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Abstract 
 

This paper examines whether the implementation of electronic invoice 

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

would be beneficial. 

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

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

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

ethical demands’ accounting places on managers and other users is 

examined. 

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

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

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

purchase invoices. The accounting environment of the Icelandic State 

is examined and the State AP process explained. 

An examination was made on AP data in the Oracle Accounting 

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

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

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

being issued to being processed and finally paid. 

The conclusion is that electronic invoicing should definitely be 

implemented, along with electronic approval of invoices. This would 

streamline the process from issue to payment and improve the quality 

of financial information from the State accounting system. The data 

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

standardised and more stringent quality demands made to the users. 

 

Keywords: Managerial and financial accounting, purchasing process, 

bookkeeping, Accounts Payables, efficiency. 
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Verkefni þetta er lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 

við Háskólann á Akureyri. Rannsóknarspurningin sem leitað er svara 

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

rafrænum reikningum við innkaup.  

Til að kanna til hlítar mögulegan ávinning er hlutverki reikningshalds 

og bókhalds gerð nokkur skil. Skoðaðar eru lagalegar kröfur til 

reikningshalds, ábyrgð stjórnenda og hlutverk reikningshalds sem 

stjórnunarverkfæri. Ferli innkaupa er lýst ásamt virkni og uppbyggingu 

fjárhagskerfa ríkisins. Gert er grein fyrir ferli reikninga innan þess 

kerfis, bæði hefðbundinna reikninga og rafrænna. 

Framkvæmd var rannsókn á gögnum í viðskiptaskuldakerfi ríkisins og 

unnin greining á niðurstöðum þeirrar rannsóknar. Leitast var við að 

mæla fjölda reikninga, greiðslumáta, greiðslukjör og tímamæla ferla 

reikninga frá útgáfu að greiðslu og meta skilvirkni. 

Helstu niðurstöður eru að allt bendir til að innleiðing rafrænna 

reikninga muni skila ríkinu verulegu hagræði. Reikningar munu fara 

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

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

Lagt er til að ríkið innleiði rafræna reikninga að krafti ásamt 

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

sjálfvirkni viðskiptaskuldakerfisins. 

 

Lykilorð:stjórnunarlegt og fjárhagslegt reikningshald, innkaupaferlar 

bókhald, viðskiptaskuldir, skilvirkni. 
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1.  Inngangur 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Sc. prófs í viðskiptafræðum við 

viðskipta- og raunvísindadeild Háskólans á Akureyri. Meginmarkmið 

verkefnisins er að skoða hvort hagkvæmt geti verið fyrir íslenska 

ríkið að taka við rafrænum reikningum í rekstri stofnana og 

annarra opinberra aðila. Með því er átt við að ríkið geri birgjum 

kleift að senda reikninga fyrir keyptri vöru og þjónustu á tölvutæku 

formi, sem lesa megi rafrænt inn í fjárhagskerfi Ríkisins. 

Ríkið er nú þegar að taka við reikningum í rafrænu sniði en það eru 

mestmegnis reikningar sem verða til innan eigin bókhaldskerfi en í 

þessari ritgerð er lögð áhersla á að skoða reikninga sem koma frá 

utanaðkomandi birgjum og að reikningarnir lesist algjörlega inn í 

fjárhagskerfi ríkisins. Ekki er um skönnuð skjöl eða snið eins og PDF, 

heldur skrár sem mynda færslur í fjárhagskerfið. 

Rafrænir reikningar eru hluti af stefnumótun Fjármálaráðuneytisins við 

endurskoðun innkaupastefnu ríkisins og eru hluti rafrænnar 

innkaupastefnu ríkisins. Þar er meðal annars gert ráð fyrir að allar 

stofnanir ríkisins geti tekið við og sent frá sér reikninga á rafrænu formi 

fyrir lok ársins 2008 (Fjársýsla ríkisins, 2008c, bls. 1). 

Í útreikningi á arðsemi rafrænna reikninga er oft lögð áhersla á 

fjárhagslegt hagkvæmni við að skrá reikninga. Í skýrslu KPMG fyrir 

danska Tækni- og vísindaráðuneytið frá árinu 2005 var til dæmis 

áætlað að 7 mínútur spöruðust á hvern reikning við að taka við reikning 

með rafrænum hætti. Sparnaðurinn var talinn nema sem svarar 29,71 

dönskum krónum á hvern reikning (Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udviklingk, 2005, bls. 26). Sambærileg greining fyrir 

sænska ríkið áætlaði 22 mínútna tímasparnað á hvern reikning 

(Ekonomistyrningsverket, 2005a, bls. 52). 

Færa má rök fyrir að fjárhagsleg hagkvæmni við vinnusparnað yrði 

ekki eins mikill á Íslandi. Hjá flestum stofnunum er einungis einn 

bókari og jafnvel þó aðeins væri tekið við rafrænum reikningum mun 

ávallt vera þörf á sérhæfðum bókara.  
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Frekar má ætla á að með innleiðingu rafrænna reikninga muni störf 

bókara breytast og skráningarhluti starfsins verða minni. Má þá einnig 

ætla að reikningshald stofnana geti þá sinnt betur öðrum hlutverkum 

sínum en skráningu reikninga, svo sem upplýsingaveitu og þjónusta 

fyrir stjórnendur og hagsmunaaðila. Einnig má ætla að innleiðing 

rafrænna reikninga auki skilvirkni reikningshalds og öryggi. 

Hagkvæmni rafrænna reikninga liggur þar í og er ætlunin að færa rök 

fyrir því. 

 

Til að kanna þetta verður reikningshald kannað frá ýmsum hliðum og 

reynt að meta áhrif rafrænna reikninga, Jafnframt að gera grein fyrir 

mikilvægi reikningshalds, ábyrgð stjórnenda á að viðhalda góðu 

reikningshaldi og að nýta þá fjármuni sem þeim er treyst fyrir. Gerð 

verður grein fyrir innkaupaferli Ríkisins svo og hvernig reikningar eru 

meðhöndlaðir hjá stofnunum og hvaða breytingar rafrænir reikningar 

hafa á það ferli.  

Skoðuð verða gögn úr viðskiptaskuldakerfi Ríkisins fyrir árið 2007 og 

rýnt í hvort þar megi sjá vísbendingar um mál sem innleiðing rafrænna 

reikninga gæti bætt eða lagfært. 
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2.  Fræðileg umfjöllun 

Þegar íhugaðar eru breytingar á fyrirkomulagi við meðhöndlun gagna 

sem eru í eðli sínu bókhaldsgögn er ekki úr vegi að skoða hlutverk og 

tilgang bókhalds og þá um leið reikningshalds. Í inngangi að 

kennslubók í bókfærslu frá 1944 má finna eftirfarandi texta: 

Nú er þess hins vegar krafizt með lögum, að sérhvert 

atvinnufyrirtæki hafi tvöfalt bókhald, og þeir atvinnurekendur, 

sem hlýða kröfum tímans, telja sér slíkt jafn nauðsynlegt og 

skipstjórinn áttavitann. Þeir láta sér alls ekki nægja – eins og 

skattstjórar – að fá að vita, hvernig fyrirtækjum reið af að 

reikningsárinu loknu, heldur krefjast þeir dagleg nákvæmra 

upplýsinga um afkomu þeirra, svo unnt sé að halda stefnu. 

Þessar upplýsingar veitir bókhaldið þeim, og því ljóst, hve 

veigamikill þáttur bókfærsla er í nútíma verzlunarþekkingu. 

(Sigurbergur Árnason, 1944, bls. i). 

 

Þessi fullyrðing um mikilvægi bókhalds var mönnum ljós fyrir rúmum 

sextíu árum, áður en hin svokallaða upplýsingaöld með tölvum og 

aukinni skilvirkni skall á. 

2.1.  Reikningshald 

Reikningahald og bókhald eru hugtök sem notuð eru um skráningu 

og úrvinnslu fjárhagslegra gagna í fyrirtækjum og stofnunum. Á 

íslensku eru orðin „bókhald“ og „reikningahald“ samheiti og vísa til 

enska hugtaksins „bookkeeping“ (Jóhann S. Hannesson, 1985, 

bls.122). Þótt leikmaður greini ekki þarna á milli þá er það ekki í 

samræmi við ríkjandi kenningar í fræðiritum að leggja þessi tvö orð að 

jöfnu: Skilið er í milli bókhalds og reikningshalds þar sem bókhald er 

talið hluti af reikningshaldi eða frumstig reikningshalds. Bókhald er 

það ferli að skrá fjárhagslegar færslur fyrirtækja eða stofnana en 

reikningahald er haft um það hvernig bókhaldsgögn eru nýtt. Hér áður 

tíðkaðist að skrá í bækur kostnað og tekjur og þaðan eiga orðin 
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bókfærsla og bókhald rætur sínar. Nú nota flest fyrirtæki rafrænt 

bókhald (Woods & Sangster, 2002, bls. 4). 

Þótt verkfærin hafa breyst eru skilgreiningar og lýsingar á hlutverki 

reikningshalds enn þær sömu: 

Hlutverk reikningshaldsins er að gera eigenda eða eigendum 

kleift að gera sér tölulega grein fyrir því sem gerist í fyrirtækinu 

og fylgjast með því. Það er mikilvægt tæki til að fyrirtæki eða 

stofnun ná markmiði sínu. Það leiðir í ljós, hvaðan fjármunir 

fyrirtækisins og það fjármagn, sem í þeim er bundið, er komið, 

hvers eðlis það er og hvað um það verður, það fylgist með 

reksturshagkvæmni fyrirtækisins og greiðslugetu þess og sýnir 

afkomuna. Það á að vera allt í senn: Reikningsskil fyrir liðin 

tíma, heimild um ástand líðandi stundar og grundvöllur 

framtíðarætlana (Gylfi Þ. Gylfason 1976 bls. 7-8). 

 
Ítalski munkurinn og stærðfræðingurinn Luca Pacioli er gjarnan 

kallaður faðir reikningshaldsins en hann skrifaði fyrstur manna um 

reikningshald og reikningsskil í bók sinni „Summa de arithmetica, 

geometria, proportioni et proportionalita“ sem var gefin út árið 1494. 

Segja má að Pacioli hafi fyrstur manna gert grein fyrir því sambandi 

sem er á milli rekstrarreiknings annars vegar og efnahagsreiknings hins 

vegar, svo og hvernig jöfnuður er óhjákvæmilega á milli fjármuna og 

fjármagns. Um það snýst bókhaldsjafnan eignir = skuldir + eigið fé 

sem er grundvöllur tvíhliða bókhalds(Stefán Svavarsson, 1995, bls. 

76). 

Talið er að iðnbyltingin hafi ýtt undir mikilvægi reikningshalds. 

Fjarlægð milli eigenda og stjórnenda fyrirtækja jókst þannig að geta 

eigenda til að fylgjast með árangri og starfsemi varð háð fjárhagslegum 

upplýsingum frá stjórnendum. Jafnframt urðu viðskipti flóknari sem 

aftur krafðist breyttra og bættra upplýsingahöndlunar (Weygandt, 

Kieso og Kimmel, 2005, bls. 7). 
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2.2.  Hverjum ber að færa bókhald? 

Þótt reikningshald sé hverju fyrirtæki æskilegt eru það lög sem gera 

hverju fyrirtæki nauðsynlegt að færa bókhald.  

 

Í 1. grein laga um bókhald nr. 145/1994 er tekið fram hverjum er skylt 

að halda bókhald. Það eru: 

• Hlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila; 

• Samvinnufélög og samvinnusambönd, gagnkvæm vátrygginga- og 

ábyrgðarfélög og önnur félög með breytilegan höfuðstól og 

breytilega félagatölu. 

• Sameignarfélög og önnur félög með ótakmarkaðri ábyrgð 

félagsmanna. 

• Sparisjóðir. 

• Hvers konar fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis eða sveitarfélaga sem 

stunda atvinnurekstur. 

• Þrotabú og önnur bú sem eru undir skiptum ef þau stunda 

atvinnurekstur. 

• Hvers konar önnur félög, sjóðir og stofnanir sem stunda 

atvinnurekstur eða hafa á hendi fjáröflun eða fjárvörslu. 

• Hver sá einstaklingur sem stundar atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi (Lög um bókhald nr.145/1994). 

 

Samkvæmt 2. grein sömu laga er ætlast til að fært sé tvíhliða bókhald 

en í 3. grein er að finna skilgreiningu á þeim aðilum sem nægir 

einhliða bókhald. Eru það að jafnaði einyrkjar með litla eða afmarkaða 

starfsemi og sjóðir og félög sem stunda ekki atvinnustarfsemi (Lög um 

bókhald nr.145/1994). 

 

Í lögum um fjárreiður ríkisins er meðal annars að finna skilgreiningar á 

sérstökum skyldum og kvöðum sem gilda um bókhald ríkisins og 

stofnana þess. Eins taka þessi lög á úthlutun fjármagns, fjárlög, 

áætlunargerð og ársreikninga svo nokkuð sé nefnt (Lög um fjárreiður 
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ríkisins, nr. 88/1997). Þessi lög móta rekstrarramma um starfsemi hins 

opinbera. 

2.3.  Áreiðanleiki bókhalds samkvæmt lögum 

Í lögum um bókhald nr. 145/1994 er fjallað um ábyrgð á bókhaldi, 

kröfur um áreiðanleika gagna, ábyrgð stjórnenda og kröfur um innra 

eftirlit. Þar kemur fram ótvíræð ábyrgð stjórnenda bókhaldsskyldra 

fyrirtækja og stofnana á að framfylgja bókhaldslögum: 

Stjórnendur þeirra félaga, sjóða og stofnana, sem um ræðir í 1.–

7. tölul. 1. gr., og þeir sem ábyrgð bera á starfsemi skv. 8. tölul. 

1. mgr. 1. gr., sbr. og 2. mgr. 1. gr., skulu sjá um og bera ábyrgð 

á að ákvæðum laga þessara og reglugerða samkvæmt þeim verði 

fullnægt. (Lög um bókhald nr.145/1994, 5. gr.) 

 

Í 8. gr. laga um bókhald nr. 145/1994 er ennfremur tilgreint að:  

Sérhver færsla í bókhaldi skal byggð á áreiðanlegum og 

fullnægjandi gögnum sem rekja má til viðskiptanna. Ytri sem 

innri gögn skulu fela í sér upplýsingar sem nægja til réttmætrar 

skráningar í bókhaldið. 

Með ytri frumgögnum er átt við gögn frá þeim sem viðskipti eru 

gerð við, svo sem reikning, afreikning, greiðsluseðil, gíróseðil, 

greiðslukvittun, samning, myndrit, skeyti eða önnur jafngild 

frumgögn. Þessi gögn skulu bera með sér, eftir því sem við á, 

auðkenni útgefanda og viðtakanda og aðrar þær upplýsingar sem 

nauðsynlegar kunna að vera til þess að sannreyna megi 

viðskiptin. 

Með innri frumgögnum er átt við gögn sem verða til hjá hinum 

bókhaldsskylda sjálfum, svo sem samrit reikninga, afreikninga, 

greiðsluseðla, gíróseðla, greiðslukvittana, samninga eða skeyta, 

svo og öll önnur gögn sem gerð eru til að skrá hreyfingar eða 

millifærslur innan bókhaldsins sjálfs. (Lög um bókhald 

nr.145/1994, 8. gr.). 
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Lögin taka fram hvenær eigi að skrá bókhald auk þess að gera kröfu 

um skipulag og nákvæmni: 

Í bókhaldi skal skrá viðskipti jafnskjótt og þau fara fram enda sé 

það í samræmi við góða bókhaldsvenju. Önnur atvik skulu skráð 

svo fljótt sem unnt er eftir að þau eiga sér stað. 

Færslur, sem eingöngu byggjast á [rafrænum skjölum],1) skulu 

skráðar í bókhaldið jafntryggilega og aðrar færslur. 

Færslur í bókhaldi skulu vera í skipulegri númeraröð, 

endurspegla að jafnaði rétta tímaröð viðskipta og annarra 

færslutilefna og gefa skýra mynd af því sem þeim er ætlað að 

lýsa. 

Færslurnar skulu vísa til viðeigandi frumgagna og geyma skýrar 

upplýsingar um efni viðskipta eða annarra atvika, reikningsheiti 

og dagsetningu. (Lög um bókhald nr.145/1994, 9. gr.). 

 

Í lögum um bókhald nr.145/1994 er tilgreint að reikningsár skal að 

jafnaði vera tólf mánuðir. Gera má undanþágu við upphaf eða lok 

reksturs. Reikningsárinu er enn fremur skipt í bókhaldstímabil sem 

mega ekki vera lengri en tveir mánuðir. Ætlast er til að í lok hvers 

tímabils sýni bókhaldsreikningur rétta mynd af stöðu hvers einstaks 

bókhaldsreiknings (Lög um bókhald nr.145/1994). 

 

Í lögum um bókhald nr. 145/1994 er fjallað um endurskoðun bókhalds 

og vald endurskoðenda til að sannreyna og skoða bókhald hvenær sem 

er á bókhaldsárinu. Lögin veita endurskoðenda talsvert vald til eftirlits 

og gagnaöflunar og tilgreina að endurskoðandi beri að gera 

athugasemdir eða grípa til ráðstafana telji hann eitthvað athugavert við 

færslu þess (Lög um bókhald nr.145/1994). 

