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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort að varanlegur munur sé á milli 

ársreikninga frjálsra félagasamtaka og þeirra félaga sem hafa það markmið að hámarka 

hagnað sinn. Til þess að komast að niðurstöðu voru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

skoðaðir ásamt sérgerðum stöðlum um frjáls félagasamtök frá Bandaríkjunum og 

Kanada. Einnig voru ársreikningar AFS á Íslandi og Nýherja skoðaðir ásamt 

sambærilegum ársreikningum úr hvorri grein fyrir sig.  

Frjálsu félagasamtökin reyna að lágmarka kostnað svo starfsemi þeirra sé sem 

hagkvæmust. Til þess nota þau sjálfboðaliða í stóran hluta starfseminnar og ráða 

einungis starfsmenn til þess að sjá um daglegan rekstur. Tekjur þessara félaga eru oft í 

formi styrkja eða gjafa og koma inn í starfsemina frá fleiri sviðum en einu. Það sama má 

segja um gjöldin, þau fara í mismunandi verkefni. Hagsmunaaðilar þessara félaga gætu 

viljað vita í hvað gjöldin fara og því er hentugra fyrir félögin að semja ársreikning sinn 

með öðrum áherslum en þau félög sem rekin eru í hagnaðarskyni. Frjálsum 

félagasamtökum er ekki skylt að greiða tekju- og eignarskatt sem gefur þeim hærri 

ráðstöfunartekjur og þar af leiðandi þurfa stjórnvöld ekki að styrkja þau eins og þau 

myndu annars þurfa.  

Niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós að þó nokkur munur er á ársreikningum 

félagagerðanna, en þeir eru samt sem áður sambærilegir. Mestur munur lá í 

rekstrarreikningnum þar sem uppsetning tekna og gjalda er mismunandi á milli 

ársreikningagerða. Einnig lá mikill munur í hversu viðamiklir reikningarnir eru, en þau 

félög sem hafa það markmið að hámarka hagnað sinn nota oftar IFRS 

reikningsskilastaðlana og þeir krefjast mun ítarlegri skýringa, skýrslu stjórnar og áritun 

endurskoðanda heldur en þau félög sem nota ársreikningalögin.  

Það kom einnig í ljós að munurinn ætti að vera meiri og meiri sérkröfur ættu að vera 

gerðar til frjálsra félagasamtaka til þess að þóknast hagsmunaaðilum sínum. Einnig ætti 

IFRS að íhuga að útbúa alþjóðlega staðla fyrir félög af þessari gerð þar sem mörg þeirra 

eru hluti af alþjóðlegum stofnunum og alþjóðlegt samstarf mun að öllum líkindum 

aukast miðað við þá þróun sem við búum við í dag.   
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1  Inngangur  

Ársreikningur er skjal sem öll félög gera til þess að sýna fjárhagslega stöðu sína ásamt 

afkomu, breytingum og árangri ársins. Ársreikningar sem gerðir eru hér á landi þurfa að 

vera í samræmi við ársreikningalögin eða IFRS alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, þó eru 

þau félög sem eru á opnum markaði skyldug til þess að semja ársreikning sinn eftir IFRS.  

Frjálsum félagasamtökum líkt og öðrum almennum félögum er einnig skylt að skila 

ársreikningum. Þessi félög starfa samt sem áður á öðrum grundvelli en önnur félög þar 

sem mörg þeirra fá inn hluta tekna sinna í formi styrkja og gjafa. Styrkgjafar gætu viljað 

vita í hvað peningarnir þeirra fara og því er að mörgu öðru að hyggja við gerð 

ársreikninga þeirra. 

Hér á eftir verður fjallað um mun á ársreikningum frjálsra félagasamtaka og þeirra 

félaga sem hafa það markmið að hámarka hagnað sinn. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

verða einnig skoðaðir, ásamt reikningsskilastöðlum frá Bandaríkjunum og Kanada sem 

einblína sérstaklega á gerð ársreikninga frjálsra félagasamtaka. Einnig koma fram 

sérstakar skattaundanþágur frjálsra félagasamtaka og almenn umfjöllun um frjáls 

félagasamtök, félög sem hafa það markmið að hámarka hagnað sinn og um 

ársreikninginn sjálfan.  
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2 Félög sem hafa ekki hagnaðarsjónarmið  

Flest félög sem hafa ekki hagnaðarsjónarmið eru félög sem eru sjálfboðaliðasamtök. Það 

hugtak gæti þó gefið það til kynna að samtökin séu rekin að öllu leyti af sjálfboðaliðum. 

Það telst þó ekki vera raunin í nútímaþjóðfélagi, félög eru oft rekin að mestu af 

sjálfboðaliðum en í flestum tilvikum sjá starfsmenn um daglegan rekstur félaganna 

(Steinunn Hrafnsdóttir, Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006). Ef 

starfsmenn myndu sjá um stærri part starfseminnar þá myndu gæði félagsins minnka og 

ef félagið selur einhverja þjónustu myndu verðin hækka. Sjálfboðaliðarnir eru því mjög 

mikilvæg auðlind félaganna. Dæmi um sjálfboðaliðastörf geta verið seta í stjórnum, 

vinna að ákveðnu verkefni, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .  

Það hefur ekki verið fjallað um skilgreininguna á þessum félögum hér á landi en þau 

hafa oft verið þekkt meðal almennings sem frjáls félagasamtök. Í lögfræðiritum og 

dómum á Íslandi eru þau félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni kölluð almenn félög. 

Samkvæmt félagarétti eru almenn félög skilgreind sem „skipulagsbundin, varanleg 

samtök tveggja eða fleiri aðila sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með 

einkaréttarlegum löggerningi í því skyni að vinna að ófjárhagslegum tilgangi“  (Steinunn 

Hrafnsdóttir, Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006, bls. 48).  

Meðal frjálsra félagasamtaka geta meðal annars talist góðgerðar-, mannúðar-, líknar-, 

íþrótta- og menningarfélög. En það fer þó eftir því hvar í heiminum maður er staddur 

hvort að ákveðin starfsemi sé flokkuð sem frjáls félagastarfsemi (Steinunn Hrafnsdóttir, 

Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006). Sjálfboðaliðastörf eru sjáanleg um 

allan heim, það er þó misjafnt hvað þjóðir telja vera sjálfboðaliðastörf og hvað þær telja 

vera sjálfboðaliðastörf. Til dæmis eru björgunarstörf launuð störf sumstaðar á meðan 

slökkviliðsstörf eru sjálfboðaliðastörf, en hér á Íslandi er það öfugt.  

Enska hugtakið sem notað hefur verið yfir frjáls félagasamtök er non-profit 

organization, þýðing hagfræðiorðasafns íslenskrar málnefndar á því hugtaki er  

„stofnun, fyrirtæki eða samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni“ (Steinunn 

Hrafnsdóttir, Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006, bls. 48). 
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Allt samfélagið hefur hag af minnkandi fátækt, fræðimenn hafa átt orð á því að 

félagasamtök séu hæfari en hið opinbera að minnka fátækt almennings. Þeir segja að 

félögin séu ekki eins yfirþyrmandi og ágeng og leysa málin oft á hagkvæmari hátt. Þau 

eru einnig skapandi og í leit að úrræðum og lausnum (Jónas Guðmundsson, 2004). 

Stjórnvöldum þykja frjáls félagasamtök vera mikilvægur þáttur í þróunarstarfsemi 

Íslands og stjórnvöld hafa lagt áherslu á það að eiga gott samstarf við þessi félög. Það er 

því líklegt að félagasamtök og stjórnvöld myndu vinna vel saman að því að hjálpa fólki 

sem að stendur illa fjárhagslega  (Utanríkisráðuneytið). 

2.1 Af hverju vinnur fólk sjálfboðavinnu? 

Sjálfboðaliði er aðili sem leggur fram vinnu sína af fúsum og frjálsum vilja í þágu 

meðborgara sinna eða þjóðfélags án þess að þiggja laun fyrir (Steinunn Hrafnsdóttir, 

Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006). 

Á seinni hluta 19. aldar byrjaði sjálfboðaliðastarf á Íslandi að þróast, þá höfðu 

embættismenn og efri stéttarmenn einungis aðgang að félögunum. Frjáls félagasamtök 

sem almenningur hafði aðgang að byrjuðu að myndast hér á landi í lok 19. aldar og í 

byrjun þeirrar tuttugustu. Þá náðu fótfestu hér á landi Góðtemplarareglan, 

Samvinnuhreyfingin, Ungmennahreyfingin, verkalýðshreyfingin og kvenfélög. Félögin 

þróuðust í gegnum tíðina og fleiri urðu til. Eftir árið 1980 hefur starfsemi frjálsra 

félagasamtaka á Íslandi aukist til muna. Stór ástæða þess er tækni- og 

upplýsingabyltingin. Það er talið að sú bylting hafi haft mikil áhrif á almenning, en 

byltingin gerði það auðveldara fyrir almenning að tjá sig um ólík málefni eins og pólitísk, 

félagsleg og efnahagsleg mál (Steinunn Hrafnsdóttir, Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og 

rannsóknir, 2006). 

