetning rekstrar- og efnahagsstærða sem niðurstaða líkananna 

byggir á sé samkvæmt áformum stjórnenda. Því getur fjármögnun félagsins verið tryggð 

þó niðurstöður líkananna bendi til að það stefni í greiðslufall.  

Niðurstaðan úr rannsókninni er að greinilegt samræmi er í niðurstöðum líkananna þó 

að þau skili ekki alfarið sambærilegri niðurstöðu. Þau eiga því að geta gagnast 

notandanum sem ein af þeim greiningaaðferðum sem hann notar til að leggja mat á 

líkur á að fyrirtæki lendi í greiðslufalli en eru ekki fullnægjandi ein og sér við slíkt mat. 

Mikilvægt er að notandi líkananna þekki á hvaða forsendum þau byggja þannig að hann 

geti lagt mat á hvaða stærðir hafa áhrif á niðurstöðu þeirra hverju sinni. Ekki er hægt að 

horfa gagnrýnilaust á niðurstöðuna og taka ákvörðun út frá henni án þess að leggja 

samhliða mat á hvað í rekstri fyrirtækisins veldur niðurstöðunni.   
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8 Umræður  

Nauðsynlegt var að takmarka rannsóknina við fá fyrirtæki þar sem annars hefði umfang 

hennar orðið meira en rúmast í þessu verkefni. Rannsókn sem þessi getur aldrei orðið 

tæmandi útlistun á þeim tilvikum sem upp geta komið. Því er ljóst að ýmiskonar tilvik í 

rekstri fyrirtækja og samsetning efnahagsreiknings þeirra geta komið upp og haft áhrif á 

mat á þeim líkönum sem hér um ræðir og hafa verið greind í þessari rannsókn. Annað 

sem vert er að hafa í huga er að hér hafa eingöngu örfá líkön verið tekin til skoðunar af 

þeim fjölmörgu líkönum sem sett hafa verið fram á undanförnum áratugum. Því er 

líklegt að önnur líkön geti gefið aðra niðurstöðu en hér kemur fram.  

Við vinnslu verkefnisins komu upp ýmsar spurningar sem lutu að notagildi og 

áreiðanleika greiðslufallslíkananna. Takmarkanir og gallar á notkun þeirra eru 

sannanlega fyrir hendi. Þannig er Altman líkanið sem mest er fjallað um hér orðið 

tæplega hálfrar aldar gamalt og ljóst að verulegar breytingar hafa orðið á 

þjóðfélagsaðstæðum og öllu rekstrarumhverfi fyrirtækja síðan það var sett fram. Nýjar 

kennitölur hafa verið settar fram auk þess sem möguleikar fyrirtækja til fjármögnunar 

hafa aukist verulega í seinni tíð. Upphaflegt líkan var þróað út frá úrtaki 

framleiðslufyrirtækja í Bandaríkjunum og spannar því mjög lítinn hluta þeirrar 

fjölbreyttu flóru fyrirtækja sem er í heiminum í dag. Ýmsir þættir eru einnig í daglegri 

starfsemi fyrirtækja sem hafa áhrif á líkur á greiðslufalli en líkön sem þessi ná ekki að 

meta. Má þar nefna ákvarðanir stjórnvalda sem snúa að rekstrarumhverfi fyrirtækja, 

áhrif ýmissa hagsmunaaðila s.s. stéttarfélaga og mismunandi framsetning reikningsskila. 

Hér á landi búa flest fyrirtæki einnig við mikla gjaldeyrisáhættu ýmist í kjölfar 

skuldsetningar í erlendri mynt eða vegna erlendra aðfanga á meðan tekjur eru í 

íslenskum krónum.  

Engu að síður eru ákveðin grunngildi í Altman Z-skor líkaninu sem hafa haldist í 

gegnum tíðina og því er enn mikið vísað í líkanið og rannsóknir Altman í fræðigreinum 

sem fjalla um efnið. Því þótti áhugavert að skoða bakgrunn líkansins sem og 

greiðslufallslíkana almennt með tilliti til samræmis í niðurstöðum þeirra og þess hvort 

þau gætu ennþá nýst við mat á líkum á greiðslufalli fyrirtækja.  
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8.1 Helstu niðurstöður 

Niðurstaðan úr rannsókninni er að greinilegt samræmi er í niðurstöðum greiðslufalls-

líkananna þrátt fyrir að þau skili ekki alltaf sömu niðurstöðu. Rannsóknin leiddi í ljós að 

munur er á samræmi líkananna milli fyrirtækja og einnig milli ára. Þess ber þó að geta að 

hér voru eingöngu mjög fá fyrirtæki tekin til skoðunar og því gæti greining á stærra 

úrtaki leitt aðra niðurstöðu í ljós. Nauðsynlegt er að þekkja forsendur hvers líkans og 

greina hverju sinni hvaða þættir það eru í starfsemi félagsins sem valda mismunandi 

niðurstöðu. Þannig geta tímabundnar breytingar á starfsemi félagsins haft áhrif á 

ákveðnar kennitölur og þar með á niðurstöður líkananna en áhrifin verða mismikil eftir 

vægi viðkomandi kennitölu í líkaninu. Notandinn verður þá að geta greint hvort 

breytingarnar séu þess eðlis að líklegt sé að þær hafi áhrif á framtíðar greiðsluhæfi 

félagsins. Eða hvort eingöngu sé um tímabundin áhrif að ræða.  

Áhrif reikningsskilaaðferða á einstaka kennitölur eru oft mikil og þar með á 

niðurstöður úr greiðslufallslíkönum. Flestar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið 

á fyrirsjáanleika þess að félög lendi í greiðslufalli miðast við bandarískar aðstæður. Aukin 

samræming á alþjóðavísu í gerð og framsetningu reikningsskila fyrirtækja er því 

mikilvægt skref í átt að aukinni samanburðarhæfni þeirra upplýsinga sem 

ársreikningurinn geymir. Jafnframt stuðlar aukin samræming að því að heimfæra megi 

niðurstöður einstakra rannsókna, líkt og þeirra sem gerðar hafa verið á greiðslufalli 

fyrirtækja, á starfsemi í öðrum löndum. Á sama hátt opnar hún fyrir samanburð á 

einstaka kennitölum milli fyrirtækja án þess að samhliða þurfi að taka tillit til áhrifa 

mismunandi reikningsskilaaðferða við mat á niðurstöðum.  