Í 38. grein laganna kveður enn fremur á um að aðgerðarleysi eða 

sinnuleysi stjórnenda gagnvart bókhaldi er refsiverð. Af þessu má 

greina að löggjafinn gerir ríka kröfu um að bókhaldsgögn séu áreiðan-

leg og að bókhald endurspegli rétt fjárhagslega starfsemi viðeigandi 

aðila (Lög um bókhald nr.145/1994, 38). 
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2.4.  Skyldur stjórnenda 

Stjórnendum er skylt að sjá til að haldið sé bókhald sem fullnægir 

lögunum. Á það við um alla stjórnendur fyrirtækja og stofnana sem 

falla undir þá kvöð að færa bókhald, óháð eignarformi. 

Um stjórnendur opinberra stofnana gilda enn fremur lög um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Í 38. grein þeirra laga má 

lesa:  

Forstöðumaður ber ábyrgð á að stofnun, sem hann stýrir, starfi í 

samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf skv. 1. mgr. 

Forstöðumaður ber og ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og 

rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög og að 

fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Ef útgjöld fara fram úr 

fjárlagaheimildum, verkefnum stofnunar er ekki sinnt sem skyldi 

eða þjónusta hennar telst óviðunandi getur ráðherra veitt 

forstöðumanni áminningu skv. 21. gr. eða veitt honum lausn frá 

embætti skv. VI. kafla ef hann hefur gerst sekur um ítrekaða eða 

stórfellda vanrækslu í starfi með þeim hætti sem að framan er 

lýst.(Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, 

38. gr.). 

 

Jafnframt má finna í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

nr. 70/1996 eftirfarandi:  

Forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila bera ábyrgð á því að 

fjárhagsráðstafanir þeirra séu í samræmi við heimildir. Þessir 

aðilar bera jafnframt ábyrgð á því að ársreikningar séu gerðir í 

samræmi við lög þessi og staðið sé við skilaskyldu á þeim til 

Fjársýslu ríkisins. (Lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, nr. 70/1996, 49. gr.). 

 

Fyrirtæki hafa aðgang að tveimur gerðum fjármagns. Það er innri 

fjármagn (e. internal funds) en það er það er það fjármagn sem er til 

innan fyrirtækisins svo sem stofnfé, velta af sölu eða ágóði. Hin spretta 

fjármagns byggir á aðgangi fyrirtækja að utanaðkomandi fjármagni (e. 
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external funds) en það eru lán, styrkir eða hlutabréf. Stjórnendur kjósa 

helst að nota innra fjármagn, en velja síðan utanaðkomandi fjármagn í 

öfugri röð við áhættuna sem því fylgir eða vanda við að afla 

fjármagnsins. Lán eru fyrst valin en aukning á hlutafé gjarnan sá kostur 

sem stjórnendur kjósa síst (Clarke, Wilson, Baines og Nadauld, 1988, 

bls. 22-25). 

Ólíkt stjórnendum á almennum markaði hafa stjórnendur stofnana ekki 

möguleika á öðru fjármagni en því sem þeim er veitt samkvæmt lögum, 

hvort heldur með fjárveitingu eða gjaldtöku. Líkja má því fjármagni 

við innra fjármagni fyrirtækja á almennum markaði (Lög um fjárreiður 

ríkisins, nr. 88/1997). Líkt og stjórnendur fyrirtækja á almennum 

markaði má ætla að stjórnendum stofnana sé mikið í mun að nýta það 

fjármagn á sem bestan og hagkvæmastan hátt og þurfa helst ekki að 

sækja sér utanaðkomandi fjármagn með aukafjárveitingu.  

Í 49. gr. laga um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 er tilgreint að forstöðu-

mönnum er óheimilt að stofna til fjárhagslegra skuldbindinga án 

fjárheimilda. Hjá stofnunum er það bundið í lögum og reglugerðum 

hvaðan utanaðkomandi fjármagn má koma og takmarkar það verulega 

getu stjórnenda stofnana til að afla þess. Er það helst í aukafjár-

veitingum frá viðeigandi ráðuneyti (Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 

88/1997).  

 

Samkvæmt lögum um Ríkisendurskoðun, nr. 86/1997 ber 

Ríkisendurskoðun að starfa sem endurskoðunaraðili á ríkisreikning. 

Jafnframt á Ríkisendurskoðun að sinna hlutverki sem eftirlitsaðili á 

framkvæmd fjárlaga og framkvæma stjórnsýsluendurskoðun (Lög um 

Ríkisendurskoðun nr. 86/1997). 

Í apríl 2008 birti Ríkisendurskoðun harðorða skýrslu þar sem skoðuð er 

framkvæmd fjárlaga fyrir árið 2007. Þar er sagt að sú verklagsregla hafi 

mótast að einungis þurfi samþykki fjármálaráðherra til að samþykkja 

aukafjárveitingu en síðan eru fjáraukalög lögð fyrir Alþingi sem þá 

loks samþykkir aukafjárveitinguna. Þá hafi þegar verið stofnað til 

þeirra fjárhagslegu skuldbindinga sem fjáraukalögin heimila. Bent er á 

að hér er um verulegan hluta útgjalda Ríkisins að ræða, eða um 
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fjórðungur fjárlagaliða í halla fyrir árið 2007 (Ríkisendurskoðun, 2008, 

bls. 31). 

Í skýrslunni má sjá eftirfarandi texta sem sýnir ef til vill best hversu 

alvarlegum augum Ríkisendurskoðun – lögboðin endurskoðandi 

Ríkisbókhaldsins – lítur núverandi meðhöndlun aukafjárveitinga: 

Áðurnefnd verklagsregla um afgreiðslu fjáraukalaga eftir að til 

útgjalda hefur verið stofnað er í hrópandi ósamræmi við 

stjórnarskrá, fjárreiðulög og reglugerð um framkvæmd fjárlaga. 

Þó er ekkert að gert. Ríkisendurskoðun, sem eftirlitsaðili 

Alþingis, hefur ítrekað gert grein fyrir þessum vanda en stendur 

ráðalaus gagnvart honum að öðru leyti. (Ríkisendurskoðun, 

2008, bls. 31). 

 

Ríkisendurskoðun nefnir einnig að fjárhagskerfi Ríkisins sem innleitt 

var 2001 hafi átt að auka möguleika á samtímaeftirliti með fjármálum 

stofnana. Þessi árangur hafi ekki náðst og sjáist það best á því hversu 

mikil óvissa ráðuneyti telja ríkja um rekstrarafkomu stofnana vel fram 

á nýtt ár (Ríkisendurskoðun, 2008, bls. 29).  

2.5.  Hverjum gagnast reikningshald? 

Grein 4 í lögum um bókhald 145/1994 tilgreinir að bókhald eigi að 

vera nægjanlega skýrt til að fullnægja þörfum eigenda, lánadrottna og 

hins opinbera (Lög um bókhald 145/1994). Það eru þó fleiri sem hafa 

not af bókhaldi og reikningshaldi. Helstu aðilar sem hafa gagn af 

reikningshaldi stofnunar eða fyrirtækis eru:  

• Viðskiptavinum/skjólstæðingum, til að meta getu fyrirtækis 

eða stofnunar til að mæta þörfum viðskiptavinarins. 

• Samkeppnisaðilum, til að meta samkeppnisstöðu og móta 

viðmið til samanburðar. 

• Starfsmönnum, til að meta getu fyrirtækis eða stofnunar til að 

greiða laun, meta starfsöryggi og þróun frama. 

• Opinberum aðilum, til að sjá hvort skattar og gjöld eru greidd 

og hvort öðrum opinberum skyldum og kvöðum sé fullnægt. 
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Hvort farið sé að lögum s.s. samkeppnislögum. Til að meta 

hvort fyrirtæki eða stofnun þurfi stuðning. 

• Nær-samfélagslegir hagsmunaraðilar (e. Community repre-

sentatives), til að meta hvort stofnunin eða fyrirtækið sé fært 

um að rækja skyldur sínar við nær-samfélagsins, svo sem veita 

störf, aðstöðugjöld, styrki, eða afleidda þjónustu. 

• Fjárfestum til að meta arðsemi og áhættu við fjárfestingu og 

fjárfestingakosti. 

• Birgjar til að meta vænt viðskipti og líkur á greiðslum fyrir 

vöru og þjónustu. 

• Lánadrottnum til að meta áhættu við lánveitingu, getu 

fyrirtækisins eða stofnunarinnar til að endurgreiða lán ásamt 

vöxtum. 

• Stjórnendum til að hjálpa við ákvörðunartöku og áætlunar-

gerð. 

• Eigendum til að meta hve vel stjórnendur eru að sinna starfi 

sínu og til að meta og móta framtíðarstefnu (McLaney & Atrill, 

2001, bls. 3-4). 

 
Skipta má notendum gagna og upplýsinga úr reikningshaldi í tvo 

flokka:  

• Aðilar sem eru innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar og 

hafa þörf á gögnum og upplýsingum til að sinna sínu starfi. 

Þetta geta verið stjórnendur eða starfsmenn. 

• Utanaðkomandi aðilar sem nota fjárhagsupplýsingar til að 

sinna eftirlitshlutverki, skoða samkeppnisstöðu, fylgjast með 

skuldastöðu og ákveða fjárfestingakosti (Drury, 2000, bls. 4). 

 
Skipta má reikningshaldi nánar eftir þörfum þessara tveggja flokka og 

aðgengi þeirra að upplýsingum í stjórnunarlegt reikningshald (e. 

Managerial Accounting) og fjárhagslegt reikningshald (e. Financial 

Accounting). Það sem greinir einkum á milli þessara skiptinga er: 

• Lagalegar kvaðir: Til eru lög og reglugerðir sem tilgreina 

hvernig og hvaða fjárhagslegum gögnum er skilað frá 
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fyrirtækjum og stofnunum. Fyrir stjórnunarlegt reikningshald 

gilda þessar kvaðir ekki og eina skilyrðið í raun er að gögnin 

nýtist til stjórnunarlegar ákvörðunartöku. 

• Einblínt á einstaka hluta reksturs: Í fjárhagslegu reiknings-

haldi er heildin skoðuð en í stjórnunarlegu reikningshaldi er 

einblínt á einstaka hluta s.s. deildir innan fyrirtækja eða 

stofnana eða einstaka kostnaðarliði. 

• Reikningsskilareglur: Fjárhagslegt reikningshald þarf að falla 

að samþykktum reglum. Slíkar reglur geta verið lög og 

reglugerðir hins opinbera, fagfélaga eða eftirlitsstofnana. Sá 

sem les fjárhagsleg gögn þarf að geta treyst að gögnin séu í 

samræmi við þessar reglur og þar af leiðandi nothæfar til 

samanburðar milli fyrirtækja og stofnana, í sögulegu samhengi 

og til að byggja á ákvarðanir á samanburði. Upplýsingar sem 

stjórnendur nota þurfa ekki að fylgja þessum reglum heldur 

einungis að þjóna þeirri þörf að gagnast við ákvörðunartöku.  

• Tímaþættir: Fjárhagslegt reikningshald tekur á því sem hefur 

gerst í fortíðinni. Einblínt er á skráðar færslur og afleiðingar 

þeirra. Stjórnunarlegt reikningshald snýst um framtíðarákvarð-

anir sem og fortíðina.  

• Tíðni upplýsingagjafar: Fjárhagslegt reikningsskil er að 

jafnaði gert ítarlega skil í ársskýrslu og með fjórðungsupp-

gjörum þar sem á við. Stjórnendur þurfa mun tíðari upplýsinga-

gjöf (Drury, 2000, bls. 4-5). 

2.6.  Upplýsingakerfi stjórnenda 

Líta má á hlutverk reikningshalds í fyrirtækjum og stofnunum sem 

upplýsingavinnslu og upplýsingaveitu. Upplýsingum er aflað og úr 

þeim unnið svo þær geti nýst öllu fyrirtækinu eða stofnuninni. 

Notendur upplýsinganna þurfa að taka ákvarðanir með hagsmuni 

fyrirtækisins eða stofnunarinnar að leiðarljósi og taka ákvörðun byggða 

á þessum gögnum (Parker & Case, 1993, bls. 550-551).  
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Til þess að þeir sem stýra reikningshaldi geti veitt slíkar upplýsingar 

þurfa þeir að: 

• Þekkja og afla viðeigandi fjárhagsgagna. 

• Skrá gögnin á kerfisbundin hátt. 

• Geta greint og túlkað gögnin. 

• Skila frá sér gögnum á sniði sem nýtist notendum (McLaney og 

Atrill, 2002, bls. 9-10). 

 

Stjórnendur fyrirtækja og stofnana hafa ýmis verkfæri til að halda utan 

um og nýta upplýsingar í stjórnunarlegum tilgangi. Þessi verkfæri 

mynda stjórnunarupplýsingakerfi (e. Management Information 

System - MIS). Gott stjórnunarupplýsingakerfi er talið geta breytt 

uppbyggingu viðskiptaumhverfi þeirrar atvinnugreinar sem starfað er í 

og þannig breytt samkeppnisreglum eða samkeppnisumhverfi. Einnig 

býður það upp á að finna leiðir til að skapa samkeppnisforskot og 

myndar ný tækifæri og ný viðskiptafæri sem nýta oft það sem fyrir er í 

fyrirtækinu (McLaney og Atrill, 2002, bls. 9). 

 

Stjórnunarupplýsingakerfi má skipta í eftirfarandi undirkerfi: 

• Aðgerðaskráningarkerfi (e. Transaction reporting systems) 

eru kerfi sem skrá daglegar aðgerðir fyrirtækja og stofnana s.s. 

fjárhagsbókhald. Einnig geta dagbókakerfi, verkefnabókhald og 

lagerkerfi, svo fáein séu nefnd talist til aðgerðaskráningarkerfi. 

• Skýrslukerfi stjórnenda (e. Management reporting system) 

eru þau kerfi sem veita stjórnendum nauðsynlegar upplýsingar í 

starfi sínu. Þetta er ekki bundið við gögn úr bókhaldi, heldur 

getur einnig verið áætlanir, dagskrá, verkefnalistar og aðrar 

upplýsingar sem er stjórnendum nauðsynlegar.  

• Stuðningskerfi ákvarðana (e. Decison support systems) eru 

kerfi sem gera stjórnendum mögulegt að framkvæma „hvað ef“ 

greiningar byggðar á upplýsingum úr aðgerðarskráningar-

kerfum og skýrslukerfi stjórnenda.  
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• Upplýsingakerfi skrifstofa (e. Office information systems) eru 

símkerfi, ritvinnslukerfi, tölvupóstkerfi og önnur sambærileg 

kerfi sem hafa með vinnslu gagna og upplýsinga að gera. Þau 

kerfi sem falla undir skilgreiningu Upplýsingakerfa skrifstofa 

tilheyra einnig oft öðrum flokkum (Parker & Case, 1993, bls. 

10-11). 

 

Við skoðun á uppbyggingu stjórnunarupplýsingakerfa þarf að greina á 

milli gagna (e. data) og upplýsinga (e. information). Gögn eru stöðugt 

skráð og vitneskju safnað t.d. í hefðbundnu bókhaldi en upplýsingar 

eru hins vegar byggðar á úrvinnslu slíkra gagna. Ferlið er oftast með 

þessum hætti: Gögnum er safnað og úr þeim unnar upplýsingar. 

Stjórnandi tekur þær upplýsingar og notar ásamt öðrum upplýsingum 

og gögnum s.s. þekkingu, skýrslum, sérfræðiálitum og markaðs-

upplýsingum til að taka ákvörðun (Parker & Case, 1993, bls.12-13). 

 

Við að auka sjálfvirkni í aðgerðarskráningarkerfum (þ.a.m. bókhalds-

kerfum) má ná fram hagræðingu og vinnusparnað á mörgum stigum: 

• Villutíðni minnkar þar sem aðgerðir svo sem millifærslur milli 

bókhaldsþátta og bókhaldshluta, útreikningar, skráningar og 

uppgjör fara sjálfkrafa fram. Dregið er úr líkum á mannlegum 

mistökum. 

• Dregur úr gagnatapi. Frumgögn týnast síður þegar 

viðskiptagögn eru geymd í aðgerðarskráningarkerfi þar sem þau 

þurfa síður að fara úr skjalasöfnum.  

• Vinnusparnaður þar sem margar aðgerðir nægir að vinna í eitt 

skipti og síðan sér sjálfvirkni um færslur milli kerfis- og 

vinnsluhluta. 

• Þjónustustig eykst við sjálfvirkni í aðgerðarskráningarkerfum 

þar sem upplýsingarnar eru réttari og aðgengilegri. Þannig er 

erfitt að vita birgðastöðu í handvirku birgðakerfi nema með 

talningu eða staðfestingu en í sjálfvirku kerfi ættu allar birgða-

breytingar að færast inn um leið og þær eiga sér stað. 
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• Viðbragðstími eykst við sjálfvirkni. Upplýsingar flæða hraðar 

milli aðila sem auðveldar vinnu og ákvarðanatökur (Parker & 

Case, 1993, bls. 394-395).  

2.7.  Reikningshald sem þjónusta 

Reikningshald er fylgifiskur alls reksturs og nauðsynlegur hluti hans en 

getur seint talist markmið eða tilgangur rekstursins.  