 Frjáls félagasamtök hafa haft mikil áhrif á þróun íslensks samfélags í gegnum árin, til 

að mynda hefur góðgerðarfélagið Hringurinn haft mikil áhrif á heilbrigðismálefni á 

Íslandi ásamt því að kvenfélögin börðust mikið fyrir réttindum kvenna hér áður fyrr 

(Steinunn Hrafnsdóttir, Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006). Stór ástæða 

þess að fólk vinnur sjálfboðaliðastörf er vegna þess að það vill koma góðu til leiðar og 

breyta eða bæta samfélagið. Aðrar ástæður geta verið að fólk hefur öðlast ákveðna 

reynslu eða þekkingu og vill koma þeirri þekkingu á framfæri. Fólki finnst það vera 

siðferðileg skylda þess, það nær þannig að stunda áhugamál sín eða vegna þess því 
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finnst það hafa hagnýtan tilgang. Erlendis er mjög stór ástæða þess að yngra fólk 

stundar sjálfboðaliðastörf sú að það gefur þeim meiri möguleika á betri menntun og 

betra starfi í framtíðinni. Í mörgum löndum sem þetta tíðkast eru skólagjöld mjög há, því 

er þetta ekki algengt hér á landi (Steinunn Hrafnsdóttir, Af hverju vinnur fólk 

sjálfboðaliðastörf?, 2006). Það sem hvetur sjálfboðaliðana áfram í starfi er hollusta 

þeirra gagnvart félaginu og náunganum, einnig málstaðurinn sem unnið er að og 

félagsskapur annarra meðlima mikil hvatning (Hrafnhildur Helgadóttir, 2011). Það getur 

verið mikill ánægjulegur ávinningur af því að vinna sjálfboðaliðastörf, en flestir sem 

vinna þau njóta þess. Þeir hafa gaman af að sjá ánægjulega útkomu úr því sem þeir 

leggja vinnu í  og finnst gott að hitta fólk og gera gagn í samfélaginu. Það eru þó ýmsir 

sem stunda ekki sjálfboðaliðastörf og helsta ástæðan fyrir því er sú að það fólk hefur 

ekki tíma til aflögu eða hefur ekki verið beðið um það (Steinunn Hrafnsdóttir, Af hverju 

vinnur fólk sjálfboðaliðastörf?, 2006). 

2.2 Skattar 

Á Íslandi, líkt og í öðrum vestrænum löndum, eru frjáls félagasamtök undanþegin tekju- 

og eignarskatti. En samkvæmt reglugerð 245/1963 um tekju- og eignarskatt segir:  

Félög sem enga atvinnu reka, sbr. 12. gr., og verja þeim tekjum, er þau afla 
sér, til almennings þarfa, en eigi til hagsbóta meðlimum sínum, svo sem 
vísindafélög, hjúkrunar- og líknarfélög, bókmennta- og fræðslufélög, 
stjórnmálafélög, dýraverndunarfélög og búnaðarfélög. Ef slík félög reka 
atvinnu, eru þau skattskyld af tekjum af slíkri starfsemi.  (Reglugerð um 
tekju- og eignarskatt nr. 245/1963, 6. gr.). 

Helstu ástæður þess að þessi félög þurfa ekki að borga tekju- og eignarskatt er sú að 

ef þessi félög væru ekki til staðar þyrftu opinberir aðilar að eyða mun meiri tíma í 

samfélagsþjónustu og menningarstarfsemi. Frjálsu félagasamtökin gætu heldur ekki 

sinnt jafnmörgum verkefnum og þau gera ef þau myndu ekki fá þessar undanþágur frá 

skattgreiðslum. Opinberir aðilar þyrftu því að koma beint að fjármögnun og framkvæmd 

samfélagslegra verkefna (Jónas Guðmundsson, 2004). 

Öll félög á Íslandi eru skyldug til þess að greiða fjármagnstekjuskatt, þó eru ýmsir 

opinberir sjóðir eins og lífeyrissjóðir undanþegnir þeirri skattgreiðslu. Félagasamtök á 

Íslandi hafa verið mjög ósátt við þetta en mörg þeirra eiga eignir sem skapa þeim 

fjármagnstekjur í miklu magni. Það að þurfa að borga 20% skatt af þeim minnkar samt 
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sem áður þær tekjur sem félögin hefðu getað notað í starfsemina. Sérstaklega eru 

félögin ósátt við þetta þar sem að frjáls félagasamtök í löndum í kringum okkur eru 

undanþegin því að borga fjármagnstekjuskatt (Jónas Guðmundsson, 2004). 

Algengt er að frjáls félagasamtök í hinum vestræna heimi séu undanþegin greiðslu 

neysluskatta. Félögin eru undanþegin því að innheimta útskatt af vörum eða þjónustu 

sem innt er af hendi. Einnig hafa þau rétt til þess að fá endurgreiðslu neysluskatts, 

innskatts, af vörum og þjónustu sem eru keypt til rekstrarins. Á Íslandi er öll 

góðgerðarstarfsemi undanþegin virðisaukaskatti, enda rennur allur hagnaður hennar til 

líknarmála. Félögin eru þannig undanþegin því að innheimta útskatt af vörum eða 

þjónustu sem innt er af hendi og hafa rétt til að fá endurgreiddan skatt af vörum sem 

eru keyptar til rekstrar. Framlag sem frjáls félagasamtök fá eru oft í formi styrkja og 

gjafa og þau þurfa ekki að greiða virðisaukaskatt (Jónas Guðmundsson, 2004). 
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3 Félög með hagnaðarsjónarmið 

Þau félög sem hafa það markmið að hámarka hagnað sinn starfa á allt annan máta en 

frjáls félagasamtök. Þau nota þann hagnað sem myndast í félaginu til þess að greiða út 

arð til hluthafa eða bónusa til starfsmanna, auk þess sem þau fjárfesta í eignum til þess 

að ávaxta peninga sína. Þessi félög eru af öllum stærðum og gerðum og er því misjafnt 

hvort þau gera ársreikninga sína í samræmi við IFRS reikningsskilastaðlana eða íslensk 

ársreikningalög.  

Helsta ástæða þess að markmið þessara félaga er að skila hagnaði er til þess að geta 

haldið í samkeppni á markaði. Hagnaður er fjárhagslegur ávinningur fyrir félögin sem 

þau fá eftir að hafa tekið áhættu í viðskiptum. Það getur einnig verið mikilvægt fyrir 

þessi félög að skila hagnaði, með því stimpla þau sig sem traust fyrirtæki og lánadrottnar 

eru líklegri til að lána félagi sem getur sannað að það geti hagnast vel og þar af leiðandi 

borgað skuldir sínar (Riley, 2012). Það að eiga peninga er merki um hæfileika til að vaxa, 

geta ráðið fleiri starfsmenn, veita betri þjónustu og auka gæði félagsins. Það er hægt að 

auka gæðin með því að bjóða upp á námskeið fyrir starfsmenn eða fjárfesta í hentugra 

húsnæði fyrir starfsemina.  Ef rekstur félags gengur illa getur það leitt til þess að 

stjórnendur séu í verra skapi vegna lítils árangurs og það smitar út frá sér til annarra 

starfsmanna og að lokum til viðskiptavina (Suarez, 2012). 

3.1 Starfshvatning 

Það er mjög mikilvægt að starfsmenn séu ánægðir á vinnustað sínum, en með auknum 

mannréttindum hafa kröfur um réttindi við vinnu aukist. Til þess að það takist þurfa 

fyrirtæki að finna aðferðir til þess að hvetja starfsmenn sína áfram. Frammistöðumat 

hefur verið vinsælt hjá fyrirtækjum, en þá er frammistaða starfsmanna metin og þeim 

gefið endurmat þannig að þeir geti bætt það sem þarf að bæta en annars haldið áfram 

með vel unnin störf.  Það getur haft hvetjandi áhrif á starfsmenn að fá hrós fyrir það 

sem þeir gera vel, það er því mjög mikilvægt að hrósa starfsmönnum reglulega, góð vísa 

er aldrei of oft kveðin. Góð laun, áhugavert starf og upplýsingar um hvað er að gerast í 

félaginu skipta einnig máli við hvatningu starfsmanna, en hvataáhrifavaldar eru þó 
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misjafnir eftir aldurshópum. Það sem er algengast að stjórnendur í fyrirtækjum noti til 

þess að hvetja starfsmenn áfram í starfi eru bónusar, skemmtikvöld, gjafir og gjafakort  

(Margrét Jónsdóttir, 2012). 

3.2 Félög á markaði 

Mörg félög á Íslandi sækjast eftir því að vera skráð á opnum markaði. Þessi félög þurfa 

að vera skráð sem hlutafélög í fyrirtækjaskrá og geta lagt fram endurskoðaða 

ársreikninga fyrir síðustu þrjú ár. Félögin þurfa að vera með nægjanlegt framboð og 

eftirspurn af hlutabréfum fyrir hendi til að stuðla að áreiðanlegri verðmyndum. Stjórn 

félaganna skulu ráða regluvörð sem hefur umsjón með að lögum og reglum um meðferð 

innherjaupplýsinga sé framfylgt innan félagsins. Fjárhagsupplýsingar félaganna þurfa að 

vera aðgengilegar í að minnsta kosti fimm ár eftir að þær hafa verið birtar. Aðrar 

upplýsingar sem félögunum er skylt að birta þurfa að vera aðgengilegar í að minnsta 

kosti þrjú ár eftir birtingu (Nasdaq OMX Iceland hf, 2010). 

Það að vera skráð á opnum markaði auðveldar félögum aðgang að fjárfestum og 

fjármagni. Á opnum markaði eru félögin einnig líklegri til þess að halda réttri 

verðmyndun heldur en á lokuðum markaði, en á opnum markaði eru viðskipti í gangi 

alla virka daga. Þau félög sem eru á markaði hvetja oft starfsmenn sína til þess að kaupa 

hlutabréf í  þeim, en það getur aukið afköst þeirra og tryggð við félagið. Einnig eru líkur 

á að athygli fjölmiðla aukist og með umfjöllun greiningaraðila getur vitneskja á markaði 

aukist ásamt því að vitneskja neytenda um félagið eykst. Þessi félög þurfa þó að uppfylla 

strangar kröfur um upplýsingaskyldu. Aukin upplýsingaskylda eykur gæði í stjórnun og 

rekstri og eflir trúverðugleika félagsins. Félagið fær líka ákveðinn gæðastimpil við það og 

fær í mörgum tilfellum betri lánskjör (Nasdaq OMX Iceland hf, 2010). 