Eigi að nota greiðslufallslíkan til ákvarðanatöku er mikilvægt að þekkja uppbyggingu 

líkansins og vægi á einstaka breytum í líkaninu. Greina þarf undirliggjandi forsendur og 

skilja hvað í rekstri félagsins veldur því að líkanið skilar þeirri niðurstöðu sem það gerir. 

Einnig er mikilvægt að taka mið af öðrum forsendum sem líkanið nær ekki til en geta 

haft áhrif á líkur á greiðslufalli. Hér má nefna hvar félagið er statt á líftímakúrfunni, 

aðstæður á þeim mörkuðum sem félagið starfar á, mögulegar lögsóknir á hendur 

félaginu og til allra annarra atriða sem talin eru geta skipt máli varðandi möguleika 

félagsins til að standa við fjárhagslegar skuldbindingar sínar.  
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9 Tillögur að frekari rannsóknum 

Rannsóknin sem hér var gerð snéri eingöngu að fáum fyrirtækjum og völdum 

greiðslufallslíkönum sem hönnuð voru fyrir all löngu síðan og út frá erlendum 

fyrirtækjum. Þróuð hafa verið fjölmörg greiðslufallslíkön sem sérstaklega hefur verið 

ætlað að greina líkur á greiðslufalli fyrirtækja í ákveðnum löndum. Það væri því 

áhugavert að skoða hvort líkön sem sérstaklega væru þróuð út frá íslenskum 

fyrirtækjum væru á einhvern hátt frábrugðin erlendum líkönum og hvort þau hentuðu 

því betur til að meta líkur á greiðslufalli íslenskra fyrirtækja.  

Til að greina samræmið í niðurstöðum líkananna voru eingöngu greindar niðurstöður 

fjögurra fyrirtækja. Útvíkka mætti rannsóknina með því að greina samræmi í 

niðurstöðum út frá stærra úrtaki og jafnvel að greina eingöngu íslensk rekstrarfélög sem 

lent hafa í greiðslufalli á undanförnum árum. Þannig mætti fá betri sýn á áreiðanleika 

líkananna til að greina líkur á greiðslufalli íslenskra fyrirtækja.  

Rannsóknin sem gerð var í þessu verkefni snéri eingöngu að notkun 

greiðslufallslíkana við að meta líkur á greiðslufalli. Ýmsar aðrar aðferðir eru þekktar til 

að meta líkur á greiðslufalli og því væri áhugavert að skoða hvaða aðferðir gætu best átt 

við hér á landi.  

Einnig væri áhugavert að kanna hvaða aðferðir hérlendir hagsmunaaðilar svo sem 

stjórnendur, endurskoðendur og lánastofnanir nota til að meta líkur á að fyrirtæki lendi í 

greiðslufalli. Einnig hvort þessir sömu aðilar þekki til greiðslufallslíkana sambærilegum 

við þau sem hér hefur verið rætt um og hvort þau séu notuð í einhverjum mæli hér á 

landi. Ef einhver notkun er á þeim mætti meta reynslu af notkun þeirra en ef þau eru 

ekki notuð að kanna hvaða aðrar aðferðir eru notaðar til að meta líkur á greiðslufalli.          



 

137 

Heimildaskrá 

Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 
Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609. Sótt 10. janúar 2011 
af http://links.jstor.org/sici?sici=0022-
1082%28196809%2923%3A4%3C589%3AFRDAAT%3E2.0.CO%3B2-R 

Altman, E.I. (1993). Corporate Financial Distress and Bankruptcy (2. útgáfa). New York: 
John Wiley & Sons. 

Altman, E.I. (2002). Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds. Malden: 
Blackwell Publishers.  

Altman, E.I. og McGough, T.P. (1974). Evaluation of Company as Going Concern. Journal 
of Accountancy, 138 (6), 50-57. Sótt 30. október 2011 af 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=4570288&site=e
host-live 

Altman, E.I. og Narayanan, P. (1997, maí). An International Survey of Business Failure 
Classification Models. Financial Markets, Institutions & Instruments,6 (2), 1-57. Sótt 
10. apríl 2011 af http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0416.00010/pdf 

Altman, E.I., Haldeman, R. G. og Narayanan, P. (1977). ZETATM Analysis: A new model to 
identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking and Finance, 1, 29-54. 
Sótt 10. apríl 2011 af http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/ZETA-Analysis.pdf 

Alþingi. (1990). Frumvarp til laga um gjaldþrotaskipti o.fl. (Lagt fyrir Alþingi á 113. 
löggjafarþingi 1990.) Reykjavík: Höfundur. Sótt 12. mars 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0100.html 

Bagley, D.M. (2011, 18. janúar). EBITDAR as a Financial Health Indicator for Franchises 
and Retailers. AIRA Journal, 24 (5). Sótt 5. mars 2012 af 
http://www.morrisanderson.com/company-news/entry/ebitdar-as-a-financial-
health-indicator-for-franchises-and-retailers/ 

Barnes, P. (1987). The Analysis and Use of Financial Ratios: A Review Article. Journal of 
Business Finance & Accounting, 14 (4), 449-461.  

Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting 
Research, 4, 71-111. Sótt 9. apríl 2011 af http://www.jstor.org/stable/2490171 

Beaver, W. H. (1968). Market Prices, Financial Ratios, and the Prediction of Failure. 
Journal of Accounting Research, 6(2), 179-192. Sótt 19. október 2011 af 
http://www.jstor.org/stable/2490233 

Bellovary, J., Giacomino, D. og Akers, M. (2007). A review of Bankruptcy Prediction 
Studies: 1930 to Present. Journal of Financial Education, 33, 1-42. Sótt 28. október 
2011 af 

http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28196809%2923%3A4%3C589%3AFRDAAT%3E2.0.CO%3B2-R
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28196809%2923%3A4%3C589%3AFRDAAT%3E2.0.CO%3B2-R
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0416.00010/pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/ZETA-Analysis.pdf
http://www.althingi.is/altext/113/s/0100.html
http://www.morrisanderson.com/company-news/entry/ebitdar-as-a-financial-health-indicator-for-franchises-and-retailers/
http://www.morrisanderson.com/company-news/entry/ebitdar-as-a-financial-health-indicator-for-franchises-and-retailers/
http://www.jstor.org/stable/2490233


 

138 

http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=acc
ount_fac 

Berk, J. og DeMarzo, P. (2011). Corporate Finance (2. útgáfa). Boston: Pearson Education 
(Prentice Hall). 

Bullen, H. G. og Crook, K. (2005, maí). A new Conceptual Framework Project. Sótt 18. 
september 2011 af http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/E5B8A298-6179-4FAA-985A-
42416EB597F5/0/8_1455_0602sob04a.pdf 

Calandro, J. (2007). Considering the utility of Altmans Z-score as a strategic assessment 
and performance management tool. Strategy & Leadership, 35(5), 37-37. Sótt 29. 
mars 2012 af 
http://search.proquest.com/docview/194379704/fulltextPDF/135C12BD46642A93B
4F/6?accountid=135943 

Chen, K. H. og Shimerda, T. A. (1981). An Empirical Analysis of Useful Financial Ratios. 
Financial Management, 10(1), 51-61. Sótt 10. apríl 2011 af 
http://www.jstor.org/stable/3665113 

Collins, R. A. (1980). An Empirical Comparison of Bankruptcy Prediction Models. 
Financial Management, 9(2), 52-57. Sótt 24. október 2011 af 
http://www.jstor.org/stable/3665168 

Commission of the European Communities. (2000, 13. júní). COMMUNICATION FROM 
THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, EU Financial 
Reporting Strategy: the way forward. Sótt 5. mars 2012 af http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0359:FIN:EN:PDF 

Deakin, E. B. (1976). Distributions of Financial Accounting Ratios: Some Empirical 
Evidence. The Accounting Review, 51(1), 90-96. Sótt 18. október 2011 af 
http://www.jstor.org/stable/245375 

Deloitte. (2007, maí). Lux GAAP - IFRS - US GAAP A comprehensive comparison. Sótt 5. 
mars 2012 af 
http://www.iasplus.com/en/binary/dttpubs/0705luxembourgifrsus.pdf/view 

Deloitte. (2010). IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar. Kópavogi: Höfundur. 

Dewaelheyns, N. og Van Hull, C. (2006). Corporate Failure Prediction Modeling: 
Distorted by Business Groups’ Internal Capital Markets? Journal of Business Finance 
& Accounting, 33 (5 og 6), 909-931. Sótt 15. september 2011 af 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5957.2006.00009.x/pdf 

Evrópusambandið. (2010, 15. júlí). EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 39. REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1126/2008 frá 3. 
nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002. Sótt 17. október 2011 

http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=account_fac
http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=account_fac
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/E5B8A298-6179-4FAA-985A-42416EB597F5/0/8_1455_0602sob04a.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/E5B8A298-6179-4FAA-985A-42416EB597F5/0/8_1455_0602sob04a.pdf
http://search.proquest.com/docview/194379704/fulltextPDF/135C12BD46642A93B4F/6?accountid=135943
http://search.proquest.com/docview/194379704/fulltextPDF/135C12BD46642A93B4F/6?accountid=135943
http://www.jstor.org/stable/3665113
http://www.jstor.org/stable/3665168
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0359:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0359:FIN:EN:PDF
http://www.jstor.org/stable/245375
http://www.iasplus.com/en/binary/dttpubs/0705luxembourgifrsus.pdf/view
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5957.2006.00009.x/pdf


 

139 

af http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2010-
is/39-is-part2.pdf 

Freeman, R.E. og Reed, D.L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective 
on Corporate Governance. California Management Review, 25(3), 88-106. Sótt 8. 
mars 2012 af http://trebucq.u-bordeaux4.fr/Stock&stakeholders.pdf 

Gerantonis, N., Vergos, K. og Christopoulos, A.G. (2009). “Can Altman Z-score Models 
Predict Business Failures in Greece?” Research Journal of International Studies, (12), 
21-28. Sótt 16. október 2011 af http://www.eurojournals.com/rjis_12_02.pdf 

Grice, J. S. og Dugan, M. T. (2001). The Limitations of Bankruptcy Prediction Models: 
Some Cautions for the Researcher. Review of Quantitative Finance and Accounting, 
17 (2), 151-166. Sótt 20. september 2011 af 
http://www.springerlink.com/content/u3561715466617m2/fulltext.pdf 

Grice, J.S. (e.d.). Bankruptcy Prediction Models and Going Concern Audit Opinions Before 
and After SAS No. 59. Sótt 20. september 2011 af 
http://www.westga.edu/~bquest/2000/bankrupt.html 

Grice, J.S. og Ingram, R.W. (2001). Tests of the generalizability of Altman's bankruptcy 
prediction model. Journal of Business Research, 54 (1), 53-61. Sótt 10. apríl 2011 af 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296300001260  

HB Grandi hf. (2005). Ársskýrsla 2004. Reykjavík: Höfundur. Sótt 5. nóvember 2011 af 
http://www.m5.is/?gluggi=frett&id=5569 

Horrigan, J. O. (1965). Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis. The Accounting 
Review, 40(3), 558-568. Sótt 18. október 2011 af 
http://www.jstor.org/stable/243060 

Horrigan, J. O. (1968). A Short History of Financial Ratio Analysis. The Accounting 
Review, 43(2), 284-294. Sótt 18. október 2011 af 
http://www.jstor.org/stable/243765 

Icelandic Group hf. (2007). Ársskýrsla 2006. Reykjavík: Höfundur. Sótt 12. nóvember 
2011 af http://www.icelandic.is/library/arsskyrslur/Arsskyrsla-2006.pdf 