  

Líta má á reikningshald sem þjónustu við aðrar deildir fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar. Sú deild sem sér um bókhald og reikningshald veitir 

notendum þjónustunnar upplýsingar og gögn úr fjárhagsumhverfi 

starfseminnar. Nytsemi þjónustunnar er háð því hve vel hún fullnægir 

eftirfarandi skilyrðum: 

 

• Mikilvægi (e. Relevance). Fjárhagsgögn þurfa að skipta máli til 

að þau gagnist við ákvörðunartöku, annars er lítill tilgangur 

með upplýsingunum. Gögnin geta skipt máli við að greina 

fortíð, meta núverandi stöðu eða spá í framtíð rekstursins. 

Mikilvægi reikningshalds við að greina fortíð er ekki síst til að 

veita stjórnendum mælistiku til að meta eldri spár og áætlanir. 

• Áreiðanleiki (e. Reliability). Mikilvægt er fyrir notendur að 

geta treyst því að gögn séu áreiðanleg og laus við galla eða 

hluttekningu. Sú staða getur þó komið upp að gögn eru 

áreiðanleg en ekki gild. Dæmi um slíkt væri ef sala á tæki sem 

hefur ákveðið bókfært verð en annað markaðsverð. Þá væri 

bókfærða verðið áreiðanlega verðið en markaðsverðið gilda 

verðið. Þar sem áreiðanleiki og gildi stangast á skal að jafnaði 

notast við gildu upplýsingarnar. 

• Samanburðarhæfni (e. Comparability). Notendur þurfa að 

geta borið saman gögn milli tímabila, deilda eða annarra 

fyrirtækja. Gildi upplýsinganna eykst ef þær eru samanburðar-

hæfar. Til þess er oft gott að tilgreina staðla og aðferðir sem eru 

notaðir við greiningu og öflun gagna. 
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• Skiljanleiki (e. Understandability). Mikilvægt er að gögn séu 

skiljanleg þeim hópi sem gögnin eiga að gagnast. 

• Vægi gagna (e. Materiality). Mikilvægt er að draga fram öll 

gögn sem geta haft áhrif á ákvörðunarferli. Hafi gögn ekki áhrif 

þar á ber að sleppa þeim þar sem hætta er á að framsetning 

þeirra trufli notendur við ákvörðunartöku (McLaney og Atrill, 

2002, bls. 5-6)  

 

Við þessa upptalningu bætir Tim Sutton einum mikilvægum þætti: Það 

þarf að vera fjárhagslega réttlætanlegt að safna saman og greina 

gögnin. Samkvæmt því á einungis að leggja í þá vinnu ef hagurinn af 

söfnun og greiningu er meiri en kostnaðurinn (Sutton, 2004, bls. 7). 

 

Ef litið er á hlutverk reikningshalds innan fyrirtækis eða stofnunar sem 

þjónustu, má nota þau verkfæri sem notuð eru við mat á þjónustu og 

þjónustugæðum til að meta gæði reikningshaldsins. 

 

Notendur þjónustu hafa ákveðnar væntingar sem byggjast meðal annars 

á fyrri reynslu, orðspori og þeirri mynd sem gefin er af þjónustunni. 

Þessar væntingar skipta þjónustuveitur miklu máli því þær eiga sinn 

þátt í að draga að viðskiptavini og auka þörf á þjónustunni því 

viðskiptavinir bera sífellt saman væntingar sínar við þá þjónustu sem 

þeir fá (Kotler, 2003, bls. 455). 

Ein aðferðarfræði við mat á þjónustu er byggt á sprungulíkani 

þjónustugæða (e. Gap model) sem sýnir samband sex þátta og 

afleiðingar þess ef virknin milli þeirra er ekki nægjanleg. 
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Mynd 1:  Sprungulíkan 

(Bitner og Zeithaml, 2003, bls. 532). 

 

Markmið líkansins er að skoða þjónustugæði á skipulagðan og 

heildstæðan hátt og gera kleift að samræma væntingar og skynjun 

viðskiptavina. Ef ósamræmi er á milli þessara þátta myndast sprungur 

(e. gaps). Fyrstu fjórar sprungurnar eru fyrirtækjasprungur (e. provider 

gaps), sem myndast ef einhverju er ábótavant við framkvæmd 

þjónustunnar. Fimmta sprungan er viðskiptavinasprungan (e. customer 

gap), sem myndast ef upplifun viðskiptavina af þjónustunni er ekki í 

samræmi við væntingar þeirra. Segja má að viðskiptavinasprungan sé 

afleiðing þess þegar einhver fyrirtækjasprungnanna fjögurra er til 

staðar. 

Sprunga 1: Nauðsynlegt er fyrir þjónustuveita að skilja væntingar og 

þarfir viðskiptavina sinna til þess að geta staðið undir þeim. Þekking á 

væntingum er fyrsta skrefið í því að afhenda góða þjónustu. Sprunga 

eitt myndast þegar fyrirtækið telur væntingar viðskiptavinanna vera 

aðrar en þær eru í raun.  

Sprunga 2: Sýnir mun á skynjun þjónustuveita á væntingum 

viðskiptavinarins og stöðlum og hönnun þjónustunnar. Þannig getur 

þjónustuveita skynjað þarfir en ekki uppfyllt þær nægjanlega vel þar 

sem þjónustuskilgreiningar eru ekki nægjanlega skýrar. Dæmi um slíkt 
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er stjórnandi sem gefur fyrirmæli um að þjónusta eigi að vera snögg án 

þess að skilgreina hvað er átt við með „snögg“. 

Sprunga 3: Þegar þjónusta hefur verið stöðluð er mikilvægt að 

framkvæmd sé í samræmi við staðlana. Sé þjónusta ekki veitt 

samkvæmt stöðlum myndast sprunga í þjónustulíkaninu. Ástæður fyrir 

sprungumyndun á þessum stað geta verið að þjálfun starfsmanna sé 

ábótavant eða að hugmyndir þeirra séu aðrar en stjórnenda. Einnig 

getur verið að einhverjir þeirra sem eftir þjónustunni leita hafi aðrar 

þarfir en þær sem þjónustan var hönnuð til að mæta og að þjónustan sé 

því aðlöguð þeim. 

Sprunga 4: Fjórða sprungan myndast þegar munur verður á 

framkvæmd þjónustu annars vegar og kynningu eða markaðsstarfi hins 

vegar. Ef ósamræmi er á kynntri þjónustu og veittri þjónustu er hætt 

við að viðskiptavinir geri sér væntingar sem erfitt getur reynst að 

standa undir og verði því fyrir vonbrigðum.  

Viðskiptavinasprungan: Þær sprungur sem lýst er hér að framan geta 

hver um sig leitt til þess að sú þjónusta sem viðskiptavinir upplifa er 

ekki í samræmi við þær væntingar sem þeir höfðu til hennar fyrirfram. 

Segja má að viðskiptavinasprungan sé einkenni sem gefur til kynna að 

einhverjar hinna sprungnanna séu til staðar, ein eða fleiri. Þar sem sú 

þjónusta sem viðskiptavinir upplifa er ekki í samræmi við væntingar 

þeirra er oft lítil áhersla á að kynna sér væntingarnar og gæði 

þjónustunnar með rannsóknum eða eftirliti. Vandamálið getur því verið 

til staðar án þess að sá sem veitir þjónustuna verði þess vart (Bitner og 

Zeithaml, 2003, bls. 532-539). 

2.8.  Kerfishlutar bókhalds 

Sá hluti bókhalds sem tilheyrir tvíhliða bókhaldi er kallað fjárhags-

bókhald (e. General Ledger (GL)). Tvíhliða bókhald fullnægir 

lagakröfum (Lög um bókhald nr.145/1994) en til að gera reikningshald 

og bókhald skilvirkara og að nothæft sem stjórnunarverkfæri eru oft 

notuð viðbótarkerfi eða kerfishlutar sem tengjast eða styðja við 

fjárhagsbókhaldið (Parker & Case, 1993, bls. 403).  
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Það getur reynst erfitt að sjá skuldastöðu gagnvart einum birgja af 

mörgum eða greina kaup frá einstökum birgjum í fjárhagsbókhaldi. 

Betra er að halda utan um færslurnar í bókhaldshluta eða kerfishluta 

sem er sniðinn að þörfum fyrirtækis eða stofnunar til að halda utan um 

viðskipti við einstaka birgja og/eða vörukaup. Bókhaldshlutarnir hafa 

það sameiginlegt að halda utan um hóp færslna með sameiginlegu sniði 

eða eiginleikum. Kerfishlutarnir færa síðan upplýsingar í 

fjárhagsbókhaldið þar sem það á við, gjarnan í samþjöppuðu formi. Oft 

þarf fjárhagsbókhald ekki að sýna jafn nákvæma sundurliðun og færsla 

og greining í kerfishluta býður uppá (Weygandt o.fl., 2005, bls. 280-

281).  

 

Helstu kostir við að nota kerfishluta til að auðvelda reikningshald eru 

þeir að kerfishluturinn: 

• Getur sýnt færslur á einum reikningi eða reikningslykli en það 

getur auðveldað eftirlit og greiningu. 

• Losar fjárhagsbókhaldið undan óþarfa færslum. 

• Auðveldar villuleit. 

• Auðveldar verkaskiptingu við færslu og vinnslu reikningshalds 

(Weygandt o.fl., 2005, bls. 282-283). 

 

Algengir kerfishlutar í bókhaldskerfum eru: 

• Viðskiptaskuldir sem heldur utan um þær kröfur sem aðrir 

eiga á fyrirtækið eða stofnunina. 

• Viðskiptakröfur eru þær kröfur sem fyrirtækið telur sig eiga á 

aðra. 

• Birgðakerfi sem heldur utan um vörur, verðmæti þeirra, 

staðsetningu og annað þeim tengt. 

• Innkaupakerfi til að stýra innkaupum. 

Mörg þessara kerfa bóka færslur sín á milli. Þannig gæti viðskipta-

skuldir útbúið færslu til að breyta birgðastöðu ef vara er seld. Þessir 
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kerfishlutar mynda kjarnann í upplýsingakerfi stjórnenda og geta 

auðveldað upplýsingagjöf verulega (Parker & Case, 1993, bls. 403).  

Tökum dæmi um fjármálastjóra sem þarf að áætla fjárþörf næstu 

tveggja mánuða. Hann getur skoðað fortíðina með því að skoða gögn úr 

fjárhagsbókhaldi og byggt áætlun sína á fortíðargögnum. Hann getur 

skoðað skuldbindingar sem greiða á úr viðskiptaskuldakerfinu á 

tímabilinu og þannig greint betur frávik frá eldri gögnum. Hann getur 

áætlað kaup fyrirtækisins eða stofnunarinnar með greiningu byggða á 

gögnum úr innkaupakerfinu. Hann getur síðan samstillt innkaup, 

greiðslu til birgja og aðra þætti til að tryggja að reksturinn sé 

fjármagnaður á sem hagstæðasta máta. Þetta geti hann gert svo 

framarlega sem verkfærin sem hann hefur aðgang að bjóði upp á slíka 

vinnslu á traustan og áreiðanlegan hátt (Jón Bjarni Emilsson, munnleg 

heimild, 3. apríl 2008). 

Þótt gögn flæði milli kerfishluta þá eru mörg þeirra þess eðlis að þau 

fara ekki í fjárhagsbókhaldið þótt þau séu í upplýsingakerfinu. Einungis 

gögn sem hafa bókhaldslegt gildi fara í fjárhagsbókhaldið. Dæmi um 

gögn sem eiga ekki erindi í fjárhagsbókhaldið er magnfrávik frá 

pöntun, að því gefnu að reikningur birgja sýni rétt magn (Jón Bjarni 

Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

2.9.  Innkaupaferlið og ferli reikninga frá birgja að 

kaupenda 

Innkaupaferlið hefur verið skilgreint sem eftirfarandi ferli: 

 

 

Mynd 2:  Grunn ferill innkaupa á vöru og þjónustu. 

(Georg Birgisson, 2007, bls.5). 

Sá sem ætlar að versla vöru eða þjónustu byrjar á að skoða og kynna 

sér vöruvalið (vörulisti). Hann spyr birgja um eiginleika þess sem er í 
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boði og ber saman milli aðila (fyrirspurn). Að skoðun lokinni velur 

hann birgja (val) og pantar (pöntun). Varan er afhent eða þjónustan 

framkvæmd (afhending) og reikningur gefin út (reikningur). Kaupandi 

tekur við reikningi og greiðir (greiðsla). Þá fyrst er innkaupaferlinu 

lokið.  

Við pöntun verður til skuldbinding eða gagnkvæmur samningur. Samið 

er um kaup á vöru eða þjónustu sem seljandi skuldbindur sig til að 

afhenda og kaupandi að greiða umsamda upphæð í samræmi við 

umsamin kjör. Þessi skuldbinding er staðfest með útgáfu reiknings. 

Þróun boðleiða reikninga má lýsa með eftirfarandi mynd: 

 

 

Mynd 3:  Boðleiðir viðskiptagagna milli kaupenda og seljenda. 

(Ekonomistyrningsverket, 2005b, bls. 23). 
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Í fyrsta þrepi (1.) eru gögn send með hefðbundnum hætti. Reikningur 

er prentaður hjá söluaðila og sendur með pósti til móttakanda. Þetta er 

algengasti sendingarmáti reikninga og hefur verið til fjölda ára. 

Í öðru þrepi (2.) hefur söluaðili úthýst reikningsútskrift og sendingu til 

aðila sem hefur sérhæft sig í slíkri vinnslu. Söluaðili sendir frá sér 

gagnaskrá sem er prentuð hjá þjónustuaðila og reikningi komið til 

kaupenda með hefðbundinni póstdreifingu. 

Í þriðja þrepi (3.) sendir seljandi rafræn gögn úr eigin viðskiptakerfi í 

stöðluðu sniði sem kaupandi og seljandi hafa komið sér saman um. Til 

eru nokkur stöðluð snið s.s. EDI (Electronic Data Interchange). 

Tengingin er beint á milli aðila – þ.e. söluaðili og kaupandi þurfa að 

vera tengdir eða hafa opna gátt inn til hvors annars. Kerfi kaupanda 

getur lesið gögnin inn í eigið viðskiptakerfi og aðlagað að gagnasniði 

þess kerfis. Ein helsta hættan við notkun slíkra staðla er að samhæfnin 

þarf að vera algjör og staðlarnir traustir. Þannig þurfa 

samskiptastillingar, útgáfur hugbúnaðar og staðlar að vera samhæfðar. 

Í fjórða þrepi (4.) hafa seljandi og kaupandi komið sér saman um að 

nota XML (e. Extensible Markup Language) sem sameiginlegt 

viðskiptamál gagna. Viðskiptakerfi seljenda getur útbúið XML 

viðskiptagögn á rafrænum miðlara sem sér til þess að gögnin eru send á 

staðfestan rafrænan móttakenda. Líkja má miðlarann við pósthús, 

miðlarinn gengur úr skugga um að XML skeytið komi frá þekktum 

sendanda og setur skeytið í pósthólf hjá þekktum móttakenda. 

Vörukaupandi sækir XML skjalið í pósthólfið og viðskiptakerfi hans 

les það inn. Þetta er það þrep sem íslenska ríkið notar við rafræna 

reikningamóttöku. 

Fimmta þrepið (5.) er það þrep sem margir spá að muni verða 

ráðandi/algengara í náinni framtíð: Viðskiptakerfi senda XML skeyti 

sín á milli og eru fær um að lesa og skilja innihald þeirra hvort sem um 

er að ræða reikninga, útboðsgögn, fyrirspurnir eða pantanir. Á því stigi 

eru rafræn samskipti farin að snerta fleiri þætti en eingungis boð í aðra 

átt í innkaupaferlinu (Ekonomistyrningsverket, 2005, bls. 22-23). 
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2.10.  Viðskiptaskuldir 

Tilgangur aðfangastjórnunar er að hámarka hagræði í aðföngum með 

því að stýra birgðahaldi og innkaupum. Hlutverk viðskiptaskuldakerfa 

er að draga greiðslu reikninga vegna aðfanga eins lengi og mögulegt er 

án þess að þeir fari í vanskil. Það er góð fjármálastjórnun að greiða 

einungis reikninga þegar búið er að staðfesta móttöku þeirrar þjónustu 

eða vöru sem greitt skal fyrir og greiða þá reikninga í samræmi við þau 

viðskiptakjör sem birginn hefur boðið (James, Russell og Seibert, 

2002, bls. 117). 

Tilgangur viðskiptaskuldakerfa er að hjálpa við að stýra aðfangaöflun 

en einnig má nota þau til að stýra útlögðum kostnaði starfsmanna og 

öðrum útlögðum kostnaði því þau auðvelda að stýra miklum fjölda 

færslna og reikninga og greiðsluflæði sem það skapar. Kerfishlutinn 

auðveldar innkaupagreiningar, verðsamanburð og uppgjör við birgja. 

Jafnframt tryggir kerfishlutinn ákveðna vörn gegn tilhæfulausum eða 

gölluðum reikningum eða óumbeðnum viðskiptum eða að viðskipti séu 

skuldfærð oftar en um var samið (James o.fl., 2002, bls. 117-118). 

Ferlið /reikninga/gagna/upplýsinga í viðskiptaskuldakerfum má skipta í 

fjóra þætti: 

• Skráning reikninga. Þessi þáttur getur einnig tengst innkaupa-

kerfi en þá er innkaupapöntun jöfnuð við reikning frá birgja. 

Skráningin getur verið handvirk (innsláttur starfsmanns) eða 

sjálfvirk (rafrænir reikningar) (James o.fl., 2002, bls. 125). 