Stjórnendur þurfa að hafa mörg atriði í huga áður en endanleg ákvörðun um 

skráningu er tekin. Meðal annars munu mun fleiri hafa eitthvað að segja um stjórn 

félagsins. Það getur verið mikið áfall fyrir þá aðila sem hafa verið með fyrirtækinu frá 

upphafi og komið að uppbyggingu þess. Aftur á móti geta þeir aðilar sem koma nýir inn í 

félagið komið með lykilþekkingu og aðstoðað við frekari uppbyggingu. Það er einnig 

mjög kostnaðarsamt að fara á markað, kostar bæði mikla vinnu og mikið fjármagn. Mikill 

tími getur farið í undirbúning og stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um það vinnuálag 

sem fylgir. Stjórnendur þurfa einnig að vera meðvitaðir um það að þeim er skylt að 
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semja ársreikning sinn í samræmi við IFRS reikningsskilastaðla en ekki íslensku lögin um 

ársreikninga. (Nasdaq OMX Iceland hf, 2010). 
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4 Reikningsskilastaðlar 

Heimurinn fer minnkandi og alþjóðavæðing eykst. Viðskipti á milli landa aukast til muna 

og allir gera það sem hagfræðin kenndi okkur, sérhæfa sig í því sem þeir bera minnstan 

fórnarkostnað af. Til þess að viðskiptin gangi klippt og skorið fyrir sig þarf að ríkja traust 

á milli þeirra sem eiga viðskipti. Fjárfestar, hluthafar, lánadrottnar og birgjar þurfa að 

vera vissir um að félögin sem þeir stunda viðskipti við standi vel til að minnka líkur sínar 

á tapi og kröfum í vanskilum. Til þess að fá þessar upplýsingar þurfa þeir að geta lesið 

ársreikning félagsins.   

Flest lönd hafa sín ársreikningalög og því getur það verið flókið, tímafrekt og 

kostnaðarsamt fyrir tengda aðila að lesa ársreikninga frá öðrum löndum og enn flóknara 

að þurfa að kynna sér lög allra þeirra landa sem þau stunda viðskipti við. Því getur verið 

gott fyrir frjáls félagasamtök sem eru í miklum viðskiptum við erlenda aðila að nota 

alþjóðlega reikningsskilastaðla, en það hafa ekki verið samdir neinir sérstakir staðlar 

fyrir frjáls félagasamtök á alþjóðlegum vettvangi. Það er þó spurning hvort það sé 

nauðsynlegt. Á Íslandi hafa ekki verið samdar neinar sérstakar reglur um gerð 

ársreikninga frjálsra félagasamtaka. Félögin verða því að fylgja ársreikningalögunum eða 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum sem verður fjallað um hér á eftir. Einnig verður 

fjallað um sér reglur fyrir frjáls félagasamtök í bandarískum og kanadískum 

reikningsskilastöðlum.  

4.1 IFRS 

Árið 1973 var stofnuð alþjóðleg reikningsskilanefnd í Evrópu sem samdi og gaf út 

alþjóðlega staðla sem voru kallaðir IAS. Árið 2001 tók svo Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

við, allir staðlar sem það hefur samið og mun semja eru auðkenndir sem IFRS.  

(American Institure of CPAs) 

Öll félög sem eru skráð í kauphöll aðildarlanda Evrópusambandsins eru skyldug til að 

ganga frá reikningsskilum sínum í samræmi við IFRS (Sigurður Þórðarson). Sama á við 

um Ísland, en öll félög sem eru skráð í Kauphöll Íslands eru skyldug til þess að ganga frá 

reikningsskilum sínum í samræmi við IFRS, en öðrum félögum er heimilt að semja 



 

17 

reikningsskil sín í samræmi við IFRS. Ef þessi félög ákveða að nota IFRS staðlana er þeim 

skylt að nota þá í fimm ár samfellt. (Deloitte, 2012). 

Tilgangurinn með IFRS er að tryggja það að lesendur fái skýrar, áreiðanlegar og 

samanburðarhæfar upplýsingar um rekstur og stöðu fyrirtækis (Sigurður Þórðarson). Að 

innleiða IFRS getur falið í sér umtalsverðan ávinning fyrir félög sem starfa á alþjóðlegum 

vettvangi. Samanburður verður auðveldari og aðgangur að erlendu fjármagni getur 

orðið mun greiðari (Deloitte, 2012). IFRS staðlarnir eru skrifaðir með það í huga að 

félögin sem nota þá stefni á að skila hagnaði (KPMG, 2013). Þetta gerir það erfiðara fyrir 

frjáls félagasamtök að nota staðlana þar sem þau hafa það ekki að markmiði að hámarka 

hagnað sinn. Frjáls félagasamtök meðhöndla líka hagnað öðruvísi heldur en þau félög 

sem hafa það að markmiði sínu að skila hagnaði. Ef það myndast hagnaður hjá frjálsum 

félagasamtökum fer hann í starfsemina, en ekki til þess að borga út arð til hluthafa eða 

bónusa til starfsmanna líkt og hjá félögum sem hafa það markmið að skila hagnaði 

(Steinunn Hrafnsdóttir, Sjálfboðastörf á Íslandi Þróun og rannsóknir, 2006). IFRS eru 

mjög viðamiklir reikningsskilastaðlar og því er mun auðveldara fyrir minni félög á Íslandi 

að nota ársreikningalögin sem eru einungis 20 blaðsíður. Mörg frjáls félagasamtök eru 

þó hluti af alþjóðlegum félagasamtökum og önnur eiga í miklum samskiptum við erlenda 

aðila. Það myndi því að öllum líkindum auðvelda rekstur félaganna ef að ársreikningar 

þeirra væru samdir eftir sambærilegum reikningsskilastöðlum. Það auðveldar 

félögunum að sjá hvernig sambærileg starfsemi annars staðar í heiminum gengur. Þetta 

myndi auðvelda félaginu reksturinn og einnig auka lánamöguleika á milli útibúa 

félagsins.  Mörg frjáls félagasamtök treysta á styrki og gætu erlendir styrkgjafar viljað 

geta fylgst með viðeigandi nýtingu styrkja með lestri ársreikningsins. Það getur því verið 

erfitt fyrir frjáls félagasamtök að standast kröfur styrkgjafa og fleiri erlendra tengdra 

aðila.   

Það er til smærri útgáfa af IFRS stöðlunum sem er bæði mun styttri og er tileinkuð 

smærri félögum. Þessir staðlar eru kallaðir „IFRS for SME“. Þeir eru þó samdir með sama 

tilgangi og almennu IFRS staðlarnir, það að þeir sem nota þá hafi það markmið að skila 

hagnaði. Vegna þess að þessir staðlar voru útbúnir sérstaklega fyrir lítil og meðalstór 

félög þá gerir staðallinn ákveðnar kröfur til þeirra félaga sem nota þá. Það eru ekki öll 

frjáls félagasamtök sem geta uppfyllt þessar kröfur staðlanna, til að mynda setja 
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staðlarnir þau skilyrði að félag megi ekki skulda á almannamarkaði, en það gera mörg 

frjáls félagasamtök. Sem dæmi má nefna húsfélag sem tekur lán fyrir framkvæmdum í 

stigagangi. Þau félög sem vilja nota IFRS staðlana og uppfylla ekki þær kröfur sem IFRS 

for SME gera þurfa að nota almennu IFRS staðlana  (BDO, 2010). 

4.2 Bandarískir reikningsskilastaðlar 

IFRS hafa unnið mikið með bandaríska reikningsskilaráðinu en IFRS og bandarísku 

reikningsskilastaðlarnir eru meðal stærstu staðla í heiminum. Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið og bandaríska reikningsskilaráðið eru í samstarfi til þess að reyna að 

búa til eitt sett af hágæða reikningsskilastöðlum (Financial Accounting Standard Board, 

2012). Það gengur þó ekki eins og í sögu þar sem bandaríska reikningsskilaráðið er mun 

reglusamara en það alþjóðlega. Það Bandaríska notar hlutföll til þess að ákvarða hvernig 

á að meðhöndla ákveðna aðgerð í reikningsskilunum á meðan IFRS eru matskenndari og 

miða við hvort það séu meiri eða minni líkur á atburði.  

Bandarísku reikningsskilastaðlarnir heita FAS sem stendur fyrir Financial Accounting 

Standards. Þeir hafa að geyma tvo staðla sem eru sérstaklega sniðnir að frjálsum 

félagasamtökum. Staðlarnir heita FAS 116 og FAS 117. Þeir fjalla um hvernig félög án 

hagnaðarsjónarmiða gera grein fyrir framlögum og framsetningu ársreikninga. 

Tilgangurinn með þessum stöðlum er að auka mikilvægi, skiljanleika og samanburð hjá 

félögum sem hafa ekki hagnað að sjónarmiði (Davies). 

FAS 116 skýrir aðallega hvernig framlög skulu vera sýnd í ársreikningnum. En 

framlögin eru oft með skilyrði frá styrkþega og geta skilyrðin verið þrenns konar. Það er 

skilyrt að fullu, tímabundið eða laus við öll skilyrði. Þau framlög sem eru skilyrt að fullu, 

skulu einungis vera notuð alveg eins og styrkgjafi segir til um. Þau framlög sem eru 

skilyrt tímabundið eru skilyrt vegna þess að eignin skal vera notuð vegna ákveðinnar 

aðgerðar á ákveðnum tíma og þegar aðgerðinni hefur verið lokið þá hverfa skilyrðin. Ef 

styrkgjafi setur engin skilyrði þá er styrkþegi ekki bundin neinu við ákvörðun um hvað 

hann vill gera við eignina. Það skal færa allar eignir aðskilið eftir því hvaða skilyrðisflokk 

þau falla undir (Davies). 