Icelandic Group hf. (2011). Consolidated Financial Statements Year Ended 31 December 
2010. Reykjavík: Höfundur. Sótt 12. nóvember 2011 af 
http://www.icelandic.is/library/Skrar/Icelandic%20Group%20Financial%20statemen
ts%202010.pdf 

IFRS Foundation. (2002). Memorandum of Understanding “The Norwalk Agreement”. 
Sótt 25. september 2011 af http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6F81606F-6182-
4D27-A2C9-6A6DD5D10BA4/0/Norwalk_agreement.pdf 

http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2010-is/39-is-part2.pdf
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2010-is/39-is-part2.pdf
http://trebucq.u-bordeaux4.fr/Stock&stakeholders.pdf
http://www.eurojournals.com/rjis_12_02.pdf
http://www.springerlink.com/content/u3561715466617m2/fulltext.pdf
http://www.westga.edu/~bquest/2000/bankrupt.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296300001260
http://www.m5.is/?gluggi=frett&id=5569
http://www.jstor.org/stable/243060
http://www.jstor.org/stable/243765
http://www.icelandic.is/library/arsskyrslur/Arsskyrsla-2006.pdf
http://www.icelandic.is/library/Skrar/Icelandic%20Group%20Financial%20statements%202010.pdf
http://www.icelandic.is/library/Skrar/Icelandic%20Group%20Financial%20statements%202010.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6F81606F-6182-4D27-A2C9-6A6DD5D10BA4/0/Norwalk_agreement.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6F81606F-6182-4D27-A2C9-6A6DD5D10BA4/0/Norwalk_agreement.pdf


 

140 

IFRS Foundation. (2012). Convergence between IFRSs and US GAAP. Sótt 5. mars 2012 af 
http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Global+convergence/Convergence+wit
h+US+GAAP/Convergence+with+US+GAAP.htm 

International Federation of Accountants. (2011). International Standard on Auditing 
(ISA) 570 Going Concern. Sótt 27. mars 2012 af 
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a031-2010-iaasb-handbook-isa-
570.pdf 

Investopedia ULC. (2012a). Sótt 5. mars 2012 af 
http://www.investopedia.com/terms/e/ebitda.asp#axzz1qK4FeCn6 

Investopedia ULC. (2012b). Sótt 5. mars 2012 af 
http://www.investopedia.com/terms/e/ebitdar.asp#axzz1qe5vYCx2 

Kuruppa, N., Laswad, F. og Oyelere, P. (2002, maí). The efficacy of Liquidation and 
Bankruptcy Prediction Models for Assessing Going Concern. Sótt 10. október 2011 af 
http://researcharchive.lincoln.ac.nz/dspace/bitstream/10182/1062/3/caer_wp_97.
pdf 

Landsnet hf. (2009). Ársskýrsla 2008. Reykjavík: Höfundur. Sótt 12. nóvember 2011 af 
http://www.landsnet.is/Uploads/document/sk%C3%BDrslur/%C3%81rssk%C3%BDr
slur/Arsskyrsla_2008.pdf 

Landsvirkjun (2009). Ársskýrsla 2008. Reykjavík: Höfundur. Sótt 12. nóvember 2011 af 
http://www.landsvirkjun.is/media/um-landsvirkjun/LV-Arsskyrsla_2008.pdf 

Lev, B. (1974). Financial Statement Analysis: A new Approach. New Jersey: Prentice Hall.   

Liesz, T.J. (e.d.) Really modified Du Pont analysis: Five ways to improve return on equity. 
Sótt 21. október 2011 af http://sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/Papers/19.pdf 

Lög um ársreikninga nr. 3/2006. 

Lög um breyting á lögum nr. 144/1994, um ársreikninga, með síðari breytingum nr. 
45/2005. 

Marel hf. (2003). Ársskýrsla 2002. Garðabær: Höfundur. Sótt 7. maí 2011 af 
http://www.marel.com/resources/files/ir/2002/marel_annual_report_2002.pdf 

Marel hf. (2010). Ársskýrsla 2009. Garðabær: Höfundur. Sótt 7. maí 2011 af 
http://www.marel.com/resources/Files/ir/2010/Marel---Annual-Report-2009.pdf 

Marel hf. (2011). Ársskýrsla 2010. Garðabær: Höfundur. Sótt 7. maí 2011 af 
http://www.marel.com/resources/Files/ir/2011/Marel---Annual-Report-2010.pdf 

Martikainen, T., Perttunen, J., Yli-Olli, P. og Gunasekaran, A. (1995). Financial ratio 
distribution irregularities: Implications for ratio classification. European Journal Of 
Operational Research, 80 (1), 34-44. Sótt 3. október 2011 af 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271700&_user

http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Global+convergence/Convergence+with+US+GAAP/Convergence+with+US+GAAP.htm
http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Global+convergence/Convergence+with+US+GAAP/Convergence+with+US+GAAP.htm
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a031-2010-iaasb-handbook-isa-570.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a031-2010-iaasb-handbook-isa-570.pdf
http://www.investopedia.com/terms/e/ebitda.asp#axzz1qK4FeCn6
http://www.investopedia.com/terms/e/ebitdar.asp#axzz1qe5vYCx2
http://researcharchive.lincoln.ac.nz/dspace/bitstream/10182/1062/3/caer_wp_97.pdf
http://researcharchive.lincoln.ac.nz/dspace/bitstream/10182/1062/3/caer_wp_97.pdf
http://www.landsnet.is/Uploads/document/sk%C3%BDrslur/%C3%81rssk%C3%BDrslur/Arsskyrsla_2008.pdf
http://www.landsnet.is/Uploads/document/sk%C3%BDrslur/%C3%81rssk%C3%BDrslur/Arsskyrsla_2008.pdf
http://www.landsvirkjun.is/media/um-landsvirkjun/LV-Arsskyrsla_2008.pdf
http://sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/Papers/19.pdf
http://www.marel.com/resources/files/ir/2002/marel_annual_report_2002.pdf
http://www.marel.com/resources/Files/ir/2010/Marel---Annual-Report-2009.pdf
http://www.marel.com/resources/Files/ir/2011/Marel---Annual-Report-2010.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271700&_user=713833&_pii=0377221793E0134J&_check=y&_origin=&_coverDate=05-Jan-1995&view=c&wchp=dGLzVlB-zSkzS&md5=501da847351ed26851e74a0804f67380/1-s2.0-0377221793E0134J-main.pdf