• Samþykktarferli reikninga. Staðfesting á að kaupin hafi átt 

sér stað, hafi verið heimiluð og að magn, verð og kjör séu í 

samræmi við væntingar (James o.fl., 2002, bls. 128-129). 

• Greiðsla samþykktra reikninga. Kerfið sér um að finna og 

undirbúa greiðslur fyrir alla samþykkta reikninga í samræmi við 

eindaga þeirra (James o.fl., 2002, bls. 130). 

• Afstemma greiðslu við bankareikning. Framkvæma 

bókhaldslega afstemmingu þar sem færslur fyrir greidda 

reikninga eru afstemmdir við bankareikninginn sem greiðslan 

fór af (James o.fl., 2002, bls. 125). 
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Markaðsrannsóknarfyrirtækið Aberdeen Group birti skýrslu um þætti 

sem ráða ættu vali á rafrænu viðskiptaskuldakerfi undir heitinu „E-

Payables Solution Selection: Your 2007-2008 Guide to A/P 

Transformation“. Aberdeen group framkvæmdi mat á viðskipta-

skuldakerfi rúmlega 200 fyrirtækja vegna þessarar skýrslna á árunum 

2006-2007 (Bartolini, Browning og Dwyer, 2007, bls. 22) auk þess að 

kanna meðhöndlun viðskiptaskulda hjá um 400 fyrirtækjum (Bartolini 

o.fl., 2007, bls. 6).  

Þessi rannsókn leiddi meðal annars í ljós að slakt ferli við meðhöndlun 

viðskiptaskulda getur leitt til margra vandamála. Meðal þeirra er léleg 

yfirsýn og að skortur á tækni eða verkfærum og ógegnsæi getur haft 

áhrif á vinnslu og ferla á öllum sviðum fyrirtækisins eða stofnunarinnar 

(Bartolini o.fl., 2007, bls. 5). 

Tafla 1:  Áhrif vandamála í viðskiptaskuldakerfi þvert á rekstur 

 

Vandi 

 

Áhrif á aðfangakeðju 

 

Áhrif á fjárhag 

 

Áhrif á birgja 

 

 

 

Ógegnsæi í 

viðskiptafærslum 

• Villur í reikningum. 

• Illa staðið við 

viðskiptakjör og 

samninga. 

• Glötuð 

sparnaðartækifæri. 

• Erfitt að greina 

þjónustu birgja. 

• Ekki hægt að skoða 

greiðsluáætlanir og 

fjárstreymi vegna 

aðfanga. 

• Takmörkuð geta til 

að stjórna 

fjármálum og 

fjárstreymi. 

• Tvöföld innheimta 

eða reikningagerð. 

• Greiðslur týnast 

eða eru ógreiddar 

vegna skorts á 

gegnsæi. 

• Léleg þjónusta. 

• Lakari 

viðskiptavild. 

Handvirk kerfi 

(pappírsviðskipti) 

• Lengri afgreiðslutími. 

• Hærri kostnaður við 

færslur. 

• Minna lausafé 

vegna hærri 

kostnaðar. 

• Ekki hægt að sjá 

hvar reikningur er 

staddur í kerfinu. 

 

 (Bartolini o.fl., 2007, bls. 5). 

 

Helstu vandamál í viðskiptaskuldaferlum tengjast ógegnsæi í færslum. 

Ef skráning reikninga, eftirfylgni greiðslna og greiðslur eru ekki 

gegnsæar er hætta á van- eða ofskráningu, of- eða vangreiðslum og 

vannýttum afsláttum. Þetta leiðir til lengri uppgjörstíma og hærri 

kostnaðar (Bartolini o.fl., 2007, bls. 5). 
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Samkvæmt rannsókn Aberdeen Group voru um 80% aðspurðra 

fyrirtækja enn með viðskiptaskuldakerfi sem voru að mestu byggð á 

handvirkum ferlum og órafrænni skráningu. Þetta bendir til að verulega 

skorti á tækni hjá fyrirtækjum í viðskiptaskuldavinnslu. Því er það afar 

áhugavert að Aberdeen Group komst jafnframt að því að handvirkir 

ferlar eru að jafnaði 74%-89% dýrari í framkvæmd en sjálfvirkari ferlar 

(Bartolini o.fl., 2007, bls. 5-6). 

Í rannsókn Aberdeen Group kom í ljós að leiðandi fyrirtæki voru að ná 

fram verulegri hagræðingu með góðum viðskiptaskuldakerfum. Í 

samanburði við önnur fyrirtæki í könnuninni voru þau fyrirtæki sem 

komu best úr rannsókn Aberdeen Group að skila 91% lægri kostnaði 

við að meðhöndla reikninga frá birgjum á 46% skemmri tíma. 

Jafnframt voru greiðslur eftir eindaga 12% færri og fyrirspurnum 

svarað 30% fljótar (Bartolini o.fl., 2007, bls. 6). Það sem einkenndi þau 

var að skilvirkir ferlar voru útfærðir á eins sjálfvirka hátt og mögulegt 

var (Bartolini o.fl., 2007, bls. 6). 

Í rannsókn Aberdeen Group kom í ljós að stór hluti aðspurðra sagðist 

ætla að leggja áherslu á aukna sjálfvirkni í viðskiptaskuldahluta 

bókhaldskerfis hjá sér (Bartolini o.fl., 2007, bls. 4) og gáfu eftirfarandi 

ástæður og markmið sem skýringu:  

 

Mynd 4:  Ráðandi þættir um bætur á viðskiptaskuldakerfi. 

(Bartolini o.fl., 2007, bls. 4) 

 

62%

53%

41%

27%

25%

Lækka kostnað (launa-, stjórnunar- og 
tæknikostnað)

Skilvirkari ferlar vegna skráningar 
kostnaðar milli kerf ishluta

Betri vitund um f járhagslegar 
skuldbindingar

Betri áætlunargerð vegna kostnaðar 
og greiðslu

Áhættustýring og bætt innkaup
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3.  Um reikningshald hjá Ríkinu 

3.1.  Innkaup og innkaupaferli Ríkisins 

Helstu innkaup ríkisins eru stýrð af Ríkiskaupum. Hjá ríkinu gilda 

fjöldi reglna og laga um innkaup eftir eðli þeirra, umfangi og verði. 

Helstu lög og reglugerðir er varða opinber innkaup eru: 

• Lög um opinber innkaup nr. 84/2007 

• Lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 

• Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 

• Lög um framkvæmd útboða 65/1993 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001. 

• Reglugerð nr.705/2001 um innkaup stofnana sem annast 

vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti. 

• Reglugerð nr. 513/2001 um viðmiðunarfjárhæðir vegna 

opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og samkvæmt 

samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber 

innkaup. 

• Reglugerð nr. 715/2001 um skipan opinberra framkvæmda 

(Ríkiskaup, 2008). 

 

Í nóvember 2002 samþykkti Ríkisstjórn Íslands innkaupastefnu. Í henni 

er lögð áhersla á hagkvæmni, samkeppni, ábyrgð og gagnsæi í 

opinberum innkaupum meðal annars til að ná bæði fram hagræði fyrir 

ríkið sem kaupanda og birgja. Er talið að slík hagræðing mun leiða til 

besta fáanlega innkaupaverðs fyrir ríkið, meðal annars vegna þess að 

birgjar vita að hverju þeir ganga varðandi vænt magn og kjör 

(Ríkiskaup, 2008). 

Ætlast er til að Ríkiskaup sinni helstu kaupum, samningum og hafi 

umsjón með útboðum og rammasamningum fyrir hönd ríkisins og geti 

nýtt sér stærð hins opinbera sem kaupanda til að ná fram sem 

hagstæðustu kjörum. Stofnunum er því markvisst bent á að haga 

viðskiptum sínum í samræmi við tilmæli Ríkiskaupa. Þeim er þó 
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heimilt að leita annað en þó aðeins í samræmi við lög og reglugerðir 

hverju sinni (Ríkiskaup, 2008). 

Í innkaupastefnu ríkisins er lögð áhersla á að hvert ráðuneyti móti 

innkaupastefnu sem nái til þeirra stofnana sem þeim tilheyra. Lögð er 

áhersla á mælanleg markmið og hagkvæmni í rekstri. Talið er æskilegt 

að í stærri stofnunum sé innkaupastjóri sem tilheyri beint undir 

forstöðumann (Ríkiskaup, 2008).  

Stjórnendur stofnana versla vöru og þjónustu til að stofnun þeirra geti 

sinnt þeirri starfsemi sem henni er ætlað. Lögreglan kaupir bensín á 

lögreglubifreiðar, búninga á starfsmenn, greiðir fyrir blóðsýni, kaupir 

penna, blöð, bækur, ljósritunarvélar, tölvur, símaþjónustu og allt annað 

sem er talið nauðsynlegt til að veita þá þjónustu sem lögreglunni ber að 

veita samkvæmt lögum.  

3.2.  Fjársýsla ríkisins 

Árið 2002 fól fjármálaráðuneytið Ríkisbókhaldi að fara með verkefni 

embættis ríkisféhirðis. Í framhaldi af því lagði fjármálaráðherra fram 

frumvarp á Alþingi til breytinga á lögum um fjárreiður ríkisins nr. 

88/1997. Með samþykkt frumvarpsins í maí 2002 var nafni 

stofnunarinnar breytt í Fjársýslu ríkisins (FJS) og forstöðumaður 

hennar gegnir nú starfsheitinu fjársýslustjóri (Fjársýsla ríkisins 2008c). 

Fjársýsla ríkisins (FJS) er stofnun sem sér um rekstur fjárhags ríkisins í 

samræmi við 48. Grein laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1977. 

Samkvæmt þessum lögum er hlutverk stofnunarinnar að hafa 

yfirumsjón með öllu bókhaldi og reikningsskilum þeirra aðila er 

ríkisreikningur nær til og að sjá um gerð ríkisreiknings. Jafnframt ber 

stofnuninni að stuðla að öruggri og skilvirkri greiðslumiðlun fyrir 

ríkissjóð (Fjársýsla ríkisins 2008a). 

 

Á heimasíðu Fjársýslunar má sjá eftirfarandi yfirlýsingu um markmið 

stofnunarinnar: 

Lögð er áhersla á að stofnunin veiti hagkvæma og góða þjónustu 

[letri breytt hér]. Hún er þjónustustofnun[letri breytt hér] og því 
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mikilvægt að viðskiptavinir séu ánægðir. Það verður aðeins 

tryggt með góðri þjónustulund [letri breytt hér] hjá starfsfólki 

með góða sérfræðikunnáttu og með hágæða upplýsingakerfum 

sem eru örugg í rekstri. Jafnframt er áríðandi að upplýsinga-

kerfin séu öflug og skilvirk [letri breytt hér] þannig að þau svari 

kröfum notenda hverju sinni.(Fjársýsla ríkisins, 2008b) 

 

Feitletranir í texta að ofan sýna ótvírætt að fjársýsla ríkisins lítur á 

hlutverk sitt að verulegu leyti sem þjónustuveitu og að notendur geti 

treyst á þjónustuna. 

 

FJS hefur sameiginleg gildi að leiðarljósi sem eiga að tryggja samræmi 

í daglegu starfi hennar. Þau eru,  

• Uppfylla þarfir hagsmunaaðila, þar með talda viðskiptavini, 

samstarfsaðila og samfélagið í heild. 

• Traust og áreiðanleiki við meðferð fjármuna og færslu 

bókhalds. 

• Vera fyrirmynd annarra fyrirtækja og stofnana með áherslu á 

frumkvæði, nýsköpun og hæfni (Fjársýsla ríkisins 2008a). 

 

Framtíðarsýn FJS er: 

• FJS kappkosti að veita viðskiptavinum sínum hraða og örugga 

þjónustu. 

• Stofnunin verði góð fyrirmynd á sínu sviði hvað varðar 

fagmennsku í starfi. 

• Vera leiðandi fyrir ríkið á sviði bókhalds- og áætlanagerðar og 

hafa frumkvæði við að innleiða hagnýtar nýjungar í tækni og 

vinnubrögðum. 

• Að upplýsingakerfi ríkissjóðs séu öflug, hagkvæm í rekstri og 

svari kröfum notenda (Fjársýsla ríkisins 2008a). 
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Meðal helstu verkefna FJS má nefna:  

• Samræming og gerð verklagsreglna fyrir bókhald og 

reikningsskil ríkisins. 

• Rekstur upplýsingakerfa, þróun og ráðgjöf er tengist notkun 

þeirra. 

• Ráðgjöf og kennsla fyrir ríkisaðila um bókhald, reikningsskil, 

innheimtu og launaafgreiðslu. Einnig ráðgjöf um nýtingu 

fjárhagsupplýsinga við fjármálastjórn. 

• Eftirfylgni með því að bókhald stofnana sé uppfært reglulega og 

um tilhögun innra eftirlits (Fjársýsla ríkisins 2008a). 

3.3.  Fjárhagskerfi ríkisins 

Reikningshald á að endurspegla allar færslur og atburði sem hafa 

fjárhagsleg áhrif á starfsemi fyrirtækis eða stofnunar á því tímabili sem 

þau eiga sér stað. Þetta er svokallaður rekstrargrunnur fjárhags (e. 

Accrual basis of accounting). Rekstrargrunnur fjárhags byggir á 

tveimur grundvallarreglum sem eru annars vegar svo kölluð tekjuregla 

(e. Revenue principle) og hins vegar jöfnunarregla (e. Matching 

principle). Tekjureglan er á þá leið að eingöngu megi skrá tekjur þegar 

búið er að vinna fyrir þeim. Þær þurfa því að vera innleystar eða 

innleysanlegar þegar þær eru skráðar. Jöfnunarreglan kveður á um að 

færa eigi þann kostnað sem fellur til við tekjuöflun á sama tíma og 

tekjurnar sjálfar eru færðar til bókar (Sutton, 2004, bls. 91). 

Það tíðkaðist víða að hið opinbera notaði greiðslugrunn (e. Cash basis 

of accounting) í reikningshaldi í stað rekstargrunns. Ef greiðslugrunnur 

er notaður eru tekjur og gjöld færð þegar að tekjur koma inn eða 

útgjaldaliðir fara út. Af því leiðir að bókhald sýnir oft ranga mynd af 

rekstri tímabils þar sem færslur geta staðið án viðeigandi mótfærslu 

sem færist jafnvel á annað bókhaldstímabil. Slíkt getur leitt til að 

reikningshaldið endurspegli ekki raunverulega stöðu skuldbindinga og 

tekna (Sutton, 2004, bls. 93). Samkvæmt Stefáni Kjærnested, 

varafjársýslustjóra fjársýslu ríkisins, var bókhald ríkisins fært á 

greiðslugrunni með þeirri undantekningu að um áramót voru ógreiddir 
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reikningar fluttir og gjaldfærðir á rétt ár. Þannig var fjárhagskerfið á 

rekstrargrunni um áramót, en á greiðslugrunni innan ársins. Árið 2004 

var tekin upp notkun rekstrargrunns með innleiðingu Orra og er 

ríkisbókhaldið nú rekið á rekstrargrunni (Stefán Kjærnested munnleg 

heimild, 2. maí 2008). 

 

Fjárhagskerfi ríkisins, sem kallast Orri, er rekið af Fjársýslu ríkisins og 

byggir að mestu leyti á Oracle E-Business Suite hugbúnaði. Kerfið er 

eitt það fyrsta sinnar tegundar sem er frá grunni hannað og byggt upp 

miðað við að vera notað af notendum sem vinna við það frá 

mismunandi stöðum yfir Internetið (Skýrr, 2008, bls. 3). 

Kerfinu má skipta í fjóra vöndla: fjárhag, mannauð, vörustýringu og 

framleiðslu og verkbókhald. Hver vöndull greinist niður í eitt eða 

fleiri undirkerfi. Undirkerfin geta átt samskipti sín á milli, bæði innan 

og utan þess sviðs sem þau tilheyra, og þannig fært gögn og 

upplýsingar sín á milli eftir þörfum (Skýrr, 2008, bls. 3). 

Fjárhagur (General Ledger) í Orra er kallaður Orri GL og er aðal 

kerfishlutinn í fjárhagshlutanum. Meginhlutverk fjárhags er að vera 

miðlæg geymsla allra fjárhagsupplýsinga. Í fjárhag eiga eftirfarandi 

aðgerðir sér stað: skilgreining bókhaldstímabila, uppbygging bókhalds-

vídda, gerð dagbókarfærslna, sjálfvirk kostnaðar- og tekjudreifing, gerð 

sérhæfðra skýrslna, gerð áætlana, greiningarvinna og skýrslugerð 

(Skýrr, 2008, bls. 4). Uppgjör á rekstri stofnana er byggt á 

upplýsingum úr Orra GL. Viðskiptaskuldakerfi Orra er kallað Orri AP 

(Accounts Payables). 
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Mynd 5:  Fjárhagskerfi ríkisins - Orri 

(Skýrr, 2008b, bls. 4). 

 

Aðgengi að Orra er stýrt á tvo vegu: 

• Einungis þekktar og viðurkenndar gagnaleiðir hafa möguleika á 

aðgengi að innskráningarglugga. Stofnanir sem nota Orra fá 

aðgang að kerfinu innan síns staðarnets.  

• Hver notandi fær kenniorð og lykilorð. Strangar reglur eru um 

lágmarkslengd lykilorða, uppbyggingu þeirra og endingartíma. 