FAS 117 gerir þær kröfur til frjálsra félagasamtaka að þau setji fram yfirlit yfir 

eftirfarandi atriði:  
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 Yfirlit yfir fjárhagsstöðu félagsins, sem er annað heiti yfir efnahagsreikning. 

 Yfirlit yfir starfsemi félagsins, annað heiti yfir rekstrarreikning 

 Sjóðstreymi  (Davies) 

FAS 117 útilokar það ekki að félögin geti ekki notað þær hefðbundnu leiðir sem 

félögin hafa vanið sig á að nota, sérstaklega ef að sú aðferð hjálpar félaginu að uppfylla 

þarfir viðskiptavina sinna. En samt sem áður býður FAS 117 upp á sýnishorn af 

uppsetningu sem að félög geta notað. Endurskoðendur gera einnig þær kröfur að félögin 

fylgi staðlinum og því nota flest félög staðalinn. Það auðveldar samanburð ef öll félög 

eru með sömu uppsetningu og gerir það auðveldara fyrir lesendur ársreikningsins að 

lesa ársreikninginn og sjá ef eitthvað er athugavert (Davies). 

Þau félög sem starfa með ekkert hagnaðarsjónarmið skulu ávallt færa framlög sem 

koma inn í félagið um leið og loforð berst. Ef að framlagið nær yfir meira en eitt ár er öll 

upphæðin færð á upphafsárinu. Það má þó ekki færa nema víst sé að félagið fái 

upphæðina. Það þarf að gerast með staðfestingu af einhverju tagi, til dæmis: 

staðfestingargjaldi, skriflegu loforði eða kvittun (Davies). 

4.3 Kanadískir reikningsskilastaðlar 

Í Kanada eru sér reikningsskilastaðlar fyrir þau félög sem eru einkarekin og sér staðlar  

fyrir opinber félög. Samt sem áður höfðu frjáls félagasamtök notað sömu 

reikningsskilastaðlana fram til ársins 2010. Þau áttu að fylgja stöðlum CICA 

handbókarinnar sem innihalda staðla sem eru sérstaklega búnir fyrir starfsemi frjálsra 

félagasamtaka, 4400 staðlarnir (PwC). 

Árið 2006 var sú ákvörðun tekin að allar einkareknar stofnanir í Kanada yrðu 

skyldugar til að taka upp IFRS reikningsskilastaðlana fyrir 1. janúar 2011. Þessi ákvörðun 

hafði í för með sér ákveðnar flækjur fyrir frjáls félagasamtök þar sem IFRS er ekki samið 

fyrir þær þarfir og aðstæður sem frjáls félagasamtök starfa eftir. Eins og kom fram hér 

að ofan eru IFRS staðlarnir samdir fyrir stofnanir sem hafa það markmið að skila hagnaði 

(LLP, 2013). Í kjölfar þessarar ákvörðunar ákvað reikningsskilaráðið í Kanada, AcSB, að 

búa til sér staðla fyrir frjáls félagasamtök. Einnig voru gerðar breytingar á stöðlum fyrir 

opinber félög, en umsjón með samningu á þeim hefur opinbera reikningsskilaráðið PASB 

(Chartered Accountants of Canada, 2011). 
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Staðlarnir fyrir frjálsu félagasamtökin eru kallaðir ASNFPO sem merkir  

reikningsskilastaðlar fyrir frjáls félagasamtök. Þó er þeim frjálsu félagasamtökum sem 

vilja nota IFRS heimilt að gera það. Frjáls félagasamtök eru þó ekki líkleg til þess að nýta 

sér þann möguleika þar sem IFRS geymir ekki neina leiðsögn um sjóðabókhald eða 

bókhald fyrir styrkgjafa. Líklegt er að frjálsu félagasamtökin muni taka upp ASNFPO 

vegna þess að þeir innihalda mikið af því sem kom fram í 4400 stöðlunum. Félögin munu 

einnig vera skyldug til þess að nota þau lög sem gilda fyrir einkafyrirtæki. Ástæða þess er 

að margar aðgerðir sem eru gerðar í einkageiranum, eru bæði gerðar hjá frjálsum 

félagasamtökum og félögum á almennum markaði, því er ekki sérgrein um þau atriði í 

ASNFPO (LLP, 2013). 

Ríkisreknu frjálsu félagasamtökin munu vera skyldug til þess að nota 

reikningsskilastaðlana frá PSAB sem undirstöðu í ársreikningnum sínum. Þeim er þó 

heimilt að bæta við PS 4200 stöðlunum sem eru sérgerðir staðlar fyrir frjáls 

félagasamtök og eru sambærilegir 4400 stöðlunum (Chartered Accountants of Canada, 

2011). Þessar ríkisreknu stofnanir eru þær stofnanir sem eru reknar af hinu opinbera en 

eiga hliðstæðu í einkageiranum og eru skipulagðar og reknar aðeins í félagslegum-, 

metnaðar-, faglegum-, trúarlegum- og styrktartilgangi eða önnur frjáls félagasamtök. 

Félagsaðilar, styrkgjafar og aðrir aðstoðarmenn, fá ekki neitt fjárhagslegt endurgjald frá 

stofnuninni fyrir vinnu sína (PwC). 
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5 Ársreikningurinn  

Ársreikningur er skjal sem hefur það markmið að veita upplýsingar um fjárhagsstöðu, 

árangur og breytingar á fjárhagsstöðu félags til lesenda ársreiknings á reikningsári. 

Reikningsárið er 12 mánaða tímabil sem miðast við mánaðamót, þannig getur félag 

endað reikningsár sitt þegar það hentar því best.  Ársreikningurinn verður að gefa glögga 

og áreiðanlega mynd af stöðu félagsins. Hann þarf að uppfylla þarfir flestra lesenda en 

þeir leita að upplýsingum um fjárfestingar-, fjármögnunar- og rekstrarhreyfingar sem 

spanna viðkomandi reikningstímabil (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004). Lesandinn 

sækir þessar upplýsingar í sjóðstreymið sem verður fjallað betur um hér á eftir. 

Lesendur ársreikningsins skiptast upp í tvo hópa, innri og ytri notendur. Þeir sem eru 

innri notendur eru þeir aðilar sem starfa innan félagsins og nota ársreikninginn við 

rekstur og ákvarðanir. Þar má meðal annars nefna stjórnarmenn, stjórnendur og 

starfsmenn. Ytri notendur eru þeir sem nota ársreikninginn meðal annars í ákvarðanir 

við fjárfestingar og hvort þeir vilja stunda viðskipti við félagið. Dæmi um ytri notendur 

eru hluthafar, fjárfestar, lánadrottnar, birgjar, viðskiptavinir og hið opinbera  (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Reikningsskilum fylgir mikið mat, það er ekki hægt að mæla verð á öllum eignum og 

skuldum og því þarf að meta virði þeirra á hverju tímabili fyrir sig. Matinu fylgir mikil 

óvissa og áhætta, en til þess að hafa áhættuna sem minnsta er best að fylgja 

varkárnisreglunni. Í varkárnisreglunni felst að ofmeta ekki eignir og tekjur og vanmeta 

ekki skuldir og gjöld (Unnar Pálsson, 2007). Þannig er minni hætta á því að eignirnar 

reynist vera meiri en þær eru í raun samkvæmt efnahagsreikningi og skuldirnar minni, 

félagið verður þannig fyrir minni óþægindum ef matið kemur á óvart. Ársreikningurinn 

inniheldur efnahagsreikning, rekstrarreikning, sjóðstreymi, skýrslu stjórnar, skýringar og 

áritun endurskoðanda. 

Eitt sem að þeir sem semja reikningsskilin verða að hafa í huga við gerð þeirra er að 

þau þurfa að vera samsvarandi frá ári til árs. Þegar félag tekur ákvörðun um að nota 

ákveðna aðferð við gerð reikningsskila sinna, til dæmis aðferð við birgðamat, þá þarf 
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félagið að halda sig við þá aðferð. Það er því mjög erfitt fyrir félög að skipta um aðferð, 

það er þó skylt að gera það í tveimur tilvikum.  

Hafi lögum um reikningsskil eða reglum, sem gefnar eru út af til þess bærum 
aðilum, verið breytt um meðhöndlun tiltekinna reikningsskilaatriða verður 
að breyta um aðferð og þá í samræmi við þau lög eða reglur sem um 
breytinguna eru settar (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004). 

Félögum er einnig heimilt að nota aðra aðferð þyki hún eiga betur við, en félagið 

verður þá að halda sig við þá aðferð. Því er ekki heimilt að breyta um aðferð til þess að 

láta ársreikninginn líta betur út. Það þarf að rökstyðja breytinguna skýrt í skýringarhluta 

ársreikningsins og taka fram ef breytingin hefur veruleg áhrif á rekstur fyrri ára. Áhrifin 

sem verða við breytinguna eru afturvirk og það hefur áhrif á óráðstafað eigið fé í byrjun 

þess árs sem breytingin er gerð. Einnig þarf að breyta samanburðarfjárhæðum til þess 

að samanburðurinn sé raunhæfur, það þarf þó ekki að gera ef af einhverjum ástæðum 

ekki er hægt að reikna afturvirku áhrifin út (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004). 