 

141 

=713833&_pii=0377221793E0134J&_check=y&_origin=&_coverDate=05-Jan-
1995&view=c&wchp=dGLzVlB-
zSkzS&md5=501da847351ed26851e74a0804f67380/1-s2.0-0377221793E0134J-
main.pdf 

Mossman, C. E., Bell, G. G., Swartz, M. og Turtle, H. (1998). An empirical comparison of 
bankruptcy models. Financial Review, 33 (2), 35-54. Sótt 24. október 2011 af 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6288.1998.tb01367.x/pdf 

Nelson, T. (1963). Capitalizing Leases – The Effect on Financial Ratios. Journal of 
Accountancy, 116 (1), 49-58. Sótt 20. október 2011 af 
http://search.proquest.com/docview/198216759?accountid=135943 

O‘Regan, P. (2006). Financial Information Analysis (2. útgáfa). West Sussex: John Wiley 
& Sons.  

Ohlson, J.A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. 
Journal of Accounting Research, 18 (1), 109-131. Sótt 15. mars 2011 af 
http://www.jstor.org/pss/2490395 

Orkuveita Reykjavíkur. (2007). Ársskýrsla 2006. Reykjavík: Höfundur. Sótt 12. nóvember 
2011 af http://www.or.is/media/PDF/Ársskýrsla%202006.pdf 

Paquette, L. R. og Skender, C. J. (1996). Using a bankruptcy model in the auditing 
course: The evaluation of a company as a going concern. Journal of Accounting 
Education, 14 (3), 319-329. Sótt 15. október 2011 af 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0748575196000243 

Pastena, V. og Ruland, W. (1986, apríl). The Merger/Bankruptcy Alternative. The 
Accounting Review, 61 (2), 288-301. Sótt 7. mars 2012 af 
http://www.jstor.org/stable/247259 

Penman, S. H. (2007). Financial statement analysis and security valuation (3. útgáfa). 
New York: The McGraw-Hill.  

Pinches, G. E., Mingo, K. A. og Caruthers, J. K. (1973, maí). The Stability of Financial 
Patterns in Industrial Organizations. The Journal of Finance, 28 (2), 389-396. Sótt 3. 
október 2011 af http://www.jstor.org/stable/2978312 

Radebaugh, L.H. og Gray, S.J. (2002). International Accounting and Multinational 
Enterprises (5. útgáfa). John Wiley & Sons Inc. 

Salmi, T. og Martikainen, T. (1994). A Review of the Theoretical and Empirical Basis of 
Financial Ratio Analysis. The Finnish Journal of Business Economics, 4, 426-448. Sótt 
14. september 2011 af http://lipas.uwasa.fi/~ts/ejre/ejre.html 

Salmi, T., Virtanen, I. og Yli-Olli, P. (1990). On the Classification of Financial Ratios: A 
Factor and Transformation Analysis of Accrual, Cash Flow, and Marked-Based Ratios 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6288.1998.tb01367.x/pdf
http://search.proquest.com/docview/198216759?accountid=135943
http://www.jstor.org/pss/2490395
http://www.or.is/media/PDF/Ársskýrsla%202006.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0748575196000243
http://www.jstor.org/stable/247259
http://www.jstor.org/stable/2978312
http://lipas.uwasa.fi/~ts/ejre/ejre.html


 

142 

[Rafræn útgáfa]. Sótt 14. september 2011 af 
http://lipas.uwasa.fi/~ts/sera/sera.html 

Siegel, J.G. og Shim, J.K. (2006). Accounting handbook (4. útgáfa). [Rafræn útgáfa]. Sótt 
10. október 2011 af 
http://books.google.com/books?id=3QVArel1ZMMC&lpg=PP1&hl=is&pg=PP8#v=on
epage&q&f=false 

Sigurður Þórðarson (2004, 28. september). Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á 
Íslandi. Erindi flutt á reikningsskiladegi Félags löggiltra endurskoðenda 24. 
september 2004. Sótt 25. september 2011 af 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-
erindi-sth.pdf 

Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. (2002). Ársskýrsla 2001. Reykjavík: Höfundur. Sótt 
12. nóvember 2011 af http://www.icelandic.is/library/arsskyrslur/Arsskyrsla-
2001.pdf 

Taffler, R. J. (1982). Forecasting Company Failure in the UK Using Discriminant Analysis 
and Financial Ratio Data. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 
145 (3), 342-258. Sótt 24. október 2011 af http://www.jstor.org/stable/2981867 

TDC A/S. (2010). Annual Report 2009. Sótt 8. maí 2011 af 
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-
4C7P5P/1251110062x0x417577/5b067caa-a5ef-4cc3-9061-
e4bc728d5128/TDC_Annual_Report_2009.pdf 

TDC A/S. (2011). Annual Report 2010. Sótt 8. maí 2011 af 
http://www.permira.com/site/report/10/10.pdf 

The Securities and Exchange Commission (2007, 15. nóvember). SEC Takes Action to 
Improve Consistency of Disclosure to U.S. Investors in Foreign Companies. Sótt 5. 
mars 2012 af 
http://www.iasplus.com/en/binary/usa/sec/0711dropreconciliation.pdf/view 

Twenty Third Floor. (2008, 25. ágúst). Don’t use Altman’s Z-score for managing a 
turnaround. Sótt 20. október 2011 af http://twentythirdfloor.co.za/blog_files/wp-
content/uploads/2008/08/dont-use-altman-z-for-managing-a-turnaround.pdf 