Aðgangur notenda er takmarkaður við þörf og starfssvið hvers 

og eins og er aðgangur ávallt takmarkaður við gögn þeirrar 

stofnunar sem starfað er við og þau gögn sem tilheyra 

viðeigandi starfi (Skýrr, 2008, bls. 7-8). 

Aðgengi innan stofnana er háð starfssviðum og hlutverkum. Taflan að 

neðan sýnir dæmigerða aðgangsstýringu vegna fjárhagshluta Orra: 
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Tafla 2:   Aðgangsstýringar að Orra eftir hlutverki. 

 Skráning Greiðslur Skoðað Skýrslur 

Forstöðumaður Nei Nei Já Já 

Fjármálastjóri Já Já Já Já 

Gjaldkeri Nei Já Já Já 

Bókari Já Nei Já Já 

Stjórnendur Nei Nei Nei Já 

 

Forstöðumaður stofnunar (ef annar en fjármálastjóri) hefur aðgang að 

þeim skýrslum og greiningartólum sem eru inn í kerfinu. Hann fær þó 

ekki aðgang til að framkvæma færslur, bóka eða greiða innan kerfisins. 

Fjármálastjóri hefur að jafnaði fullan aðgang að öllum kerfissviðum., 

og er því eini aðilinn innan stofnunar, sem getur bæði skráð inn 

reikning og greitt. Það er þó talið andstætt góðum venjum í bókhaldi að 

þessar aðgerðir séu á sömu hendi. Því er ætlast til þess að stofnanir hafi 

ferla til að greina og skýra þegar þetta gerist en þessi heimild er þó talin 

nauðsynleg rekstraröryggi, til dæmis svo hægt sé að bregðast við 

forföllum eða fjarveru annarra starfsmanna s.s. bókara eða gjaldkera. 

Gjaldkerar hafa aðgang að þeim kerfishlutum er varða greiðslur, 

framkvæmd þeirra og skráningu. Þeir geta ekki breytt bókun reikninga. 

Bókarar geta skráð inn færslur og breytt, svo sem reikninga og 

fylgiskjöl, en ekki greitt (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. 

apríl 2008). 

Þetta verklag getur leitt til að gjaldkeri getur ekki greitt reikning vegna 

þess að eitthvað í skráningu hans er rangt. Sem dæmi ef upphæð á 

greiðsluseðli er röng eða innleggsreikningur greiðslu rangur þarf 

gjaldkeri að biðja bókara að breyta skráningu áður en greiðsla fer fram. 

Þessi aðskilnaður er til að tryggja að sami aðili bóki og greiði ekki 

reikninga sem ekki eru forsendur fyrir, eða greiði reikninga inn á aðra 

innleggsreikninga en ætlað er (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 

3. apríl 2008). 

Stjórnendur og aðrir starfsmenn sem hafa þörf á bókhaldsupp-

lýsingum hafa aðgang að skýrslukerfi Orra. Þessar skýrslur eru 

forskilgreindar í kerfinu í fyrirspurnartólinu Discoverer. Discoverer 

sækir gögn í Oracle kerfishlutana en notendur Discoverer hafa ekki 
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beinan aðgang að þeim kerfishlutum. Notendur Discoverer geta hvorki 

skráð né breytt færslum. Sumar skýrslurnar eru tengdar við frumskjöl 

bókhalds og geta notendur Discoverer sótt skannaðar myndir af 

frumritum svo sem reikningum (Jón Bjarni Emilsson, munnleg 

heimild, 3. apríl 2008). 

 

Stjórnendaskýrslurnar sem eru helst notaðar sækja upplýsingar úr Orra 

GL og því þurfa upplýsingar um viðskiptaskuldir sem skráðar eru í 

Orra AP að vera færðar („póstaðar“) úr Orra AP í Orra GL til að koma 

fram (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

3.4.  Ferli reikninga hjá Ríkinu 

Þegar reikningur berst stofnun sem er að nota Orra AP móttekur bókari 

hann og skráir. Ef birgir hefur ekki áður verið skráður í Orra AP hjá 

viðeigandi stofnun þarf bókari að stofna hann. Þar sem kerfið er tengt 

þjóðskrá er það fljótleg aðgerð og þarf aðeins að staðfesta að 

upplýsingar sem eru sóttar í þjóðskrá séu í samræmi við reikninginn. 

Annars er nóg að fara í skráningarglugga fyrir reikninga: 

 

Mynd 6:  Skjámynd af skráningu haus reiknings í Orra AP. 

(Skýrr, 2008b, bls. 14) 

Meðal þess sem þarf að skrá er kennitala birgja eða nafn, dagsetningu 

reiknings og fjárhagsdagsetningu, fylgiskjalaflokk, reikningsnúmer og 

greiðsluupplýsingar. Margt af þessu kemur sjálfkrafa þegar reikningur 
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frá birgja er skráður en bókari getur þó ætíð yfirskrifað það sem 

samræmist ekki reikninginn (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 

20. apríl 2008). 

Þegar búið er að skrá haus reiknings eru línur hans skráðar. Á reikningi 

frá birgja eru það vöru- eða þjónustulínurnar sem segja til um hvaða 

bókhaldslyklar eru notaðir. Línur geta verið ein eða fleiri en þær lýsa 

því sem verslað var.Mismunandi er milli stofnana hversu ítarlegrar 

sundurliðunar er krafist. Notaðir eru bókhaldslyklar og þeir segja til um 

hvert og hvernig gögn færast á milli kerfishluta, hvort upphæðir séu 

með virðisauka og hvar kostnaður er færður (Árný Elfa Helgadóttir, 

munnleg heimild, 20. apríl 2008). Vandasamasti og tímafrekasti 

þátturinn í skráningu reikninga í Orra AP er greining á því á hvaða 

bókhaldslykil á að skrá kostnað ásamt skráningu þeirra í línur reiknings 

er (Gunnar Guðnason, munnleg heimild 3. maí 2008).  

Uppbygging bókhaldslykla er samræmd í fjárhagskerfinu og fylgja 

allar stofnanir sama kerfi. Dæmigerður bókunarlykill í Orra lítur svona 

út í skráningarglugga Orra AP: 

 

 

Mynd 7:  Skráningargluggi bókhaldslykils í Orra AP 

(Skýrr, 2008b, bls. 10) 

Fyrstu tíu tölurnar eru Viðfang, sem er fjárlaga- og viðfangsefnanúmer 

stofnunar eða deildarinnar sem við á (kostnaðarstaður - e. Cost Cente). 

Næstu fimm tölur segja til um hvaða stofnun er yfirstofnun 

viðfangsins og er skráð sjálfkrafa en kerfið les fyrstu fimm stafi í 

viðfangssvæðinu (e. Balancing segment). Á eftir stofnun kemur tegund 

sem er skráð samkvæmt gildandi tegundalyklaskrá ríkisins sem 
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viðhaldið er af fjársýslu ríkisins. Þessi skrá er gefin út og viðhaldið af 

fjársýslu ríkisins og má finna á heimasíðu stofnunarinnar. Eftir tegund 

kemur eins talna bókunartákn sem segir til um skattflokk 

framtalsskyldra greiðslna. Næsta innsláttarsvæði er notað til að skrá 

kennitölu, og svo koma þrjú valfrjáls svæði þar sem stofnun getur sett 

eigin gildi, t.d. verknúmer. Síðasta svæðið er notað til að halda utan um 

viðskipti innan stofnunar (Skýrr, 2008b, bls. 10-11). 

Þannig má lesa úr bókhaldslyklinum hér að ofan (sjá Mynd 7: 

Skráningargluggi bókhaldslykils í Orra AP) að 9999910101 er deild í 

stofnuninni 99999 og að færslan flokkast undir tegundina 3114 sem er 

endurmat. Bókari sér að þessi tegund ber ekki virðisaukaskatt 

(bókunartákn 0) og þarf því ekki kennitölu. Víddarsvæðin eru ekki nýtt. 

Öryggisreglur koma í veg fyrir að bókarar skrái á stofnanir sem þeir 

hafa ekki aðgang að eða setji inn ranga samsetningu tegundalykla eða 

ófullnægjandi upplýsingar (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 

20. apríl 2008).  

 

Mynd 8:  Skjámynd af skráningu reikningslínu í Orra AP. 

(Skýrr, 2008b, bls. 17) 

Þær stofnanir sem eru með innskönnunarlausn skanna inn frumrit 

reiknings frá birgja og festa við færsluna. Þá má skoða mynd af 

frumritinu þegar reikningur er skoðaður í kerfinu til frekari glöggvunar 

(Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2008). 
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Þegar reikningur hefur verið skráður er hann staðfestur af kerfinu. Þetta 

er aðgerð sem lætur Orra AP fara yfir reikninginn og staðfesta að 

gefnar upplýsingar og bókanir standist þau skilyrði sem kerfið setur um 

gilda reikninga. Að því loknu eru upplýsingarnar (reikningurinn) 

færðar inn í Orra GL með keyrslu sem er framkvæmd reglulega yfir 

daginn (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2008). 

Þegar reikningur hefur verið skráður er frumritið sent til samþykktar. 

Að jafnaði er ætlast til að tveir eða fleiri stjórnendur stofnunar 

samþykki reikninga og eru það gjarnan stjórnendur með rekstrarlega 

ábyrgð. Reikningarnir eru sendir til samþykktaraðila og þeir staðfesta, 

með rithandarsýnishorni, réttmæti kaupanna og reikningsins eða hafna 

honum. 

Reikningi getur verið hafnað af ýmsum ástæðum. Má þar sem dæmi 

nefna: 

• Verð eða magn er ekki í samræmi við samninga eða 

afhendingu. 

• Ekki er heimild fyrir kaupunum. Ýmsar vinnuaðferðir hjá 

stofnunum s.s. beiðnakerfi, pantanakerfi og slíkt stuðla að því 

að heimild er í flestum tilvikum fyrir kaupum. 

• Ekki er kannast við kaupin. Slíkt getur gerst ef reikningur er 

sendur á rangan móttakanda eða um umboðssvik er að ræða. 

• Eins getur stjórnandi talið að kostnaðurinn tilheyri ekki sinni 

deild eða sviði eða að hann sé rangt bókaður. Þá hafnar hann 

bókuninni (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 

2008). 

Ef reikningi er hafnað þarf bókari eða fjármálastjóri að sjá til þess að 

viðeigandi lagfæring eða breyting sé framkvæmd. Við það er 

reikningur bakfærður, leiðréttur eða bókaður á annað viðfang (Árný 

Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2008). 

Hjá flestum stofnunum er samþykktarferlið handvirkt: Reikningar eru 

sendir til samþykktaraðila og þeir handskrifa staðfestingu á þá. Slíkt 

ferli hefur þó ýmsa hættu í för með sér.  
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• Frumgögn, sem eru nauðsynleg staðfestingu um réttmæti og 

áreiðanleika bókhalds, fara frá reikningshaldinu. 

• Talsverður tími fer í afhendingar- og skilatíma.  

• Boðleiðir milli stjórnenda geta verið langar og óskýrar.  

• Stjórnendur þurfa að hafa reikningana hjá sér til að staðfesta. 

• Erfitt er fyrir reikningshaldið að vita hvar reikningar eru staddir 

í samþykktarferlinu (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 

20. apríl 2008). 

 

Fjársýsla ríkisins er að innleiða rafrænt samþykktarferli sem starfar 

samhliða Orra AP. Rafræna samþykktarferlið hefur heitið Orri AME og 

byggir á að útbúnar eru samþykktarreglur sem eru tengdar færslum í 

línum reikninga. Algengasta uppsetningin er að viðfang er tengt 

samþykktarhópi og ef skráð er á viðeigandi viðfang fá meðlimir 

samþykktarhópsins tilkynningu þar um í tölvupósti. Í póstinum geta 

þeir staðfest eða hafnað skráningunni og þar með reikningnum. 

Tilkynningarnar fara á samþykktaraðila í þeirri röð sem þeir eru skráðir 

í samþykktarhóp og þurfa allir meðlimir hópsins að samþykkja 

reikninginn. Hafni einn aðili telst reikningum hafnað þótt fyrri 

samþykkjendur hafi samþykkt reikninginn (Árný Elfa Helgadóttir, 

munnleg heimild, 20. apríl 2008).  

Orri AME býður einnig upp á ítarlegri og nákvæmari samþykktarreglur 

því afmarka má samþykktir við viðföng, tegundir, verknúmer, 

upphæðir og birgja svo nokkuð sé nefnt. Bókari, gjaldkeri og 

fjármálastjóri geta skoðað stöðu reikninga í samþykktarferli, þ.e. 

hverjir hafa samþykkt og hverjir eiga eftir að samþykkja. Einnig sendir 

kerfið aðvaranir séu samþykktaraðilar ekki að samþykkja eða hafna 

reikningum innan eðlilegs tímaramma (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg 

heimild, 20. apríl 2008). 

 

Þá fyrst að reikningur er samþykkur hefur gjaldkeri heimild til að 

greiða hann. Greiðslur eru framkvæmdar í Orra AP og þá oftast með 

beintengingu við Reiknistofu bankanna. Einnig er hægt að merkja 
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reikninga greidda ef þeir hafa verið greiddir á annan máta, t.d. með 

inneign, ávísun eða handvirkt. Gjaldkeri getur valið einstaka reikninga 

og greitt eða útbúið bunkagreiðslu. Ef framkvæma á bunkagreiðslu 

leitar kerfið að öllum reikningum sem fullnægja ákveðnum 

leitarskilyrðum (oftast eindaga) og setur í bunka sem er síðan greiddur 

(Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2008).  

3.5.  Ferli rafrænna reikninga hjá Ríkinu. 

Um nokkurt skeið hefur Fjársýsla ríkisins (FJS) verið með 

tilraunaverkefni sem miðar að því að gera kleift að taka á móti 

rafrænum reikningum frá birgjum í fjárhagskerfi ríkisins. Samhliða 

þessu var unnið að því að fá birgja til að senda reikninga á rafrænu 

formi til ríkisstofnana og var fyrsti reikningurinn móttekinn í júní 2007 

(Skýrr, 2008c, bls. 1).  

Með tilkomu rafrænna reikninga verða breytingar á innskráningarferli 

reikninga frá birgjum í Orra AP. Bókari kallar fram rafræna reikninga í 

sérstökum glugga í Orra AP og fær þá upp forskráðar upplýsingar frá 

birgja. Í þessum glugga getur bókari rýnt í reikninginn áður en hann er 

lesinn inn í eiginlegt skráningarkerfi Orra AP. 
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Mynd 9:  Viðmót bókara vegna rafræns reiknings í Orra AP. 

(Skýrr, 2008c, bls. 1). 

Kerfið er búið að lesa saman reikningsupplýsingar og birgjaupplýsingar 

úr Orra AP og kemur með tillögu að greiðsludegi byggða á skilmálum 

af birgjaspjaldi. Gert er ráð fyrir millifærslum sem greiðslumáta fyrir 

allra rafræna reikninga (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 

2008). 

Bókari getur sett inn bókhaldslykil fyrir hverja og eina línu. Hluti af 

innleiðingu rafrænna reikninga er uppsetning bókunarvélar þar sem 

útbúa má bókunarreglur. Hægt er að skoða eldri bókanir og finna reglu 

í bókunum. Það er hægt er að setja ítarleg skilyrði í bókunarvélina 

þannig að hún leiti eftir ákveðnum forsendum í reikningnum og komi 

með bókunartillögu samkvæmt þeim. Dæmi um slíkar reglur eru: 

• Reikningar frá orkuveitu bókast á viðföng í samræmi við 

fastanúmer vatns- eða rafmagnsmæli sem getið er í línu 

reiknings. 

• Reikningar frá símafyrirtæki bókast á viðföng eftir því hvaða 

símanúmers er vísað til í línu reiknings. 

• Reikningur frá birgja skráist sjálfkrafa á réttan kostnaðarstað 

eftir verknúmeri. 



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild 

  40

Þegar rafrænn reikningur er kallaður fram í viðmóti bókara til að rýna 

rafræna reikninga leitar kerfið að bókunarreglu sem á við. Bókari getur 

samþykkt tillögu kerfisins eða yfirskrifað (Jón Bjarni Emilsson, 

munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

Þegar bókari hefur yfirfarið alla reikninga og allar línur staðfestir hann 

rafrænu reikningana og þá fyrst eru þeir skráðir í viðskiptaskuldakerfið 

og gilda þá sömu verklagsreglur um þá og aðra reikninga (Jón Bjarni 

Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

Hægt er að kalla fram rafræna reikninga eins og innskannaða reikninga 

og þeir birtast með svipuðu sniði og hefðbundnir reikningar (Jón Bjarni 

Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 2008). 
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4.  Rannsóknaraðferð 

Til að meta hugsanlegan ávinning ríkisins við innleiðingu rafrænna 

reikninga var ákveðið að framkvæma rannsókn til að greina umfang, 

gæði og skilvirkni viðskiptaskuldavinnslu fjárhagskerfis þess. 

Rannsóknin var framkvæmd með því að skoða undirliggjandi gögn í 

kerfinu og meta þau á tölfræðilegum forsendum og bera þær 

niðurstöður saman innbyrðis og við þekktar bókhalds- og 

viðskiptavenjur. 