Hér að neðan verður gert grein fyrir helstu liðum ársreikningsins ásamt því að 

ársreikningar Nýherja og AFS á Íslandi verða bornir saman. Nýherji er móðurfélag 

samstæðu fyrirtækja í upplýsingatækni. Það annast sölu og ráðgjöf á vél- og 

hugbúnaðarlausnum, hljóð- og myndlausnum, uppsetningu og rekstur 

upplýsingatæknilausna. AFS á Íslandi eru alþjóðleg fræðslu- og skólasamtök sem sjá um 

nemendaskipti nema á aldrinum 15-18 ára. Markmið þeirra er að auka kynni og skilning 

milli þjóða heims og fólks af ólíkum uppruna, ásamt því að víkka sjóndeildarhring og 

auka menntun ungs fólks. Þess má geta að ársreikningur AFS á Íslandi er aðeins fyrir 

fyrstu 7 mánuði ársins, ástæða þess er sú að AFS var að gera breytingu á reikningsári 

sínu. Framvegis mun reikningsárið vera frá ágúst til júlí, þetta var gert vegna þess að 

flestir nemendur sem fara út á vegum þeirra fara út í ágúst og koma heim í júní. Áður 

fyrr hafði reikningsárið verið samkvæmt almanaksárinu. 

5.1 Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikning er oft líkt við kvikmynd en hann greinir frá afkomu félags á reikningsári 

og skýrir þá breytingu sem hefur átt sér stað frá síðasta efnahagsreikningi. Ef útkoma 

rekstrarreikningsins er jákvæð þá hefur félagið skilað hagnaði, en ef hún er neikvæð 

hefur félagið skilað tapi. Tekjur sem koma inn eru aukning eigna eða lækkun skulda á 
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tilteknu tímabili vegna afhendingar á vörum og þjónustu. Gjöld eru skerðing eigna eða 

aukning skulda á tilteknu tímabili vegna afhendingar á vörum og þjónustu (Gunnar 

Óskarsson, 2012). Helstu liðir rekstrarreiknings eru: 

 Framlegð (e. Gross profit): Mismunur söluverðs og breytilegs kostnaðarverðs 

 Rekstrarhagnaður (e. Operating profit): Sýnir framlegð að frádregnum 
rekstrarkostnaði 

 Fjármagnsliðir (e. Financial costs): Vextir, gjöld, verðbætur, gengismunur og 
fleira 

 Hagnaður/tap (e. Profit/loss): Mismunur tekna og gjalda, hefur bein áhrif á 
eigið fé 

Hér að neðan má fyrst sjá rekstrarreikning AFS á Íslandi og næst rekstrarreikning 

Nýherja. Þegar þeir eru bornir saman kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Við útreikning 

framlegðar AFS eru allar tekjur félagsins teknar saman ásamt þeim rekstrarkostnaði sem 

snertir þjónustuna beint. Þessir liðir eru allir greindir niður eftir því hvaðan tekjurnar 

koma og hvert gjöldin fara. Þetta er algengt fyrirkomulag hjá frjálsum félagasamtökum, 

en félögin gera þetta til að sjá í hvað gjöldin fara og hvaðan tekjurnar koma á milli ára. 

Til dæmis eru tekjur þátttökugjalda íslenskra nema, umsóknargjalda og þátttökugjalda 

erlendra nema allt sala þeirrar vöru sem AFS býður upp á, og því skrá þau tekjurnar frá 

þessum þremur liðum sér. Framlegð Nýherja er sýnd í mun einfaldari útgáfu. Allar seldar 

vörur og þjónusta eru settar saman í eina línu, en frekar útskýringar má sjá í skýringu 8 í 

skýringarhluta ársreikningsins. Þar kemur fram að vörur eru 48% af heildarsölunni á 

meðan þjónusta er 52%. Frá heildarsölu er kostnaðarverð seldra vara og þjónustu dregin 

frá og framlegðin fundin út. Prósenta framlegðar af tekjum er mjög svipuð hjá 

félögunum, en hún er 20% hjá Nýherja og 27% hjá AFS.  

Því næst kemur að öðrum liðum. Nýherji birtir rekstrarkostnað sem er ekkert 

útskýrður frekar, en búast má við því að hann innihaldi meðal annars launagjöld og 

skrifstofukostnað. AFS greinir hins vegar niður rekstrarkostnað sinn, hann skiptist í laun 

og launatengd gjöld, rekstur skrifstofu, annan rekstur og félagsgjöld. Að öðru leyti er 

ekki mikið frábrugðið sem gerist hjá félögunum, nema hvað viðskiptavild Nýherja 

virðisrýrnar og þeir fá inn aðrar tekjur.  

Fjármagnsgjöld félaganna eru mjög sambærileg, AFS fær aðeins inn eina gerð af 

vaxtatekjum. Fjármagnsgjöld Nýherja eru mun fjölbreyttari, en félagið fær vaxtatekjur af 
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bankainnistæðum, kröfum og verðbréfum, en það eru 99% fjármagnsteknanna, en tæpt 

eitt prósent eru arðstekjur. Vaxtagjöld Nýherja eru 93% fjármagnsgjalda og gengistap 

7%.  

Eins og fram kom í kafla 2.2 um skatta hér að framan, þá er Nýherji skyldugur til þess 

að borga tekjuskatt á meðan AFS er það ekki. Nýherji fylgir lögum og borgar skatt á 

meðan AFS nýtir sér það að fá undanþágu frá þeim skyldum.  

 

Mynd 1: Rekstrarreikningur AFS á Íslandi 
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Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ársins 2011* 
 

       

 Skýr.  2011   2010 

Seldar vörur og þjónusta ................................................................................... 8  15.479.846   14.261.184 
Vörunotkun og kostnaðarverð seldrar þjónustu .................................................  ( 12.378.109) ( 11.149.506) 

.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... 
      

Framlegð   3.101.737   3.111.678 

Aðrar tekjur .......................................................................................................   12.877   15.823 
Rekstrarkostnaður .............................................................................................  ( 2.850.103) ( 2.898.630) 
Virðisrýrnun viðskiptavildar ................................................................................ 14 ( 124.281)   0 

.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... . 
      

Rekstrarhagnaður   140.230   228.871 

Söluhagnaður rekstrarfjármuna ......................................................................... 13  0   77.628 
Áhrif gjaldþrots dótturfélags .............................................................................. 27  0   246.187 

.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... . 
      

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld   140.230   552.686 

Fjármunatekjur  .................................................................................................   20.688   325.016 
Fjármagnsgjöld ..................................................................................................  ( 244.389)  ( 437.097) 
Hrein fjármagnsgjöld ......................................................................................... 11 ( 223.701) ( 112.081) 

.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... 
      

(Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt  ( 83.471)   440.605 

Tekjuskattur ...................................................................................................... 12 ( 5.667) ( 45.259) 
.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .. 

      

(Tap) hagnaður ársins  ( 89.138)   395.346 

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:       
Þýðingarmunur vegna starfsemi erlendra dótturfélaga .....................................   16.825 ( 73.928) 

.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... .. 
      

(Heildartap) -hagnaður ársins  ( 72.313)   321.418 
.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... .       

EBITDA   532.148   517.561 

Skipting (taps) hagnaðar:       
Hluthafar móðurfélags ......................................................................................  ( 86.300)   391.831 

Hlutdeild minnihluta ..........................................................................................  ( 2.838)   3.515 
.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... . 

      

Hagnaður (tap) ársins  ( 89.138)   395.346 

Skipting (heildartaps) -hagnaðar:       
Hluthafar móðurfélags ......................................................................................  ( 69.369)   319.048 
Hlutdeild minnihluta ..........................................................................................  ( 2.944)   2.370 
Heildarhagnaður (-tap) ársins .............................................................................  ( 72.313)   321.418 

(Tap) hagnaður á hlut:       
(Grunntap) -hagnaður  á hlut .............................................................................. 19 ( 0,22)   1,28 
Þynnt (tap) hagnaður á hlut ............................................................................... 19 ( 0,22)   1,28 

 
* Breytt framsetning á 
rekstrarreikningi og 
yfirliti um 
heildarafkomu, sjá 
nánar í skýringu 5. 

 
Skýringar á blaðsíðum 
10 - 35 eru 
óaðskiljanlegur hluti af 
samstæðuársreikningn
um. 

 

Mynd 2: Rekstrarreikningur Nýherja 

5.2 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningi er oft líkt við ljósmynd, en hann sýnir stöðu einstakra eigna, skulda og 

eigin fjár síðasta dag reikningsárs. Í efnahagsreikningnum gildir bókhaldsjafnan, eignir = 

skuldir + eigið fé. Í efnahagsreikningi er reikningsár núverandi árs borið saman við 

síðasta reikningsár, núverandi árs vinstra megin og samanburðartölur hægra megin.  
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Eignir eru verðmæti sem félag á og líklegt er að það muni hafa fjárhagslegan ávinning 

af í framtíðinni. Eignir skiptast í fastafjármuni og veltufjármuni. Þær eignir sem heyra 

undir fastafjármuni eru þær eignir sem félagið ætlar að eiga í meira en 12 mánuði eins 

og til dæmis fasteign. Undir veltufjármuni heyra svo þær eignir sem félagið gerir ráð fyrir 

að geta breytt í handbært fé innan 12 mánaða eins og til dæmis birgðir.  

Skuldir eru skylda félagsins til þess að láta af hendi eignir eða veita þjónustu í 

framtíðinni vegna viðskipta sem hafa átt sér stað eða annarra liðinna atburða (Deloitte, 

2010). Skuldir skiptast í langtímaskuldir og skammtímaskuldir. Langtímaskuldir eru þær 

skuldir sem eru á gjalddaga eftir meira en 12 mánuði eins og til dæmis skuldabréf, en 

skammtímaskuldir eru þær skuldir sem eiga gjalddaga innan 12 mánaða eins og til 

dæmis næsta árs afborgun eða ógreiddir skattar. Eigið fé er skuld félagsins við eigendur, 

eða allar eignir félagsins að frádregnum skuldum. Undir þennan lið falla meðal annars 

hlutafé, lögbundinn varasjóður, yfirverðsreikningur og óráðstafað eigið fé.  