Venuti, E.,K. (2004, maí). The Going-Concern Assumption Revisited: Assessing a 
Company’s Future Viability. The CPA Journal. Sótt 16. mars 2012 af 
http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/504/essentials/p40.htm 

Vickers, Frank. (2005). The Dynamic Small Business Manager. Lulu.com. [Rafræn útgáfa]. 
Sótt 10. október 2011 af http://books.google.com/books?id=niCnR-
lordoC&lpg=PA67&ots=8pHCaoi-
yL&dq=Vickers%2C%202005%20springate&hl=is&pg=PA68#v=onepage&q&f=false 

http://lipas.uwasa.fi/~ts/sera/sera.html
http://books.google.com/books?id=3QVArel1ZMMC&lpg=PP1&hl=is&pg=PP8#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=3QVArel1ZMMC&lpg=PP1&hl=is&pg=PP8#v=onepage&q&f=false
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-erindi-sth.pdf
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-erindi-sth.pdf
http://www.icelandic.is/library/arsskyrslur/Arsskyrsla-2001.pdf
http://www.icelandic.is/library/arsskyrslur/Arsskyrsla-2001.pdf
http://www.jstor.org/stable/2981867
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P5P/1251110062x0x417577/5b067caa-a5ef-4cc3-9061-e4bc728d5128/TDC_Annual_Report_2009.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P5P/1251110062x0x417577/5b067caa-a5ef-4cc3-9061-e4bc728d5128/TDC_Annual_Report_2009.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P5P/1251110062x0x417577/5b067caa-a5ef-4cc3-9061-e4bc728d5128/TDC_Annual_Report_2009.pdf
http://www.permira.com/site/report/10/10.pdf
http://www.iasplus.com/en/binary/usa/sec/0711dropreconciliation.pdf/view
http://twentythirdfloor.co.za/2008/08/25/dont-use-altmans-z-score-for-managing-a-turnaround/
http://twentythirdfloor.co.za/2008/08/25/dont-use-altmans-z-score-for-managing-a-turnaround/
http://twentythirdfloor.co.za/blog_files/wp-content/uploads/2008/08/dont-use-altman-z-for-managing-a-turnaround.pdf
http://twentythirdfloor.co.za/blog_files/wp-content/uploads/2008/08/dont-use-altman-z-for-managing-a-turnaround.pdf
http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/504/essentials/p40.htm
http://books.google.com/books?id=niCnR-lordoC&lpg=PA67&ots=8pHCaoi-yL&dq=Vickers%2C%202005%20springate&hl=is&pg=PA68#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=niCnR-lordoC&lpg=PA67&ots=8pHCaoi-yL&dq=Vickers%2C%202005%20springate&hl=is&pg=PA68#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=niCnR-lordoC&lpg=PA67&ots=8pHCaoi-yL&dq=Vickers%2C%202005%20springate&hl=is&pg=PA68#v=onepage&q&f=false


 

143 

Warfield, T.D., Weygandt, J.J. og Kieso, D. E. (2008). Intermediate Accounting: Principles 
and Analysis (2 útgáfa). New Jersey: John Wiley & Sons. 

Wedley, W. C. og Wyckham, R. (1984). Monitoring Corporate financial health. Journal of 
small business Canada, 2(1), 13-19. Sótt 20. október 2011 af 
http://books.google.com/books?id=TSctnL17hY0C&lpg=PT14&ots=MLPZELQWed&d
q=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20
business%20and%20entrepreneurship&hl=is&pg=PT14#v=onepage&q=Monitoring
%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20a
nd%20entrepreneurship&f=false 

White, M. J. (1983). Bankruptcy Costs and the New Bankruptcy Code. The Journal of 
Finance, 38 (2), 477-488. Sótt 20. mars 2012 af 
http://www.jstor.org/stable/2327983 

Zavgren, C. V. (1985). Assessing the Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: 
A Logistic Analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 12(1), 19-45. Sótt 20. 
október 2011 af 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=4559088&site=e
host-live 

Zimijwvske, M. E. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial 
Distress Prediction Models. Journal of Accounting Research, 22, 59-82. Sótt 20. 
október 2011 af http://www.jstor.org/pss/2490859 

Össur hf. (2002). Ársskýrsla 2001. Reykjavík: Höfundur. Sótt 7. maí 2011 af 
http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=6281 

Össur hf. (2010). Ársskýrsla 2009. Reykjavík: Höfundur. Sótt 7. maí 2011 af 
http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=18589 

Össur hf. (2011). Ársskýrsla 2010. Reykjavík: Höfundur. Sótt 7. maí 2011 af 
http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=22572 

 

  

http://books.google.com/books?id=TSctnL17hY0C&lpg=PT14&ots=MLPZELQWed&dq=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&hl=is&pg=PT14#v=onepage&q=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&f=false
http://books.google.com/books?id=TSctnL17hY0C&lpg=PT14&ots=MLPZELQWed&dq=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&hl=is&pg=PT14#v=onepage&q=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&f=false
http://books.google.com/books?id=TSctnL17hY0C&lpg=PT14&ots=MLPZELQWed&dq=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&hl=is&pg=PT14#v=onepage&q=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&f=false
http://books.google.com/books?id=TSctnL17hY0C&lpg=PT14&ots=MLPZELQWed&dq=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&hl=is&pg=PT14#v=onepage&q=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&f=false
http://books.google.com/books?id=TSctnL17hY0C&lpg=PT14&ots=MLPZELQWed&dq=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&hl=is&pg=PT14#v=onepage&q=Monitoring%20Corporate%20financial%20health%20Journal%20of%20small%20business%20and%20entrepreneurship&f=false
http://www.jstor.org/stable/2327983
http://www.jstor.org/pss/2490859
http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=6281
http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=18589
http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=22572


 

144 

Viðauki 1 – Greiðslufallslíkön sem notuð eru í rannsókninni 

Upprunaleg útgáfa af Altman Z-skor líkaninu: 

 Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 0,999 × X5  

Þar sem: 