4.1.  Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 

Félagslegum rannsóknaraðferðum má skipta í tvo flokka; megindlegar 

og eigindlegar. Megindlegar aðferðir byggja á vísindalegum 

aðferðum. Til grundvallar eru vel skilgreind markmið og upplýsingum 

safnað á afmörkuðu sviði, svo sem með fyrirfram ákveðnum 

spurningum með takmörkuðum eða afmörkuðum svarmöguleikum. 

Helst er unnið með stór úrtök og niðurstöður settar fram á tölfræðilegan 

og gjarnan myndrænan hátt. Eigindlegar rannsóknir byggja hins vegar 

á því að rannsakandinn reynir að skilja og skýra aðstæður eða hegðan 

fólks út frá sjónarmiði þeirra með því að fylgjast með því eða með 

samtölum og viðtölum. Aðferðin getur leitt til að í ferlinu komi upp 

óvæntar hliðar viðfangsefnisins og rannsakandinn veit ekki fyrirfram 

hvert rannsóknin leiðir. Úrtakið er oft lítið og niðurstöður eru settar 

fram á skriflegu formi (Björn Bergsson, 2002, bls. 39-40; Burns og 

Bush, 2003, bls. 204). 

Fræðimenn hafa deilt um hvor aðferðin sé betur fallin til félagsfræði-

rannsókna en síðustu ár hefur aukist fylgi um þá skoðun að best sé að 

blanda saman aðferðunum og nýta sér kosti beggja til að öðlast sem 

besta þekkingu á viðfangsefninu (Björn Bergsson, 2002, bls. 79-80, 

Burns & Bush, 2003, bls 205-206).  

Í þessari rannsókn er lagt af stað með megindlega rannsókn en síðan er 

leitast við að túlka niðurstöður. Við þá túlkun var leitað álits nokkurra 

sérfræðinga og huglægt mat lagt á niðurstöðurnar. 
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4.2.  Framkvæmd  

Rannsókn fór fram á raungögnum úr fjárhagskerfi Orra í apríl 2008. 

Rannsóknin var framkvæmd með SQL fyrirspurnum (e. Structured 

Query Language) sem voru keyrðar á öll gögn um skráða reikninga í 

viðskiptaskuldakerfi Orra (e. Set of Books (SOB)) árið 2007. 

 

SQL er staðlað fyrirspurnarmál ætlað til gagnavinnslu. Hafi menn 

aðgang að gagnagrunnum sem styðja SQL má framkvæma ítarlegar leit 

með SQL fyrirspurnum. Leitin er framkvæmd beint í gagnagrunn og er 

óháð þeim forritum sem notuð eru við skráningu og úrvinnslu gagna í 

grunninum (Kroenke, 2006, bls. 28). 

 

Leitin var framkvæmd þannig að SQL forritari fékk lista yfir 

fyrirspurnir og framkvæmdi hann leit í gagnaskrá Orra í samræmi við 

þær. 

 

Eðli fyrirspurnanna leiðir til mis-ítarlegra svara. Þannig má vænta 

einnar tölu úr fyrirspurnum um fjölda reikninga á árinu 2007 eða 

fyrirspurn um fjölda rekstrareininga, en fyrirspurnir um dagsetningar 

gætu skilað mun umfangsmeiri niðurstöðum. 

Upplýsingarnar eru flokkaðar til að greina magn og umfang reikninga, 

svo og hvort reikningar séu að flæða um kerfið á ásættanlegum hraða. 

 

Fyrirspurnirnar sjálfar leggja ekkert mat á gæði gagnana. Gögnin eru 

lesin eins og þau eru sett inn í kerfið og því má vænta frávika vegna 

rangs innsláttar, rangra gagna eða rangrar notkunar kerfisins. 

4.3.  Fyrirspurnir sem lagðar voru fyrir 

Hér á eftir fer yfirlit yfir þær fyrirspurnirnar sem lagðar voru fyrir, 

flokkaðar eftir viðfangi/tilgangi fyrirspurnanna: 

Fyrirspurnir til að greina umfang gagna í Orra AP og meta magn og 

tímaþætti við vinnslu:  

• Fjöldi rekstrareininga sem skrá reikninga. 
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• Fjöldi skráðra reikninga. 

• Fjöldi lína. 

• Uppruni reikninga. 

• Fjöldi bakfærðra reikninga. 

• Greiðslufyrirkomulag reikninga. 

Fyrirspurnir til að meta flæði reikninga í viðskiptakröfuferlinu: 

• Skráningardagur reiknings í Orra AP. 

• Dagsetning sölureiknings (frá birgja). 

• Greiðslukjör (fjöldi daga frá útgáfu til greiðslu). 

• Greiðsludagur reiknings (rauntími frá útgáfu að lokagreiðslu). 

4.4.  Afmörkun rannsóknar 

Til að gæta trúnaðar voru gögn skoðuð í heild og ekki rýnt í einstakar 

færslur nema þegar þörf var á frekari túlkun. Að sama skapi var forðast 

að greina tilvísanir í einstaka birgja,einstaka rekstrareiningar eða 

stofnanir. 

Gögn í Orra eru skráð á rekstrareiningar. Að jafnaði er hver 

rekstrareining stofnun, en getur einnig staðið fyrir fleiri en eina 

stofnun. Stærsti notandi Orra færir til dæmis bókhald fyrir fjölda 

stofnana og annarra starfseininga á vegum ríkisins. Magntölur eiga því 

við um rekstrareiningar – ekki stofnanir. 

Fjárhagskerfi Ríkisins er haldið í nokkrum svokölluðum bókum (Set Of 

Books - SOB). Flestar rekstrareiningar eru í RIKI SOB en Landsspítali 

– háskólasjúkrahús og Vegagerð ríkisins eru með sér SOB (LSH SOB 

og Vg SOB). Ákveðið var að afmarka þessa rannsókn við RIKI SOB. 

 

Ákveðið var að skoða ekki fjárhæðir reikninga, enda er sama vinna við 

að skrá og bóka reikning, óháð upphæð. 
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5.  Greining/mat 

Fjöldi rekstrareininga sem skrá reikninga. 

Gögn í Orra eru skráð á rekstrareiningar en að jafnaði er hver 

rekstrareining stofnun, en getur einnig verið meiri en ein stofnun. 

Magntölur eiga því við um rekstrareiningar – ekki stofnanir. 

 

Árið 2007 skráðu 65 rekstrareiningar samtals 329.268 reikninga í Orra 

AP. Þrjár rekstrareiningar skráðu þó einungis einn reikning hver þar 

sem verið var að undirbúa skipulagsbreytingar hjá Ríkinu sem tóku 

gildi um áramót 2007-2008 og ein rekstrareining innleiddi Orra AP í 

lok ársins og er einungis með 2 reikninga skráða.  

Flesta reikninga, 130.097 reikninga eða sem nemur um 39% allra 

skráninga árið 2007, skráði rekstrareining sem sér um færslu bókhalds 

fyrir fjölda stofnana, meðal annars skráningu í viðskiptaskuldir.  

 

Fjöldi skráðra reikninga árið 2007 á hverja rekstrareiningu: 

 

Tafla 3:  Fjöldi reikninga á rekstrareiningu 

Fjöldi reikninga
Fjöldi 

rekstrareininga Meðaltal

< 100 4 1,25

101 - 1.000 20 588

1.001 - 2.000 13 1.367

2.001 -3.000 10 2.492

3.001 - 4.000 5 3.428

4.001 - 5.000 3 4.434

5.001- 6.000 2 5.448

8.001 - 9.000 2 8.323

9.001 - 10.000 1 9.854

12000 - 13.000 1 12.498

17.001 - 18.000 1 17.258

23.001 - 24.000 2 23.570

100.000 > 1 130.097  
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Tvær rekstrareiningar innleiddu rafræna reikninga á árinu 2007, en í 

dag eru um 10 rekstrareiningar sem taka við rafrænum reikningum (Jón 

Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 2008). 

 

Eins og kom fram í kafla 3.5. Ferli rafrænna reikninga hjá Ríkinu. þarf 

að vera samkomulag milli seljenda og kaupenda um notkun rafræna 

reikninga. Ekki er víst að birgi sem á lítil viðskipti við ríkið eða sendir 

fáa reikninga sé tilbúinn til að leggja í þann kostnað sem þarf til að 

aðlaga fjárhagskerfi að því að skila frá sér rafrænum reikningum. 

Reynsla danska ríkisins hefur verið sú að minni birgjar reynast tregir til 

að innleiða XML samhæft fjárhagskerfi (Cimander & Brun, 2007, bls. 

22). Danska ríkið hefur því boðið birgjum þá þjónustu að skanna 

pappírsreikninga og breyta í XML og koma þeim á þann hátt rafrænt í 

fjárhagskerfi sitt (Cimander & Brun, 2007, bls. 11). 

Margar rekstrareiningar sem nota Orra eru nú þegar að skanna inn 

reikninga og vista sem rafræn skjöl en þótt það auki öryggi og aðgengi 

að frumbókhaldsgögnum, verður ekki hjá því litið að það lengir 

innskráningatímann. Þá leysir notkun skannaðra skjala ekki vandamál 

vegna innsláttarvillna, en bókarar þurfa að slá inn upplýsingar þótt 

skönnuð mynd af reikningnum sé vistuð í Orra AP (Jón Bjarni 

Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 2008). 

 

Kostnaður hverrar rekstrareiningar í Orra við að innleiða rafræna 

reikninga er óverulegur þar sem Orri AP gerir þegar ráð fyrir rafrænum 

reikningum. Kostnaður er helst fólginn í aðlögun að nýjum 

verklagsreglum, tíma við stillingar og uppsetningu bókunarreglna (Jón 

Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 2008).  

 

Þótt tímasparnaður við innslátt reikninga sé augljósasti kosturinn við 

innleiðingu rafrænna reikninga má ekki gleyma athugasemdum Parker 

og Chase um lægri villutíðni, aukið þjónustustig og betri viðbragðstíma 

sem má ná með aukinni sjálfvirkni (Parker & Case, 1993, bls. 394-

395), svo og rannsókn Aberdeen Group sem benti til hraðari afgreiðslu 
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og skilvirkari skuldaskilum hjá þeim fyrirtækjum sem nota sjálfvirka 

ferla (Bartolini o.fl., 2007, bls. 6). 

 

Fjöldi lína á reikningum. 

Samtals voru skráðar 489.139 línur á 329.268 reikninga árið 2007, eða 

að meðaltali 1,48 línur á hvern reikning. Um 80,5% allra reikninga 

voru með eina línu (265.125) en mest fór línufjöldi á reikningi í 168 á 

einum reikningi. 

Tafla 4:  Fjöldi lína á reikningum 

Fjöldi lína
Fjöldi 

reikninga Innslegnar línur

1 265.125 265.125

2 40.258 80.516

3 10.925 32.775

4 4.144 16.576

5 1.944 9.720

6 1.324 7.944

7 885 6.195

8 681 5.448

9 532 4.788

10 435 4.350

11 373 4.103

12 294 3.528

13 217 2.821

14 182 2.548

15 156 2.340

16 142 2.272

17 122 2.074

18 118 2.124

19 80 1.520

20 83 1.660

21 - 168 833 29.053  

 

Það hve margir reikningar eru með eina línu vekur spurningar um 

nákvæmni skráningar. Vissulega er algengt að reikningur sé einungis 

fyrir einni vöru og leiða má líkur að því að allar línur á reikningi frá 

birgja eigi að fara á sama viðfang og tegund, en aukin sundurliðun 

eykur möguleika stjórnenda á að rýna í einstaka kostnaðarliði. Til 

dæmis næðist fram betri yfirsýn á símakostnað ef kostnaður væri 
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skráður á hvert einstakt símanúmer frekar en sem samtala fyrir marga 

síma, t.d. deildar eða sviðs. Slíkt myndi þó krefjast meiri vinnu af 

bókaranum en breytti ekki fjárhagslegri niðurstöðu um rekstur í Orra 

GL fjárhagsbókhaldi.  

 

Áður hefur verið fjallað um það að vandasamasti og tímafrekasti 

þátturinn í skráningu reikninga er greining á hvaða bókhaldslykil á að 

skrá kostnað ásamt skráningu þeirra í línur reiknings (Gunnar 

Guðnason, munnleg heimild 3. maí 2008). Með innleiðingu rafrænna 

reikninga koma línur forskráðar frá birgja og hlutverk bókara er að skrá 

bókhaldslykla við hverja línu. Þessa vinnu má auðvelda verulega með 

bókunarreglum í bókunarvélinni sem notendum rafrænna reikninga 

stendur til boða. 

Sá tími sem fer í skráningu bókunarreglna í bókunarvél er sam-

bærilegur þeim tíma sem fer í að skrá bókhaldslykla á línu í reikning en 

efir að búið er að skilgreina reglu einu sinni í bókunarvél er hægt að 

nýta hana áfram við sjálfvirka bókun reikninga. Mesta vinna við 

bókunardreifireglna er að finna kenni sem bókunarvélin getur notað til 

að greina reikninginn. Finni bókunarvélin ekki reglu þarf bókarinn að 

slá inn bókhaldslykil, en sleppur við að skrá inn haus reiknings og 

lýsingu á kostnaðarlið sem verið er að skrá á línuna (Jón Bjarni 

Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

Í Orra AP geta notendur skilgreint bókunardreifireglur. Bókunar-

dreifireglur segja til um skiptingu einstakra reiknings á nokkra 

bókunarlykla. Þegar reglan er virkjuð skiptir hún kostnaðinum á þessa 

lykla sjálfkrafa (Skýrr, 2008b, bls. 21). Þetta er gagnlegt ef skipta á 

reikningi á nokkur viðföng eftir notkunarhlutföllum, eins og t.d. 

sameiginlegum rekstrarkostnaði á deildir. Hægt er að láta 

bókunarvélina virkja bókunardreifireglum og þannig sjálfkrafa skipta 

kostnaði við innlestur rafrænna reikninga (Jón Bjarni Emilsson, 

munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

 

Ljóst er að með rafrænum reikningum og notkun bókunarvélarskiptir 

fjöldi lína á reikningi minna máli en áður. Sjálfvirknin á að leiða til að 
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verulegt hlutfall reikninga bókist sjálfkrafa og hlutverk bókarans er að 

sannreyna bókanir ef þarf, skrá bókunarreglur og bókunardreifireglur 

og setja bókunarlykla á þá reikningslínur sem bókunarvélin getur ekki 

bókað (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. apríl 2008).  

 

Uppruni reikninga. 

Tafla 5:  Uppruni reikninga í Orra AP 

Innkoma í AP Fjöldi

Handslegið inn 283.914

Rafrænar færslur innan ORRA 45.140

Rafrænir reikningar utan ORRA 214

SAMTALS 329.268  

 

Einn kostur við notkun Oracle E-Buisness Suite er möguleikinn að 

senda gögn milli kerfishluta (James o.fl., 2002, bls. 7). Í gögnum fyrir 

árið 2007 eru 45.140 færslur komnar til vegna sjálfvirkra keyrslna milli 

kerfishluta. Þetta eru færslur sem mynda viðskiptakröfur á ríkið s.s. 

færslur úr ferðauppgjörskerfi, gjöld tengd Þjóðkirkjunni, styrkir, ýmiss 

launa- eða kjaratengdur kostnaður o.fl. 

 

Einungis 214 reikningar á árinu 2007 voru rafrænir XML reikningar frá 

birgjum Ríkisins. Þetta lága hlutfall skýrist af því að innleiðing 

rafrænna reikninga hófst í júní 2007 (Skýrr, 2008c, bls. 1) í tveimur 

rekstrareiningum og á árinu voru einungis tveir birgjar sem buðu upp á 

rafræna reikninga (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 

2008). 

 

Stærsti hluti reikninga í Orra AP eru slegnir inn af bókurum, eða um 

86,2%. Ekki hefur verið framkvæmd athugun á þeim tíma sem tekur að 

slá reikning inn í Orra AP (Gunnar Guðnason, munnleg heimild 3. maí 

2008) en danska ríkið notar sambærilegt kerfi sem er einnig byggt á 

Oracle lausn og því má nota tímamælingar úr skýrslu KPMG fyrir 

danska ríkið til að áætla lauslega þann tíma sem tekur að slá inn 
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reikninga í Orra AP. Í skýrslu KPMG eru áætlaðar 10 mínútur á hvern 

reikning við innslátt en aðeins 3 mínútur ef hann er rafrænn 

(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklingk, 2005a, bls. 26). 

Tafla 6:  Útreikningur á tímasparnaði við innslátt reikninga 

Handslegið inn reikningar

Fjöldi reikninga 283.914 283.914

Mínútur pr. reikning 10 3

Mínútur við innslátt 2.839.140 851.742

Klukkutímar 47.319 14.196

Dagar (m. við 8 klst. vinnudag) 5.915 1.774  

 

Fjöldi bakfærðra reikninga. 

Þessi fyrirspurn var lögð fram til að leita vísbendingu um áreiðanleika 

gagna. Hátt hlutfall bakfærðra reikning fyrir árið 2007 hefði gefið 

vísbendingu um að verið væri að skrá inn reikninga sem ekki ættu rétt á 

sér. Á árinu 2007 voru 2.641 reikningar bakfærðir, eða 0,8% allra 

reikninga og gefur ekki tilefni til frekari rýni. Þetta hlutfall getur átt sér 

eðlilegar skýringar. 