Efnahagsreikningar félaganna eru sýndir hér að neðan. Þeir eru að mestu leyti mjög 

svipaðir. Nýherji er þó með mun styttri og einfaldari uppsetningu, en þeir semja 

ársreikning sinn í samræmi við IFRS staðlana sem krefjast þess að uppsetningin sé 

einföld og ítarlegri liðir koma fram í skýringum. Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi eru 

stærsti hluti fastafjármuna hjá AFS en hjá Nýherja eru það óefnislegar eignir, en stærsti 

hluti óefnislegra eigna er viðskiptavild eins og má sjá í skýringarhlutanum sem er í 

viðauka. Veltufjármunir AFS eru að mestu leyti settir saman af handbæru fé, en það er 

63% af handbæra fénu, aðrar skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður er hvort 

um sig um það bil 16-18%. Stærsti hluti veltufjármuna Nýherja eru viðskiptakröfur og 

aðrar skammtímakröfur.  

Eigið fé félaganna beggja er mjög sambærilegt en höfuðstóll AFS er 84% af eigin fé og 

hjá Nýherja er hlutafé og yfirverð 80%. Langtímaskuldir AFS eru engar en Nýherji er með 

langtímalán. Mestar skammtímaskuldir AFS eru fyrirfram innheimtar tekjur en þær eru 

vegna nema sem eru erlendis á vegum félagsins og falla til á næsta ári. Stærsti hluti 

skulda Nýherja eru viðskiptaskuldir og skammtímaskuldir, en félagið leggur mun meiri 

áherslu á fjárfestingar og lán heldur en AFS, enda á markaði með það markmið að skila 

hagnaði. 
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Mynd 3: Efnahagsreikningur AFS á Íslandi 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2011 

 Skýr. 2011   2010 

Eignir:      

Rekstrarfjármunir  .............................................................................................. 13 560.867   495.880 

Óefnislegar eignir  ............................................................................................. 14 3.597.783   3.703.965 
Tekjuskattseign  ................................................................................................. 21 107.467   75.310 

Verðbréfaeign ....................................................................................................  13.847   17.091 

Fastafjármunir  4.279.964   4.292.246 
Birgðir ................................................................................................................. 15 956.473   703.152 

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur  ....................................................... 16 2.865.355   2.615.545 
Handbært fé ........................................................................................................ 17 316.144   369.577 

Veltufjármunir  4.137.972   3.688.274 
Eignir samtals  8.417.936   7.980.520 

Eigið fé:      

Hlutafé  ..............................................................................................................  396.201   396.201 

Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár  ...........................................................  1.362.911   1.796.912 
Annað bundið eigið fé  ....................................................................................... 18 402.390   385.595 

Óráðstafað (ójafnað) eigið fé  .............................................................................  25.000 ( 

17
2.
48
7) 

 

Eigið fé hluthafa móðurfélagsins  2.186.502   
Hlutdeild minnihluta  ..........................................................................................  131   13.690 

Eigið fé samtals 18 2.186.633   2.419.911 

Skuldir:      

Vaxtaberandi skuldir  .......................................................................................... 20 2.207.345   2.364.495 

Tekjuskattsskuldbinding  ................................................................................... 21 17.507   9.030 

Langtímaskuldir  2.224.852   2.373.525 
Vaxtaberandi skuldir  .......................................................................................... 20 1.004.372   631.460 

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir  ..................................................... 23 3.002.079   2.555.624 

Skammtímaskuldir  4.006.451   3.187.084 
Skuldir samtals  6.231.303   5.560.609 

Eigið fé og skuldir samtals  8.417.936   7.980.520 
 

 

Mynd 4: Efnahagsreikningur Nýherja  

5.3 Sjóðstreymi 

Tilgangur sjóðstreymis er að draga fram breytingar á handbæru fé án tillits til þess hver 

áhrifin verða á eigið fé. Sjóðstreymið gerir grein fyrir uppruna og ráðstöfun handbærs 

fjár og sýnir getu félags til að greiða skuldir, vexti og arð á réttum tíma  (Sigurdís 

Jóhannsdóttir, 2011). Sjóðstreymi er gert á greiðslugrunni, en ekki rekstrargrunni líkt og 

efnahags- og rekstrarreikningur. Allar inn- og útgreiðslur skulu færðar án tillits til þess 

hvenær færslan fer fram í efnahags- og rekstrarreikningi. Mikill hagnaður getur orðið í 
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rekstrarreikningi en á sama tíma getur sjóðstreymið litið mjög illa út. Það getur til dæmis 

verið vegna þess að skuldarar eru ekki að greiða af skuldum sínum. Sjóðstreymið er 

talinn vera einn vanmetnasti liður ársreikningsins, stór ástæða þess gæti verið sú að það 

er yngsta töluyfirlitið í ársreikningnum. Til að geta lesið ársreikninginn þarf að lesa 

efnahags- og rekstrarreikninginn með hliðsjón af sjóðstreyminu, annars getur lesandi 

ekki séð hvað hefur gerst á tímabilinu. Sjóðstreymið er greiningartæki sem aðstoðar við 

mat á ýmsum hliðum félagsins. Meðal annars greinir það öflun á handbæru fé til 

framtíðar, getu til að greiða arð og standa við skuldbindingar, ástæður fyrir mismuni á 

afkomu félags og fleiru. Sjóðstreymið er mjög nákvæmt og það þarf ekki meira en eina 

litla villu til þess að gera það handónýtt, það getur því blekkt lesandann ef einhverjar 

villur leynast í því. Það er mjög erfitt að fegra sjóðstreymið en það ber einungis að 

geyma inn- og útgreiðslur og er því mjög nákvæmt. Af sjóðstreymisyfirliti má lesa hver 

fjármuna- og peningamyndun rekstrarins hefur verið á tímabilinu auk þess sem fram 

kemur hve miklu fé hefur verið varið til fjárfestinga, arðgreiðslna, afborgana af lánum og 

hvernig fjármögnun fyrirtækisins hefur breyst (Ingvi Björn Bergmann, munnleg heimild, 

25. janúar 2013). 

Sjóðstreymið skiptist í rekstrarhreyfingar, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunar-

hreyfingar. Rekstrarhreyfingar skýra frá greiðsluáhrifum rekstrarins. Þær stafa af 

aðaltekjuöflunarstarfsemi fyrirtækisins og öðrum rekstri sem ekki flokkast undir 

fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar. Fjárhæð sjóðstreymis sem stafar af 

rekstrarhreyfingum er helsta vísbendingin um það að hvaða marki rekstur félagsins 

hefur myndað nægilegt sjóðstreymi til að endurgreiða lán, viðhalda rekstrargetu félags, 

greiða arð og fara út í nýjar fjárfestingar án þess að þurfa að fá fjármögnun utan frá. 

Rekstrarhreyfingar eru allt það sem snertir handbært fé. Reksturinn nær yfir allar 

athafnir við að kaupa, framleiða og selja afurðir fyrirtækisins eins og vörur og þjónustu. 

Fjármögnunarhreyfingar eru samsvarandi breytingar á skuldaliðum efnahags-

reikningsins. Þær snúast um að útvega handbært fé og greiða skuldir. 

Fjárfestingarhreyfingar eru breytingar á eignaliðum efnahagsreiknings á því tímabili sem 

hefur áhrif á sjóðstöðuna. Þær snúast um það hvort kaupa eigi nýja fastafjármuni eða 

selja þá sem fyrir eru (Ingvi Björn Bergmann, munnleg heimild, 25. janúar 2013). 
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Hér að neðan má sjá sjóðstreymi félaganna. Þau eru ekki mjög frábrugðin enda ekki 

mikið hægt að gera öðruvísi þegar það kemur að sjóðstreyminu. Sjóðstreymi Nýherja er 

mun lengra en AFS, en það gerðist mun meira hjá þeim á árinu heldur en hjá AFS enda 

stærra félag.  

Það sem skilur helst á milli félaganna er breytingin á handbæra fénu. Þrátt fyrir að 

bæði félögin endi í tapi samkvæmt rekstri þá eykur AFS handbært fé sitt á tímabilinu en 

Nýherji gerir það ekki. Helsta ástæða þess er að AFS er að fá mikið af 

fyrirframinnheimtum kröfum greiddar á reikningsárinu. 

 

 

Mynd 5: Sjóðstreymi AFS á Íslandi 
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2011 

 Skýr.  2011   2010 
Rekstrarhreyfingar:       

(Tap) hagnaður ársins ........................................................................................  ( 89.138)   395.346 
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:       

Afskriftir ......................................................................................................... 14  267.637   288.690 
Virðisrýrnun viðskiptavildar ............................................................................ 14  124.281   0 
Söluhagnaður rekstrarfjármuna ...................................................................... 13  0 ( 77.628) 
Áhrif gjaldþrots dótturfélags .......................................................................... 27  0 ( 246.187) 

Hrein fjármagnsgjöld ......................................................................................   223.701   112.081 
Tekjuskattur  .................................................................................................. 12  5.667   45.259 

   532.148   517.561 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:       
Birgðir, hækkun ..............................................................................................  ( 257.294) ( 77.676) 
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, hækkun ......................................  ( 259.080) ( 319.546) 
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, hækkun ....................................   351.898   77.209 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum  ( 164.476) ( 320.013) 

Innheimtar vaxtatekjur ......................................................................................   30.688   33.662 
Greidd vaxtagjöld ..............................................................................................  ( 235.072) ( 152.689) 
Greiddur tekjuskattur ........................................................................................  ( 11.424) ( 2.386) 

Handbært fé frá rekstri   151.864   76.135 

Fjárfestingarhreyfingar:       
Fjárfesting í rekstrarfjármunum ......................................................................... 13 ( 288.675) ( 204.637) 
Handbært fé gjaldþrota dótturfélags fært út ......................................................   0 ( 5.088) 
Eignfærðar óefnislegar eignir ............................................................................ 14  0 ( 37.275) 
Verðbréfaeign, breyting  ...................................................................................   3.244   1.270 

Fjárfestingarhreyfingar  ( 285.431) ( 245.730) 

Fjármögnunarhreyfingar:       
Selt nýtt hlutafé ................................................................................................   0   825.872 
Seld eigin hlutabréf ...........................................................................................   0   8.640 
Keyptur minnihluti í dótturfélagi ........................................................................  ( 160.965)   0 
Tekin ný langtímalán .........................................................................................   145.596   0 
Afborganir langtímalána ....................................................................................  ( 237.426) ( 644.000) 
Vaxtaberandi skammtímaskuldir, breyting ........................................................   329.419 ( 10.571) 

Fjármögnunarhreyfingar   76.624   179.941 
.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .       