 X1 = Rekstrarfé52 / heildareignir 

 X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

 X3 = EBIT53/ heildareignir 

 X4 = Markaðsvirði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 

 X5 = Sala / heildareignir 

 Z  =  Gildi notað til flokkunar 

 

Mat á Z-gildi:  

 Z > 2,99   Öruggt svæði, litlar líkur á greiðslufalli 

 1,81 < Z < 2,99  Grátt svæði 

 Z < 1,81  Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

 

Önnur útgáfa af Z-skor líkaninu aðlöguð að fyrirtækjum sem ekki eru skráð á 
hlutabréfamarkaði: 

Z‘ = 0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 +0,420 × X4 + 0,998 × X5  

Þar sem: 

 X1 = Rekstrarfé / heildareignir 

 X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

 X3 = EBIT / heildareignir 

 X4 = Bókfært virði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 

 X5 = Sala / heildareignir 

 Z  =  Gildi notað til flokkunar 

 

Mat á Z-gildi: 

 Z > 2,90   Öruggt svæði, litlar líkur á greiðslufalli 

 1,23 < Z < 2,90  Grátt svæði 

 Z < 1,23   Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

                                                      
52

 Rekstrarfé er veltufjármunir að frádregnum skammtímaskuldum. 
53

 EBIT er hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (e. earnings before interest and taxes). 
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Endurbætt útgáfa af Z-skor líkaninu, ætlað fyrirtækjum sem ekki eru skráð á 
hlutabréfamarkaði og óháð því í hvaða atvinnugrein þau starfa: 

Z’’ = 6,56 × X1 + 3,26 × X2 + 6,72 × X3 + 1,05 × X4 

Þar sem: 

 X1 = Rekstrarfé / heildareignir 

 X2 = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

 X3 = EBIT / heildareignir 

 X4 = Bókfært virði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 

 Z  =  Gildi notað til flokkunar 

 

Mat á Z-gildi fyrir endurbætta útgáfu af líkaninu: 

 Z > 2,60   Öruggt svæði, litlar líkur á greiðslufalli 

 1,10 < Z < 2,60  Grátt svæði 

 Z < 1,10   Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

 

Springate líkanið: 

Z = 1,03 × A + 3,07 × B + 0,66 × C + 0,4 × D 

Þar sem: 

 A  =  Rekstrarfé / heildareignir 

 B  =  EBIT / heildareignir 

 C  =  Hagnaður fyrir skatta / skammtímaskuldir 

 D  =  Sala / heildareignir 

 Z  =  Gildi notað til flokkunar 

 

Mat á Z-gildi, ef: 

 Z  <  0,862 Þá er fyrirtækið líklegt til að lenda í greiðslufalli 
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Fulmer líkanið: 

 H = 5,528 × V1 + 0,212 × V2 + 0,073 × V3 + 1,270 × V4 – 0,120 × V5 + 

   2,335 × V6 + 0,575 × V7 + 1,083 × V8 + 0,894 × V9 – 6,075 

Þar sem: 

 V1  =  Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

 V2  =  Sala / heildareignir 

 V3  =  EBIT / eigið fé 

 V4  =  Sjóðstreymi54 / heildarskuldir 

 V5  =  Heildarskuldir / heildareignir 

 V6  =  Skammtímaskuldir / heildareignir 

 V7  =  Log55 (heildareignir að frádregnum óefnislegum eignum) 

 V8  =  Rekstrarfé / heildarskuldir 

 V9  =  Log (EBIT/ vextir) 

 H    =  Gildi notað til flokkunar 

Mat á H gildi, ef: 

 H  <  0  Þá er fyrirtækið líklegt til að lenda í greiðslufalli 

 

Zavgren líkanið með stuðlum fyrir mat á líkum á greiðslufalli einu ári fyrir gjaldþrot: 

 y = -0,108 × A - 1,583 × B -10,78 × C + 3,074 × D + 0,486 × E - 4,35 × F 

 + 0,11 × G + 0,23883 

Þar sem: 

 A = Birgðir / sala 

 B = Viðskiptakröfur / birgðir 

 C = Sjóður og markaðsverðbréf / heildareignir 

 D = Veltufjármunir án birgða / skammtímaskuldir 

 E = Afkoma af reglubundinni starfsemi / langtímafjármagn56 

 F = Langtímaskuldir / langtímafjármagn 

 G = Sala / rekstrarfé + fastafjármunir 

 y = gildi notað til að reikna líkur á greiðslufalli 

Líkur á greiðslufalli eru reiknaðar með því að setja niðurstöðu fyrir y úr líkaninu í 

formúluna: 

1/(1+ey) = líkur á greiðslufalli57          

                                                      
54

 Sjóðstreymi er hér hagnaður að viðbættum afskriftum. 
55

 Log = logaritmi af stærðinni. 
56

 Langtímafjármagn er hér skilgreint sem heildareignir að frádregnum skammtímaskuldum. 
57

 e í formúlunni stendur hér fyrir enska heitið exponent 
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Viðauki 2 – Niðurstöður fyrir fyrirtæki A 
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Niðurstöður útreikninga úr greiðslufallslíkönum. Niðurstöður fyrir fyrirtæki A miðað við 

rauntölur samkvæmt ársreikningum. 

 

 
 

Vakin er athygli á að niðurstaðan úr Zavgren líkaninu er öfugur mælikvarði á við önnur 

líkön sem eru til skoðunar þar sem hátt gildi í Zavgren líkaninu þýðir miklar líkur á 

greiðslufalli og öfugt. 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki A þegar sviðsmynd a) er sett fram. Punktalínan á myndunum 

sýnir niðurstöður úr viðkomandi líkani miðað við sviðsmyndina en heila línan er 

niðurstaða miðað við ársreikning félagsins.  

a) Áhrif þess ef félagið hefði leigt fasteignir undir starfsemina í stað þess að 

eiga þær. 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki A þegar sviðsmynd b) er sett fram. 

b) Áhrif þess ef óefnislegar eignir félagsins (viðskiptavild) hefðu verið færðar 

niður og verið 30% lægri í lok hvers árs.  