Ef reikningur sem skráður er inn reynist rangur er hægt að bakfæra 

hann. Til þess að reikningur geti talist rangur þurfa að vera verulegir 

gallar á honum, til dæmis að hann sé skráður á rangan birgja eða 

birginn kannast ekki við að hafa sent reikninginn. Ef um minni galla er 

að ræða s.s. rangt magn, verð eða kjör, eiga bókarar að útbúa 

kreditreikninga byggða á leiðréttum reikningi frá birgja. Ef reikningur 

er rangt bókaður eiga bókarar að bakfæra línur reikningsins og skrá 

réttar en oft reynist bókurum auðveldara að bakfæra reikninginn í heild 

sinni og skrá nýjan í Orra AP (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 

20. apríl 2008). 

 

Greiðslufyrirkomulag reikninga. 

Reikningur frá birgja segir oft til um hvaða greiðslufyrirkomulag hann 

kýs. Það ásamt gjalddaga hefur áhrif á þá vinnu sem fylgir skráningu 

reiknings í Orra AP. Ef óskað er eftir millifærslu eru greiðsluleiðir 

yfirleitt til staðar í skráningarspjaldi birgja og kerfið sækir þær 

upplýsingar þegar reikningur er skráður. Ef um innheimtu eða 
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greiðsluseðill er að ræða þarf að slá inn seðilnúmeri ásamt gjald- og 

eindaga fyrir hvern og einn reikning (Jón Bjarni Emilsson, munnleg 

heimild, 3. apríl 2008). 

Greiðslufyrirkomulag reikninga árið 2007 var eftirfarandi: 

Tafla 7:  Greiðslufyrirkomulag reikninga 

Greiðslufyrirkomulag: Fjöldi: 

Millifærslur 215.049 

Greiðsluseðlar 91.240 

A-Gíró 13.299 

Ávísun 6.926 

Erlendar greiðslur 1.382 

 Orri viðskiptakröfur 780 

C-Gíró 592 

  
SAMTALS 329.268 

 

Það greiðslufyrirkomulag sem hentar Ríkinu best er millifærsla. 

Millifærslur eru ódýrar, fljótvirkar og skilvirkar og má framkvæma 

beint úr Orra AP með beintengingu við banka. Hátt hlutfall 

millifærslna, eða um 65%, er því mjög jákvætt (Gunnar Guðnason, 

munnleg heimild 3. maí 2008). Erlendar greiðslur eru í raun einnig 

millifærslur, en Orri AP reiknar þær greiðslur út frá gengi og 

gjaldmiðli reikningsins (Skýrr, 2008b, bls. 16). Nokkrir reikningar 

verða til við millideildar- eða millistofnanaviðskipti eða 780 reikningar 

í Orra AP sem koma frá Orra AR, viðskiptakröfuhluta kerfisins (e. 

Accounts Receivable). Þessir reikningar eru að jafnaði greiddir sem 

millifærslur – jafnvel sem innbirgisfærslur í bókhaldi. 

 

Hátt hlutfall greiðsluseðla, eða um 27,7% er áhyggjuefni (Gunnar 

Guðnason, munnleg heimild 3. maí 2008). Deilt er um réttmæti þess að 

bæta seðilgjaldi á reikninga og hefur nefnd á vegum Viðskipta-

ráðuneytisins nýverið sent frá sér skýrslu með tillögum að breytingum 

eða niðurfellingu seðilgjalda (Viðskiptaráðuneytið, 2007, bls. 11). 

Seðilgjald er mis-hátt eftir innheimtustofnunum en miðað við fjölda 

greiðsluseðla í Orra AP, má varlega áætla að ríkið greiði að lágmarki 

kr. 15.510.000 árlega í seðilgjöld. 
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Tafla 8:  Áætlaður kostnaður ríkisins vegna greiðsluseðla í Orra AP 

Fjöldi 
greiðsluseðla 2007

Kostnaður 
pr. seðill

Heildarkostnaður 
í kr.

170 15.510.800

220 20.072.800

270 24.634.800

91.240

 

 

Þá krefjast greiðsluseðlar líklega mestrar vinnu fyrir rekstrar-

einingarnar. Ótalið er að ef greiðsla greiðsluseðils dregst fram yfir 

gjalddaga reiknast sjálfkrafa dráttarvextir auk þess sem sumir 

greiðsluseðlar bæta á sig auknum kostnaði. Við það hækkar upphæðin 

sem þarf að greiða og þá þarf gjaldkeri að biðja bókara um að breyta 

skráningu reikningsins, (líkt og lýst er í kafla 3.4. Ferli reikninga hjá 

Ríkinu.) Þannig er kominn vísir að ákveðnum tvíverknaði sem eykur 

enn frekar þann tíma sem fer í skráningu og greiðslu (Gunnar 

Guðnason, munnleg heimild 3. maí 2008).  

Að sögn fulltrúa sem starfar við þjónustuborð sem notendur Orra hafa 

aðgang að er um þriðjungur fyrirspurna sem berast þjónustuborðinu 

tengd vandamálum við skráningu eða greiðslu greiðsluseðla. 

Vandamálin eru helst: 

• Skráning gjald- eða eindaga. Bókarar víxla dagsetningum eða 

skrá rangt inn. 

• Greiðsluseðilsnúmer. Oft gerist það að rangt númer er skráð og 

þá finnst seðillinn ekki á greiðsluskrá og því ekki hægt að 

greiða hann. Seðilnúmer á að vera einkvæmt en það tíðkast að 

birgjar noti sama seðilnúmer á viðskiptavin fyrir mánaðarlega 

reikninga en það getur leitt til vanda ef ekki er rétt farið með. 

• Upphæð kröfu og upphæð í Orra AP eru ekki sú hin sama, 

annaðhvort vegna villu við innslátt eða vegna áfallinna vexti 

(Inga Rós Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2008). 

Greiðslukjör XML rafrænna reikninga er ávallt millifærsla. Hægt er að 

setja greiðslureikningsupplýsingar í rafræna skjalið og þannig stuðla að 

því að réttar upplýsingar fylgja reikningnum (Jón Bjarni Emilsson, 

munnleg heimild, 3. maí 2008). Ætla má að með aukinni innleiðingu 

rafrænna reikninga og strangari reglum um gjaldtöku vegna 
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greiðsluseðla sjái fleiri birgjar sér hag í notkun rafrænna reikninga, og 

að það muni auðvelda ferli reikninga frá skráningu að greiðslu. 

 

Greiðslukjör reikninga. 

Keyrð var fyrirspurn sem skoðaði hvaða greiðslukjör voru á 

reikningum. Keyrslan sótti þau greiðslukjör sem voru skráð á reikningi. 

Greiðslukjör eru skilgreind á birgjaspjaldi og reiknar kerfið áætlaðan 

greiðsludag út frá þeim og dagsetningu reiknings, t.d. dagsetning 

reiknings + 20 dagar. Bókari getur yfirskrifað greiðslukjör ef gjalddagi 

er skráður á reikning og eins segja greiðsluseðlar til um gjalddaga. 

Rafrænir reikningar geta tekið með sér upplýsingar um greiðslukjör við 

innlestur inn í Orra AP (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 

2008).  

Fyrirspurnin leiddi margt áhugavert í ljós, t.d. að ein færsla var með 

greiðslukjör 16 dögum áður en reikningur var gefinn út. Ætla má að þar 

hafi verið um mistök sé að ræða, sennilega mistök bókara við innslátt 

(Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 2008). Í tölfræðilegri 

úrvinnslu hér að neðan er staki reikningurinn sem skráður var 16 

dögum fyrir útgáfu reiknings tekinn út úr útreikningum.  

Einnig voru 6 reikningar með greiðslukjör sem voru frá 66 til 158 

dögum frá útgáfu reiknings. Þótt slíkt geti mögulega átt sér stað, var 

það mat starfsmanns að slíka reikninga ætti að skoða betur (Árný Elfa 

Helgadóttir, munnleg heimild, 3. maí 2008). 

 

Helstu dagsetningar vegna greiðslukjara eru: 

0 dagar: Um 10%, eða 33.125 reikningar voru með viðskiptakjörin 0 

dagar. Við nánari skoðun kom í ljós að stór hluti þessara reikninga eru 

myndaðir með rafrænum færslum innan Orra (Árný Elfa Helgadóttir, 

munnleg heimild, 3. maí 2008). Líklega er um að ræða styrki sem fara 

um Orra AP og eru greiddir fyrstu daga mánaðarins (Stefán Kjærnested 

munnleg heimild, 2. maí 2008). 

20 dagar: Rétt tæplega 40% reikninga, eða 131.636 er með 20 daga 

greiðslufrest. Þetta eru algengustu kjörin hjá birgjum ríkisins. Á 20. 

degi eru 58,5% reikninga komnir á eða yfir gjalddaga. 
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30 dagar: Rúmlega 36%, eða 118.823 reikningar eru með 30 daga 

greiðslufrest. Að 30 dögum liðnum eru 96,73% reikninga í Orra AP 

komnir að eða yfir greiðsludag. 

Af þessu má sjá að birgjar ætla í tæplega 97% tilfella að reikningar séu 

greiddir innan 30 daga frá útgáfu þeirra.  

 

Munur á dagsetningu birgja á reikningi og skráningardegi í Orra 

AP. 

Stærsti hluti reikninga sem skráðir eru í Orra AP berast í pósti. Eðlilegt 

er að gera ráð fyrir að birginn þurfi einhvern tíma til að prenta út 

reikning, setja í umslag og koma í póst. Jafnframt að póstdreifingin 

sjálf og loks úthlutun/dreifing innan stofnunar taki sinn tíma . Af þessu 

leiðir að eðlilegt má telja að 2-4 dagar líði frá útgáfu reiknings þar til 

hann berst bókara (Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 

2008). Allt þetta leiðir til tíma sem líður frá dagsetningu reiknings og 

dagsetningu sem hann er skráður í Orra AP.  

Þegar bókari skráir inn reikninga er ætlast til að hann skrái inn 

útgáfudagsetningu (Skýrr hf., 2008b, bls. 14). Því er hægt að sjá hversu 

langur tími líður frá útgáfudegi reiknings þar til hann er skráður í Orra 

AP. 

 

Samkvæmt því eru 22.181 reikningur skráðir inn í Orra AP áður en þeir 

voru gefnir út af birgja. Þegar leitað var skýringa á þessu misræmi kom 

í ljós að verulegur hluti þessa 22.181 reikninga voru vegna styrkja sem 

fara um Orra AP. Þessir styrkir eru skilgreindir sem reikningar og eru 

skráðir inn rétt fyrir mánaðarmót en bókunardagur og dagur reiknings 

er oftast fyrsti dagur næsta mánaðar. Skýringin á misfærslunni var sú 

að aðeins með þessum hætti var hægt að tryggja að styrkirnir séu 

greiddir út á fyrsta degi mánaðarins (Stefán Kjærnested munnleg 

heimild, maí 2008). Þó eru rúmlega 100 reikningar sem falla að öllum 

líkindum ekki undir þessa skýringu og væri æskilegt að fjársýsla 

ríkisins skoðaði þá betur. 
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49.287 reikningar eru skráðir samdægurs eða degi eftir útgáfu. Af þeim 

eru 45.354, eða 92%, af rafrænum uppruna innan Orra. Rafrænir 

reikningar, bæði þeir sem koma innan og utan Orra, koma að jafnaði 

inn samdægurs eða degi eftir útgáfu þeirra. Það eru kerfislegar keyrslur 

sem lesa inn rafræn gögn og fer eftir tímasetningu þeirra hvort rafrænn 

reikningur komi inn daginn sem annar kerfishluti sendir hann af stað 

eða daginn eftir (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 3. maí 

2008). 

 

Eins eru um 5.110 reikningar skráðir meira en 90 dögum eftir útgáfu. 

Að mati sérfræðinga er helsta skýringin á þessu röng notkun Orra AP: 

Reikningar eru ekki skráðir inn í Orra AP fyrr en þeir eru greiddir, t.d. 

með notkun bankalínu, og þá helst til að auðvelda færslu greiðslunnar í 

fjárhagsbókhaldið Orra GL. Í slíkum tilvikum er stundum ekki fært í 

Orra AP svo vikum skiptir sem leiðir til þess að margvísleg vandamál 

koma fram við færslur t.d. vegna rangra dagsetninga, lokaðra 

bókhaldstímabila o.s.frv (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg heimild, 3. 

maí 2008 og Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 2008). 

Líklegt er að þetta megi rekja til stofnana sem eru enn að færa eins og 

um greiðslugrunn væri að ræða frekar en rekstrargrunn, en líkt og 

Sutton bendir á var það eitt sinn algeng bókunaraðferð í opinberri 

fjársýslu (Sutton, 2004, bls. 93). Greiddir reikningar eru þá skráðir inn 

einu sinni í mánuði og ógreiddir reikningar í lok hvers 

virðisaukatímabils. Þá skráir bókari bókunardag reiknings síðasta dag 

mánaðar óháð eiginlegri dagsetningu reiknings og það er sú dagsetning 

sem fylgir færslunni í Orra GL (Árný Elfa Helgadóttir, munnleg 

heimild, 3. maí 2008 og Jón Bjarni Emilsson, munnleg heimild, 3. maí 

2008). Í raun má segja að breytingin hjá þeim sem færa bókhaldið 

svona frá eldri vinnuaðferðum sé einungis sú að í stað þess að ógreiddir 

reikningar séu fluttir og gjaldfærðir í lok árs (Stefán Kjærnested 

munnleg heimild, 2. maí 2008) þá eru þeir fluttir og gjaldfærðir í lok 

virðisaukaskattstímabila. 

Dreifing skráningardaga reikninga í Orra AP út frá dagssetningu birgja 

má sjá myndræna hér að neðan. Til að skerpa myndina er búið að 
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fjarlægja rafræna reikninga sem skráðir eru á útgáfudegi eða degi 

seinna svo og reikninga sem skráðir eru fyrir útgáfudag. 

 

Mynd 10:  Dreifing skráningardaga reikninga í Orra AP út frá 
dagssetningu birgja  
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Hafa ber í huga að samkvæmt greiðsluskilmálum á að vera búið að 

greiða 96,73% reikninga á 30. degi frá útgáfu en á þeim degi á enn eftir 

að skrá inn 22,5% reikninga. Annað hvort eru þeir reikningar greiddir 

framhjá kerfinu eða þá að þeir eru greiddir þegar þeir eru skráðir og þá 

komnir yfir gjalddaga.  

Eins má sjá að stór hluti reikninga er enn óskráður á tíunda degi, eða 

um 60% en algengasti gjalddagur er 20 dögum eftir útgáfu reiknings. 

Þá er skammur tími eftir til að samþykkja reikninga, eigi að ná að 

standa í skilum. 

Þetta er áhyggjuefni þar sem skráningin er einungis fyrsta skrefið í ferli 

reikninga innan rekstrareiningarinnar. Ef miðað er við 20 daga 

greiðslukjör þá á reikningurinn eftir að fara til samþykktar þegar hann 

hefur verið skráður. Þótt fjármálastjóri eða gjaldkeri sjái skuld-

bindinguna strax og hún er skráð og staðfest, er honum óheimilt að 

greiða reikninginn fyrr en samþykktarferlinu er lokið. Þegar fjarvera 

samþykktaraðila, fjarlægð milli starfsstöðva, hugsanlegar athugasemdir 

og aðrir þættir eru teknir með er ljóst að erfitt getur verið að standa í 

skilum, með tilheyrandi kostnaði. 

 

Fjársýsla ríkisins færir bókhald fyrir margar stofnanir og hjá mörgum 

þeirra tíðkast að senda reikninga til samþykktar og undirritunar áður en 

þeir eru skráðir í Orra AP (Gunnar Guðnason, munnleg heimild 3. maí 

2008). Þetta getur útskýrt þann fjölda sem er að jafnaði skráður um 14 

dögum eftir útgáfu. Þessu stendur til með að breyta með innleiðingu 

rafræns samþykktarferli hjá fjársýslu ríkisins á árinu 2008. 

 

Stjórnendur stofnana nota vefskýrslur til að skoða rekstrartölur um 

starfsemi. Þær tölur eru sóttar í Orra GL en viðskiptaskuldir berast ekki 

þangað fyrr en þær hafa verið skráðar í Orra AP. Því er það spurning 

hvort stjórnendur hafi nægjanlega góða mynd af stöðu stofnunarinnar 

ef skuldbindingar síðasta mánaðar koma seint inn og einungis skammur 

tími til að áætla og skipuleggja greiðslur (Árný Elfa Helgadóttir, 

munnleg heimild, 3. maí 2008 og Jón Bjarni Emilsson, munnleg 

heimild, 3. maí 2008). 
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Munur á gjalddaga og greiðsludegi. 

Keyrð var fyrirspurn sem skoðaði mun á gjalddaga samkvæmt kjörum 

birgja og raunverulegum greiðsludegi. Þegar hefur verið sýnt að 

rafrænir reikningar skráist samdægurs eða næsta dag eftir útgáfu í Orra 

AP og er hann því sýnilegur gjaldkera strax í kerfinu. Þetta getur aukið 

þjónustustig viðskiptaskuldakerfisins við stjórnendur svo og 

viðbragðstíma (Parker & Case, 1993, bls. 349-395). Einnig eykur þetta 

áreiðanleika sem er eitt fimm frumskilyrða til að reikningshald geti 

fullnægt þjónustuhlutverki sínu (McLaney & Atrill, 2002, bls. 5-6). 