(Lækkun) hækkun  á handbæru fé  ( 56.943)   10.346 

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé .............................................................   3.510 ( 25.964) 

Handbært fé í ársbyrjun ..................................................................................   369.577   385.195 
.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... . 

      

Handbært fé í árslok 17  316.144   369.577 

Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:       

Söluverð rekstrarfjármuna .................................................................................   0   1.650.000 
Afborganir langtímalána ....................................................................................   0 ( 1.650.000) 
Aðrar eignir en handbært fé gjaldþrota dótturfélags .........................................   0 ( 6.119) 
Skuldir gjaldþrota dótturfélags ..........................................................................   0   257.394 

 

 

Mynd 6: Sjóðstreymi Nýherja 

5.4 Skýringar 

Skýringarkröfur hafa verið að aukast til muna síðustu ár, en helstu ástæður þess eru að 

viðskiptaumhverfi hefur orðið flóknara og meira er um flóknari samninga eins og 

fjármögnunarleigu og gjaldmiðlaskiptasamninga. Reikningsskil eru einnig notuð meira 
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sem eftirlitstæki og viðmiðunartæki gagnvart umbunum stjórnenda, því er enn 

mikilvægara að hafa fleiri skýringar. Skýringar eru til þess að leggja áherslu á og skýra út 

helstu liði ársreiknings. Skýringum er lýst á frásagnarformi eða þær sundurliðaðar ásamt 

því að veita upplýsingar sem ekki er heimilt að birta í öðrum yfirlitum. Skýringarnar 

innihalda upplýsingar til viðbótar við þær sem koma fram í rekstri og efnahagi (Signý 

Magnúsdóttir, munnleg heimild, 6. febrúar 2013). 

Algengar skýringar í ársreikningi eru skýringar varðandi birgðir, varanlega 

rekstrarfjármuni, viðskiptaskuldir, yfirlit yfir eigið fé, óvissar skuldir og skuldbindingar, 

tekjuskattsskuldbindingu, lífeyrisskuldbindingu, leigusamning og breytingar á 

reikningsskilaaðferðum (Signý Magnúsdóttir, munnleg heimild, 6. febrúar 2013). 

Skýringar AFS á Íslandi má sjá í viðauka 1 og skýringar Nýherja má sjá í viðauka 2. 

Skýringar félaganna eru mjög frábrugðnar en AFS er með mun styttri skýringahluta en 

Nýherji. Nýherji semur ársreikninga sína eftir IFRS reikningsskilastöðlunum og þar af 

leiðandi þarf félagið að gefa mun ítarlegri skýringar. IFRS krefst þess að þau félög sem 

nota þá staðla hafi rekstrarreikning og efnahagsreikning einfalda og komi með frekari 

útskýringar í skýringarhluta ársreikningsins.  

5.5 Skýrsla stjórnar 

Skýrsla stjórnar í ársreikningi inniheldur ýmsar upplýsingar um félagið. Í skýrslunni þurfa 

ýmis atriði að koma fram sem að koma ekki fram í efnahagi, rekstri eða skýringum. Þessi 

atriði eru mikilvæg til þess að meta fjárhagslega stöðu félags. Afkoma félagsins það 

reikningsár, sem ársreikninginn nær yfir, þarf að koma fram ásamt tillögu stjórnar um 

ráðstöfun hennar. Meginmarkmið félagsins þurfa að koma fram ásamt stefnu um 

áhættustýringu, en ef einhver umfram áhætta er sjáanleg í náinni framtíð þarf að taka 

það fram. Gera skal grein fyrir áhrifum ytra umhverfis á félagið. Félagið þarf að vera með 

viðbragðsáætlun þar sem það sýnir fram á ráðstafanir til þess að draga úr eða hindra 

tjón. Öll rannsóknar- og þróunarstarfsemi í félaginu þarf að vera skýr, en það þarf að 

tilgreina útibú erlendis ef einhver eru. Ef félag hefur gefið út rekstraráætlun þarf að sýna 

samanburð á henni og raunverulegri afkomu (Lög um Ársreikninga nr.3/2006). 

Ef félög eru með skráningu fyrir hlutabréfaflokka í kauphöll þurfa þau að birta 

ákveðnar upplýsingar í ársreikningnum. Uppbygging hlutafjárins þarf að vera skýr, það 

þarf að lýsa hverjum flokk fyrir sig og hlutir sem eru ekki skráðir í kauphöll þurfa að vera 
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tilgreindir. Ef einhverjar takmarkanir eru á framsali hluta félagsins þarf það að koma 

fram í þessum hluta og einnig ef einhver hluthafi á verulegan hluta, hvort sem það er 

beint eða óbeint. Það þarf að tilgreina þá eigendur sem eru með sérstök 

stjórnunarréttindi og lýsa þeim réttindum sem þeir hafa. Ef starfsmenn hafa aðgang að 

kauprétti þurfa helstu ákvæði kaupréttarins að koma fram. Ef einhverjar takmarkanir 

eru á atkvæðisréttum í félaginu þurfa þær að koma fram. Ef stjórn hefur sérstakar 

heimildir, til dæmis til að gefa út nýja hluti eða kaupa eigin hluti, þá þarf það að koma 

fram ásamt því að tilgreina þarf þá samninga sem félagið er aðili að og taka gildi, 

breytast eða falla úr gildi ef breytingar verða á stjórnum eða yfirráðum í félagi í kjölfar 

yfirtökutilboðs (Lög um Ársreikninga nr.3/2006). 

Ef félög hafa gefið út verðbréf í kauphöll innan EES þurfa stjórnir þeirra félaga að gefa 

út yfirlýsingu  þar sem stjórnin lýsir því yfir að samkvæmt þeirra bestu vitneskju sé 

ársreikningurinn saminn í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og gefi glögga 

mynd af eignum, skuldum, fjárhagsstöðu og rekstrarafkomu félagsins. Þeir þurfa auk 

þess að taka það fram að skýrslan geymi yfirlit yfir þróun og árangur í rekstri félagsins og 

stöðu þess (Lög um Ársreikninga nr.3/2006). 

Skýrslur stjórna félaganna má sjá hér að neðan. Þær uppfylla öll skilyrði, nema það að 

AFS tilgreinir ekki upplýsingar um aðalstarfsemi félagsins í skýrslunni, en starfseminni er 

þó lýst í skýringum. Skýrsla AFS er mun styttri en Nýherja, þar sem AFS er ekki á 

hlutabréfamarkaði, ekki með neina áhættustarfsemi og er mun minna félag. Í skýrslu 

Nýherja kemur fram að hlutafé þeirra er einungis í einum flokki, þannig að allir eru með 

sömu réttindi. Bæði félög segja frá fjárhagslegri stöðu sinni, útskýra tap og staðfesta að 

ársreikningurinn gefi glögga mynd af starfsemi félagsins (Lög um Ársreikninga 

nr.3/2006). 
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Mynd 7: Skýrsla stjórnar AFS á Íslandi 
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Mynd 8: Skýrsla stjórnar Nýherja1 



 

36 

 

Mynd 9: Skýrsla stjórnar Nýherja2 

5.6 Áritun endurskoðanda 

Í alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum kemur fram að áritun óháðs endurskoðanda skal 

vera staðar. Ef þær eru staðlaðar þá er líklegra að það sé samræmi í efni og 

framsetningu sem að gerir það auðveldara fyrir lesenda að sjá ef eitthvað er óvenjulegt. 

Það eykur einnig líkurnar á trúverðugleika og gagnsæi reikningsskilanna (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011). 

Áritun endurskoðanda er misjöfn eftir því hversu fullnægjandi ársreikningurinn er. Ef 

endurskoðanda finnst ársreikningurinn gefa glögga mynd af rekstrarreikningi, 

efnahagsreikningi og sjóðstreymi félagsins í samræmi við þær reikningsskilareglur sem 

félagið fylgir, þá er áritunin fyrirvaralaus, en það er langalgengasta gerð áritunarinnar. Ef 

öll þessi skilyrði eru til staðar, en endurskoðandinn telur þó að nauðsynlegt sé að benda 

lesendum reikningsskilanna á eitthvað ákveðið atriði þá er áritunin fyrirvaralaus með 

ábendingarmálsgrein. Málsgreinin er sett í lok áritunarinnar eftir álitsmálsgreinina. Ef 

villur eru í reikningsskilunum sem eru verulegar en þó ekki víðtækar er ársreikningurinn 
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áritaður með fyrirvara. Þessar villur geta til dæmis verið að félagið noti ekki réttar 

reikningsskilaaðferðir, þeim sé ekki beitt rétt eða þá að skýringar með ársreikningum 

eru ekki viðeigandi eða nægjanlegar. Ef endurskoðandi getur ekki aflað nægjanlegra 

gagna til að styðja við álit sitt og áhrifin á reikningsskilin eru víðtæk en ekki veruleg þá er 

áritunin einnig með fyrirvara. En ef áhrifin eru bæði víðtæk og veruleg áritar 

endurskoðandinn án álits. Þegar þetta á sér stað er það venjulega vegna óviðráðanlegra 

aðstæðna sem félagið getur ekki haft bein áhrif á. Ef það eru villur í ársreikningnum sem 

hafa bæði veruleg og víðtæk áhrif á reikningsskilin gefur endurskoðandinn neikvætt álit 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Til þess að halda reikningsskilunum stöðluðum og framsetning sé sambærileg eru til 