 

 

 

  

3,08     

2,14     

2,86     

3,56     3,58     

1,55     

2,19     

0,32     

1,11     

1,52     

2,99     

1,81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z- skor

Fyrirtæki A Sviðsmynd "Öruggt" svæði

"Hættu" svæði Fyrirtæki A 

3,01     

1,85     

2,90     
3,35     

2,74     

1,85     

2,47     

-1,25     

1,23     1,24     

2,60     

1,1

-2,00     

-1,00     

-

1,00     

2,00     

3,00     

4,00     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z"- skor

Fyrirtæki A Sviðsmynd "Öruggt" svæði

"Hættu" svæði Fyrirtæki A

2,17     

1,67     

2,05     2,13     
1,91     

0,85     

1,21     

0,28     

0,99     
1,17     

2,90     

1,23

-

0,50     

1,00     

1,50     

2,00     

2,50     

3,00     

3,50     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z'- skor

Fyrirtæki A Sviðsmynd "Öruggt" svæði

"Hættu" svæði Fyrirtæki A 

1,14     

0,70     

1,13     
1,27     

0,97     

0,18     

0,62     

-0,36     

0,62     

0,70     0,86     

-0,50     

-

0,50     

1,00     

1,50     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Springate Z- skor

Fyrirtæki A Sviðsmynd Z  <  0,86 = líkur á greiðslufalli

Fyrirtæki A

1,25     

0,17     

1,22     

1,66     1,70     

0,40     

-0,20     

-0,68     -0,75     -0,66     

0 

-1,00     

-0,50     

-

0,50     

1,00     

1,50     

2,00     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fulmer H - stuðull

Fyrirtæki A Sviðsmynd H  <  0 = líkur á greiðslufalli Fyrirtæki A

66%

82%

68% 69%
64%

80%

42%

93%

69%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zavgren - logit líkan

Fyrirtæki A Sviðsmynd Fyrirtæki A



 

151 

Viðauki 3 - Niðurstöður fyrir fyrirtæki B 

Kennitölur fyrir fyrirtæki B 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki B miðað við rauntölur samkvæmt ársreikningum. 

 

 

 

  

5,49     

6,52     

3,59     

6,76     

2,43     

1,24     
1,87     1,69     

2,21     

3,17     

2,99     

1,81

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z- skor

Fyrirtæki B "Öruggt" svæði "Hættu" svæði

2,37     
2,53     

1,66     

2,52     

0,93     

0,61     

1,05     
1,29     

1,44     

1,74     

2,90     

1,23

-

0,50     

1,00     

1,50     

2,00     

2,50     

3,00     

3,50     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z'- skor

Fyrirtæki B "Öruggt" svæði "Hættu" svæði

3,83     

4,91     

2,72     

4,54     

1,91     

-0,16     

1,23     

1,95     

3,15     
3,66     

2,60     

1,1

-1,00     

-

1,00     

2,00     

3,00     

4,00     

5,00     

6,00     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altman Z"- skor

Fyrirtæki B "Öruggt" svæði "Hættu" svæði

1,73     1,74     

0,91     

1,92     

0,59     

0,10     

0,42     

0,73     
0,87     

1,07     

0,86     

-

0,50     

1,00     

1,50     

2,00     

2,50     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Springate Z- skor

Fyrirtæki B Z  <  0,86 = líkur á greiðslufalli

1,39     

2,88     

1,35     

2,58     

0,27     

-0,15     
-0,01     

0,77     
0,96     

1,64     

0 

-0,50     

-

0,50     

1,00     

1,50     

2,00     

2,50     

3,00     

3,50     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fulmer H - stuðull

Fyrirtæki B H  <  0 = líkur á greiðslufalli

52%

34%

58%

22%

57%

96%
87%

81%

27%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zavgren - logit líkan

Fyrirtæki B 



 

153 

Niðurstöður fyrir fyrirtæki B þegar sviðsmynd a) er sett fram. 

a) Áhrif þess ef félagið hefði strax árið 2006 fjármagnað kaup á félagi með 

langtímaláni í stað skammtímaláns. 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki B þegar sviðsmynd b) er sett fram. 

b) Áhrif þess ef óefnislegar eignir hefðu verið færðar niður og verið 30% lægri í 

lok hvers árs.  
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki B þegar sviðsmynd c) er sett fram. 

c) Áhrif þess ef leigusamningar vegna skrifstofuhúsnæðis hefðu verið 

eignfærðir í stað þess að vera utan efnahags. 
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Viðauki 4 - Niðurstöður fyrir fyrirtæki C 

 

Kennitölur fyrir fyrirtæki C 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki C miðað við rauntölur samkvæmt ársreikningum. 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki C þegar sviðsmynd a) er sett fram. 

a) Áhrif þess ef annað eigið fé sem myndast vegna kaupa á eigin bréfum (e. 

treasury stock) hefði verið fært á óráðstafað eigið fé í stað þess að vera fært 

undir annað eigið fé á eiginfjárreikningi. 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki C þegar sviðsmynd b) er sett fram. 

b) Áhrif þess ef framlegð af rekstri félagsins hefði aukist um 3% á ári frá og með 

árinu 2003.    
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Viðauki 5 - Niðurstöður fyrir fyrirtæki D 

Kennitölur fyrir fyrirtæki D  
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki D miðað við rauntölur samkvæmt ársreikningum. 
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki D þegar sviðsmynd a) er sett fram. 

a) Áhrif þess ef skammtímaskuldir félagsins eru lækkaðar í 20% af heildar-

skuldum og langtímaskuldir hækkaðar til jafns á móti.  
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Niðurstöður fyrir fyrirtæki D þegar sviðsmynd b) er sett fram. 

b) Áhrif þess ef sjóður yrði að hluta til notaður til að greiða niður lán félagsins. 

Skoðað er annarsvegar áhrif þess ef skammtímalán yrðu lækkuð og hins 

vegar ef langtímalán yrðu lækkuð.  

i. Ef greitt er inn á skammtímalán. 
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ii. Sviðsmynd b) ef greitt er inn á langtímalán. 
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