ákveðnar reglur um hvernig reikningsskilin skulu vera uppbyggð. Áritunin skal ávallt hafa 

viðeigandi fyrirsögn, þar skal koma fram að endurskoðandi sé óháður, en slík yfirlýsing 

staðfestir að hann uppfyllir allar siðareglur um óhæði. Í inngangsmálsgrein 

reikningsskilanna skulu eftirfarandi atriði koma fram: 

 Nafn einingarinnar sem er endurskoðuð 

 Tímabil reikningsskilanna 

 Yfirlýsing um að ársreikningurinn hafi verið endurskoðaður 

 Upplýsingar um hvaða skýrslur ársreikningurinn hafi að geyma  (Félag löggiltra 
endurskoðenda, 2011) 

Í árituninni þarf að koma fram að stjórnendur séu ábyrgir fyrir reikningsskilunum 

ásamt því að ábyrgð endurskoðenda felist í því áliti sem hann gefur til kynna. Það þarf 

að koma fram að endurskoðað sé í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og að 

nægjanlegra og viðeigandi gagna hafi verið aflað. Endurskoðandi þarf að láta álit sitt á 

reikningsskilunum í ljós ásamt því að honum er skylt að staðfesta þá liði sem koma fram 

í áliti hans. Áritunin skal vera miðuð við þann dag sem endurskoðuninni lýkur, lesandinn 

veit þá að endurskoðandinn hafi tekið tillit til þeirra atburða sem áttu sér stað eftir 

reikningsskiladag og fram að undirritun endurskoðanda (Félag löggiltra endurskoðenda, 

2011). 

Hér að neðan má sjá áritun endurskoðanda beggja félaga, það vekur mikla athygli að 

áritun endurskoðanda er ekki sambærileg á milli félaganna. Hjá AFS er gerð 

könnunaráritun, en hún er venjulega notuð við vottun árshlutareikninga og segir til um 
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að framkvæmd hafi verið takmörkuð skoðun á því hvort uppgjör fyrirtækis sé í eðlilegu 

samræmi við síðasta ársreikning. Ekki  er víst að vitneskja liggi fyrir um öll mikilvæg atriði 

sem gætu komið í ljós við endurskoðun og því lætur endurskoðandi ekki álit um 

endurskoðun í ljós (Viðskiptablaðið, 2004). Hann gefur hins vegar ályktun að ekkert 

bendi til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á 

tímabilinu. Félagasamtökum er leyft að nota könnunaráritun í stað þess að láta 

fullendurskoða reikninginn (Ragnar Þorvarðarson, munnleg heimild, 08.04.2013). Hins 

vegar er áritunin hjá Nýherja mun hefðbundnari. Þar lætur endurskoðandi í ljós 

fyrirvaralausa ályktun, tilgreinir ábyrgð stjórnenda og endurskoðanda, gefur álit sitt á 

reikningnum þ.e. að hann gefi glögga mynd af afkomu félagsins og staðfestir skýrslu 

stjórnar.  

 

Mynd 10: Áritun endurskoðanda AFS á Íslandi 
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Mynd 11: Áritun endurskoðanda Nýherja 

 



 

40 

6 Niðurstöður og lokaorð 

Í þessari ritgerð var sérstaklega kannað hvort verulegur munur væri á ársreikningum 

frjálsra félagasamtaka og þeirra félaga sem hafa það markmið að skila hagnaði. 

Ársreikningar AFS á Íslandi og Nýherja voru sérstaklega bornir saman, en einnig voru 

skoðaðir ársreikningar frá öðrum félögum úr báðum greinum. Við skoðunina reyndust 

ársreikningar AFS og Nýherja sambærilegir ársreikningum félaga úr þeirra geira. 

Möguleikar og nauðsyn alþjóðlegra reikningsskilastaðla voru skoðuð, ásamt 

skattakröfum. 

Þegar allt hefur verið tekið saman þá er heildarniðurstaðan sú að ársreikningarnir eru 

sambærilegir, en það eru þó nokkur atriði sem skilja á milli þeirra. Nýherji líkt og mörg 

félög sem hafa það markmið að hámarka hagnað sinn, semur ársreikning sinn í samræmi 

við IFRS. IFRS reikningsskilastaðlarnir setja þau skilyrði fyrir notendur sína að 

sjóðstreymi, efnahagsreikningur og rekstrarreikningur séu stuttir og hnitmiðaðir. Frekari 

og ítarlegri upplýsingar eru þá settar í skýringarhluta ársreikningsins. Þar af leiðandi 

verður munurinn á skýringarhluta milli ársreikningagerðanna mikill, en það sama má 

segja um skýrslu stjórnar og áritun endurskoðanda. Skýrslan er mun lengri hjá þeim 

félögum sem vilja hámarka hagnað sinn en þau félög innihalda oft áhættumeiri 

starfsemi sem þarf að skýra út. Frjáls félagasamtök hafa á að skila ársreikningi með 

könnunaráritun endurskoðanda en áritunin er mun óformlegri en almenn áritun og ekki 

víst að öll vitneskja endurskoðanda liggi fyrir. Það er mjög sjaldgæft að ársreikningar 

frjálsra félagasamtaka séu samdir eftir IFRS stöðlunum. IFRS staðlarnir eru samdir með 

því markmiði að félög sem noti þá skili hagnaði og þeir eru einnig mjög viðamiklir og því 

ekki hentugir fyrir frjáls félagasamtök. Þar sem heimurinn þróast hratt gæti þó orðið 

þörf fyrir alþjóðlega staðla fyrir frjáls félagasamtök í náinni framtíð. Það myndi auðvelda 

félögum að bera sig saman á milli landa og eiga í samskiptum við erlenda aðila.  

Mörg frjáls félagasamtök skrá tekjur sínar eftir því hvaðan þær koma og það sama má 

segja um gjöldin. Á þann hátt sýna þau hvaða hluti rekstrarins kemur inn með mestar 

tekjur og hvert mestu gjöldin fara. Þetta eru upplýsingar sem hagsmunaaðilar félaganna 

gætu viljað vita. Það er mikill munur á því hvernig fólk hugsar um peningana sem það 
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lætur til félaganna. Ef aðili kaupir brauðrist í Elko þá er honum alveg sama hvað félagið 

gerir við peningana sem hann greiðir hlutinn, hvort þeir fari í launakostnað, arð, skuldir 

eða annað. En þegar aðili gefur peninga til góðgerðarstarfsemi þá skiptir það máli 

hvernig peningunum er varið, í hvaða verkefni þeir fara og hversu mikið af er notað í 

rekstur.  

 Þrátt fyrir öðruvísi uppsetningu kemur niðurstaðan svipuð út á milli ársreikninga–

gerðanna en framlegð beggja greina er mjög svipuð eða í kringum 20%. Í Bandaríkjunum 

og Kanada eru frjáls félagasamtök skyldug til þess að greina niður hvaðan tekjur þeirra 

koma og hvert gjöldin þeirra fara. En bæði löndin eru með sér staðla fyrir frjáls 

félagasamtök en engin grein ársreikningalaganna hér á landi einblínir sérstaklega á frjáls 

félagasamtök. Það að hafa sér staðla gæti sýnt fjárhagslega stöðu félaganna í nýju ljósi 

ásamt því að auðveldara væri að bera ársreikningana saman á milli félaga.   

Óefnislegar eignir eru stór hluti fastafjármuna þeirra félaga sem vilja hámarka hagnað 

sinn, en þar spilar viðskiptavildin stórt. Óefnislegar eignir sjást ekki oft í ársreikningum 

frjálsra félagasamtaka, en veltufjármunir þeirra skera sig þó mikið frá veltufjármunum 

þeirra félaga sem vilja hámarka hagnað sinn. En handbært fé frjálsra félagasamtaka 

vegur um 60% af veltufjármunum þeirra á meðan viðskiptakröfur og aðrar 

skammtímaskuldir vega þyngst á meðal þeirra félaga sem vilja hámarka hagnað sinn. 

Skulda- og eiginfjárhluti efnahagsreikninga beggja greina eru mjög svipaðir og það sama 

má segja um sjóðstreymið.  

Frjálsum félagasamtökum er ekki skylt að skila tekju- og eignarskatti líkt og öðrum 

félögum. Helsta ástæða þess er að tekjur þeirra fara flestallar í að gera starfsemina 

betri, en með þessu móti þurfa félögin minni framlög frá ríkinu til þess að styrkja þau. 

Þessi félög þurfa þó að borga fjármagnstekjuskatt og eru þau mörg hver mjög ósátt við 

það vegna þess að það hefur ekki tíðkast meðal landa í Vestur-Evrópu.  
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Orðskýringar 

Hér koma orðskýringar á erlendum skammstöfunum sem hafa komið fram í ritgerðinni. 

CICA  Kanadíska stofnunin fyrir Löggilta Endurskoðendur (e. Canadian Institute 

of Chartered Accountants) 

AcSB    Reikningsskilastaðlanefnd (e. Accounting Standard Board) 

PASB  (Reikningsskilastaðlar fyrir ríkisrekin félög (e. Public Sector Accounting 

Board)  

ASNFPO Reikningsskilastaðlar fyrir frjáls félagasamtök (e. Accounting standards 

for Not for profit Organization) 

IAS  Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (e. International Accounting Standards) 

IFRS  Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (e. International Financial Accounting 

Standards) 

IFRS for SME Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (e. 

International Financial Accounting Standards for Small and Medium 

Enterprices) 

 

http://www.cica.ca/
http://www.cica.ca/
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Viðauki 1 

Skýringar AFS á Íslandi. 
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Viðauki 2 

Skýringar Nýherja. 
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