 

Á þessari fyrirspurn eru annmarkar. Í Orra AP er hægt að skipta 

greiðslum á reikningi, t.d. greiða inn á reikning eða hlutagreiða 

reikning. Fyrirspurnin bar saman gjalddaga og dagsetningu 

fullgreiðslu. Skiptar greiðslur eru óverulegt hlutfall heildargreiðslna og 

því hefur þessi annmarki ekki teljandi áhrif á niðurstöður. 

 

Æskilegast er að reikningar séu greiddir á gjalddaga. Slíkt tryggir besta 

nýtingu fjármuna og er samkvæmt James, Russell og Seibert helsta 

hlutverk viðskiptaskuldakerfa (James o.fl., 2002, bls. 117). Gjalddagar 

taka þó ekki tillit til helgar né frídaga og því er eðlilegt að nokkur fjöldi 

reikninga sé greiddur 2-3 dögum fyrir gjalddaga. Hugsanlegt vaxtatap 

er minna en dráttavaxtakostnaður og að auki eru það góðir 

viðskiptasiðir að standa í skilum (Jón Bjarni Emilsson, munnleg 

heimild, 28. apríl 2008). 

 

Aftur fengust niðurstöður sem benda til að ekki sé verið að nota Orra 

AP rétt. Í töflu að neðan má sjá fjölda reikninga sem eru greiddir fyrir 

gjalddaga. Sennilega er verulegur hluti þessara reikninga tengdur rangri 

notkun kerfisins líkt og lýst var fyrr í þessum kafla (Árný Elfa 

Helgadóttir, munnleg heimild, 3. maí 2008 og Jón Bjarni Emilsson, 

munnleg heimild, 3. maí 2008).  
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Rúmlega 32% reikninga eru greiddir á réttum tíma. Við það má bæta 

tæplega 10% sem greiðist innan 10 daga fyrir gjalddaga sem er þó betra 

en að láta reikninga gjaldfalla. Samkvæmt tölum úr Orra AP eru þó 

rúmlega 55% reikninga sem eru greiddir of snemma með viðeigandi 

vaxtatapi eða of seint með viðeigandi vaxtakostnaði. 

Tafla 9:  Frávik greiðsludags frá gjalddegi 

 

 

Dagar frá gjalddaga Fjöldi reikninga Hlutfall

31 > 32.792 9,97%

21 - 30 15.356 4,67%

11 - 20 32.667 9,93%

0 - 10 105.099 31,95%

0 -  -10 47.017 14,29%

-11 - -20 41.644 12,66%

-21 - -30 43.896 13,34%

- 30 < 10.469 3,18%



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild 

  59

6.  Tillögur 

Á grundvelli þeirrar rannsóknar sem framkvæmd var og túlkunum á 

niðurstöðum hennar eru lagðar fram eftirfarandi tillögur: 

 

Fjársýsla ríkisins á að halda áfram með innleiðingu rafrænna reikninga. 

Rafrænar færslur innan kerfisins eru nú þegar skilvirkustu færslurnar í 

Orra AP. Þær birtast inn í kerfið samdægurs eða degi frá útgáfu og eru 

því sýnilegar notendum fljótlega eftir að til skuldbindingar er stofnað. 

Stjórnendur geta séð kostnað, gert sínar áætlanir og skipulagt fjármál 

með betri fyrirvara en er nú. 

 

Leggja þarf áherslu á alla þætti sem gera innlestur og bókun reikninga 

eins sjálfvirka og mögulegt er. Bókunarvélin þarf að vera öflug og 

auðveld í notkun þannig að bókari stofni frekar bókunarreglu en að 

skrá línu á reikning.  

 

Fjöldi reikninga sem er skráður 14 dögum eftir dagsetningu birgja 

gefur góða vísbendingu um hvaða tíma tekur að senda reikninga til 

samþykktar. Samhliða innleiðingu rafrænna reikninga á fjársýsla 

ríkisins að innleiða rafrænt samþykktarferli. Samþykktartilkynningar 

berast samþykktaraðila samdægurs og reikningur er skráður, í stað 1-2 

dögum seinna. Auk þess geta notendur reikningshald skoðað stöðu 

reikninga í samþykktarferlinu, en það er ekki hægt með þeim 

handvirku ferlum sem enn eru notaðir. 

 

Allt bendir til að rafrænir reikningar, sjálfvirk bókun og rafrænt 

samþykktarferli muni leiða til meiri hraða í allri vinnslu í Orra AP. Þá 

fullyrðingu styðja rannsókn Aberdeen Group (Bartolini o.fl., 2007, bls. 

6) og kenningar Parker og Case um ábáta við sjálfvirkni (Parker & 

Case, 1993, bls. 394-395).  
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Sterkar vísbendingar eru um að Orri AP sé ekki rétt notaður og að 

rekstrareiningar séu ekki að færa bókhald í samræmi við góða venju og 

séu enn með greiðslugrunn í stað rekstrargrunns. Lagt er til að fjársýsla 

ríkisins skoði notkun einstakra rekstrareininga á Orra AP með það í 

huga að stuðla að samræmdum verklagsreglum við notkun kerfisins. 

Framkvæmd verið nokkurs konar „ástandsskoðun“ og notendum 

leiðbeint um rétta notkun og vinnsluleiðir. Fundið verði viðmið (e. 

benchmark) sem hægt er að skoða virkni og frammistöðu þátta s.s. 

hraða og gæði við að skrá reikninga, samþykktarhraða, greiðslur o.fl. 

og frammistaða einstakra rekstrareiningar skoðuð með hliðsjón af 

viðmiðinu.  

 

Ekki er nóg að fjárhagskerfi ríkisins geti tekið við rafrænum 

reikningum, heldur verður að fá birgja til að senda þá. Lagt er til að 

Fjársýsla ríkisins skoði alvarlega hvernig best er staðið að því. Benda 

má á þá leið sem Danir fóru en þar krafðist ríkisbókhaldið að birgjar 

sendu rafræna reikninga frá og með 1. febrúar 2005 (Cimander & Brun, 

2007, bls. 2). Mikilvægt er að læra af Dönum til að forðast mistök og 

herma eftir því sem vel fór. 
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7.  Umræða 

Við skoðun á tölum úr Orra AP vakna áleitnar spurningar um tilgang 

og notkun gagnanna sér í lagi þegar það er haft í huga að í raun 

fullnægir það lagalegu hlutverki bókhalds að færa beint í fjárhags-

bókhald. Eru til dæmis þær rekstrareiningar sem enn eru í 

nokkurskonar greiðslugrunni, einungis að nota Orra AP sem heppilegt 

verkfæri til að stýra færslum í fjárhagsbókhald? Slík notkun auðveldar 

ef til vill að fullnægja lagaskilyrðum um lágmarksuppgjör hvers 

bókhaldstímabils, en takmarkar að öðru leyti gagnsemi kerfisins 

verulega. Og með tilliti til þeirrar fjárfestingar sem að baki liggur, 

einkum í tíma og fyrirhöfn, er eðlilegt að spyrja fyrir hvern er verið að 

vinna að skráningunni ef þannig er staðið að henni. 

 

Í mörgum tilvikum hafa þessar rekstrareiningarnar eigið kerfi eða 

vinnuaðferðir til að halda utan um viðskiptaskuldir, en ef skoðaður er 

listi McLaney og Atrill (McLaney & Atrill, 2001, bls. 3-4) um hverjum 

bókhaldið gagnist vakna spurningar um hvort það sé fært að veita 

eigendum (viðeigandi fagstofnun eða ráðuneyti), opinberum eftirlits-

aðilum og birgjum þær upplýsingar sem þeir gætu þurft. Sérstaklega 

þar sem þessir aðilar telja að notaður sé Orri og vænta þess að hann sé 

notaður á réttan hátt: Skyndilega eru eigendur komnir með stöðu 

utanaðkomandi aðila (Drury, 2004, bls. 4). Líkur eru á að reikningshald 

eins og er lýst hér að ofan nýtist illa sem stjórnunarlegt reikningshald. 

 

Í skýrslu um framkvæmd fjárlaga 2007 benti Ríkisendurskoðun á að 

ein af helstu ástæðum fyrir innleiðingu nýs fjárhagskerfis hafi verið 

möguleikinn á auknu samtímaeftirliti með fjármálum stofnana en að 

enn virtist nokkuð í að það teldist fullnægjandi (Ríkisendurskoðun, 

2008, bls. 28). Skýrslan gerir athugasemd við seinagang við rekstrar-

áætlanir og bendir á að tengsl virðist vera milli skila ársáætlana og 

rekstrarstöðu stofnana, þ.e. þær stofnanir sem búa við sterka 

fjárhagsstöðu skila áætlunum almennt fyrr en hinar sem eiga við 
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rekstrarvanda að stríða (Ríkisendurskoðun, 2008, bls. 26). Áhugavert 

væri að skoða notkun rekstrareininga og skráningu í Orra í því 

samhengi og jafnframt að rannsaka hvort og þá með hvaða hætti 

stjórnendur noti fjárhagskerfið sem stjórnunartæki og hvort það hafi 

marktæk áhrif á skilvirkni í rekstri. 

 

Sú skilvirkni sem hægt er að sýna fram á rafrænum færslum innan Orra 

bendir reyndar til þess að gagnrýni Ríkisendurskoðunar á að innleiðing 

kerfisins hafi ekki staðið undir væntingum og að kerfinu sé þar um að 

kenna sé ekki studd nægilega góðum rökum. Frekar megi leita 

orsakanna í þeim ferlum sem eru notaðir við vinnslu gagna í og utan 

kerfisins. 

 

Gagnrýni Ríkisendurskoðunar bendir þó til þess með réttu að notendur 

kerfisins séu ekki endilega að fá út úr reikningshaldi þær upplýsingar 

sem þeir væntu. Ef við lítum á reikningshald sem þjónustu má segja að 

Ríkisendurskoðun – sem notandi þjónustunnar – væntir ákveðnar 

upplýsingar úr reikningshaldinu. Þetta má setja upp í sprungulíkani: 

 

Mynd 11:  Dæmi um sprungur í reikningshaldsþjónustu 

 

Raungögn dagsins

Óskilvirkt reikningshald

Gömul gögn. Sein vinnsla

Gögn sett óreglulega inn. Greitt áður en 
skráð. Seinvirkir ferlar

Raungögn tímabils

Sprunga 2

Sprunga 3
Sprunga 4
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Viðskiptavinasprungan

Eftirlitsaðili

Rekstrareining
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Þau vandamál sem er lýst hér að ofan skerpa mikilvægi þess að tryggja 

að allir notendur Orra skilji hlutverk sitt og hvernig best er að nota 

kerfið. Það er best gert með því að taka upp vinnubrögð þeirra sem eru 

með mesta skilvirkni og staðla verklagsreglur sem eru notendum 

skiljanlegar og aðgengilegar. 

 

Greining á greiðsluskilmálum var áhugaverð. Vegna þeirra ferla sem 

krafist er að reikningar fari má lítið bera útaf til að algengasti 

skilmálinn sem er 20 dagar frá útgáfu reiknings standist. Áhugavert 

væri að vita hvort ríkinu sé leyfilegt að setja fram stöðluð reikningsvið-

skiptaskilyrði. Færa má sterk rök fyrir því að með núverandi 

vinnsluferlum taki að jafnaði nær 30 daga frá útgáfu reiknings þar til 

hann er tilbúinn til greiðslu. 

 

Fjársýsla ríkisins þarf að skoða vandlega hvernig best er að fá birgja til 

að senda rafræna reikninga. Að neðan eru nokkrar hugmyndir um leiðir 

sem gætu hvatt birgja til að taka upp rafræna reikninga. 

 

� Með tilkomu rafrænna reikninga og sjálfvirkum innlestri þeirra 

með bókunarvél skiptir fjöldi reikninga minna máli. Birgi getur 

sent marga reikninga á stofnun með sundurliðaðri þjónustu í 

stað eins. Þá er hann ekki lengur háður því að allar línur eins 

reiknings séu samþykktar áður en reikningurinn er greiddur, 

eða athugasemd við einni vörulínu tefji greiðslu. Komi til 

athugasemda hefur hún einungis áhrif á þann reikning en ekki 

aðra.  

 

� Danir buðu þann hvata að niðurgreiða skönnun á reikningum 

og starfa tvö einkafyrirtæki á því sviði í Danmörku. Ef birgir er 

með ársveltu undir ákveðnu viðmiði getur hann sent reikning til 

skönnunarþjónustufyrirtækis og ríkið greiðir kostnaðinn 

(Cimander, R. & Brun, 2007, bls. 15).  

 



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild 

  64

• Hugsanlega má skilyrða greiðslukjör reikninga eftir því hvernig 

þeir berast ríkinu. Þannig geta hefðbundnir reikningar fengið 30 

daga greiðslufrest en rafrænir skemmri greiðslufrest, á þeim 

forsendum að þeir fari fyrr í ferlið og eru þá fyrr komnir með þá 

stöðu að mega greiðast. Slík kjör myndu bæði hvetja birgja til 

að senda rafrænt og jafnvel skapa tækifæri fyrir sjálfstæða aðila 

að bjóða þá þjónustu að miðla reikningum rafrænt til ríkisins. 
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8.  Niðurstöður 

Í upphafi var spurt hvort hagkvæmt geti verið fyrir íslenska ríkið að 

taka við rafrænum reikningum í rekstri stofnana og annarra opinbera 

aðila. Flest bendir til að svo sé. 

 

Rannsóknir sýna að notkun rafrænna reikninga leiðir af sér verulegan 

tímasparnað. Skýrsla sænsku fjársýslunnar og skýrsla danska Tækni- 

og vísindaráðuneytisins benda báðar á tímasparnað við innskráningu 

reikninga og skýrsla Cimander og Brun staðfestir tímasparnaðinn. 

Það má áætla að fjöldi reikninga á rekstrareiningu þyrfti að vera meiri 

en 10.000 á árs grundvelli til að bókari hafi fullt starf við það eitt að 

bóka reikninga, en einungis 5 af 65 rekstrareiningum sem nota Orra AP 

nær þeim reikningafjölda. Ef verið er að taka á móti fáum reikningum 

daglega skiptir þessi tímasparnaður óverulegu máli og verður hann ekki 

meginhvati til að innleiða rafræna reikninga.  

 

Mikilvægari er tíminn frá útgáfu reiknings þar til hann er sýnilegur í 

Orra AP. Forstöðumenn stofnana hafa að jafnaði takmarkaðan aðgang í 

fjárhagskerfið Orra og nota Discoverer skýrslur til að rýna í fjárhags-

upplýsingar. Þessar skýrslur byggja á færslum úr fjárhagsbókhaldinu 

Orra GL og sýna því ekki færslur sem eru einungis í Orra AP – hvað þá 

óskráðar færslur. Því fyrr sem færslur eru skráðar í Orra AP og 

staðfestar þar því fyrr getur kerfið sent þær í Orra GL.  

Á árinu 2007 voru 49.287 reikningar í Orra AP af rafrænum uppruna. 

Þessir reikningar eru skráðir sama dag og þeir eru gefnir út eða strax 

næsta dag eða milli 23.000 og 29.000 reikningar hvern dag. Aðrir 

reikningar eru að týnast inn í kerfið á næstu dögum og vikum og 

hámarksfjöldi handskráðra reikninga á einum degi eru rúmlega 14.000. 

Þetta sýnir að rafrænir reikningar koma hraðar og fyrr inn í Orra AP en 

hefðbundnir reikningar og því fyrr sýnilegir stjórnendum. 

Reikningshald er verkfæri stjórnenda til að sinna því sem lög um 

bókhald og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins setja þeim. 
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Ef upplýsingar úr reikningshaldi eru ónógar þá er reikningshaldið ekki 

að  fullnægja kröfum um mikilvægi, áreiðanleika og vægi gagna sem 

McLaney og Atrill setja. Ef stjórnandi getur ekki skoðað skuld-

bindingar sem hann ber ábyrgð á fyrr en mörgum dögum eftir að 

stofnað var til þeirra, getur honum reynst erfitt að nýta fjármagn á 

árangursríkan hátt. James, Russell og Seibert benda á að það sé góð 

fjármálastjórnun að greiða reikninga þegar búið er að staðfesta réttmæti 

þeirra og í samræmi við þau viðskiptakjör sem birginn hefur boðið. 

Þetta sé einmitt hlutverk viðskiptaskuldakerfa og er háð því að gögn í 

kerfinu gefi rétta mynd. 

 

Ef Orri AP er ekki að sýna rétta stöðu skuldbindinga er búið að 

takmarka hlutverk þess í að vera aðgerðarskráningarkerfi en nýtir ekki 

eiginleika þess til að vera skýrslukerfi stjórnenda eða stuðningskerfi 

ákvarðana til að hjálpa við ákvörðunartöku um hvað eigi að gera. 

 

Óskilvirkni í skráningu gagna leiðir til að not aðila af reikningshaldi 

skerðist. Þörf Ríkisendurskoðunar á samtímaeftirliti með fjármálum 

hefur verið skoðuð með sprungulíkani. Beita má sprungulíkaninu á 

fleiri notendur reikningshalds og má þar nefna: 

• Stjórnendur sem vænta þess að sjá raunkostnað í skýrslum úr 

fjárhagskerfi.  

• Fjársýsla ríkisins – sem eftirlitsaðili og framkvæmdaaðili – 

hefur ekki samtímaaðgang til að meta fjárþörf stofnana.  

• Birgjar sem spyrjast fyrir um stöðu reikninga fá ekki réttar 

upplýsingar. Ekki er hægt að sjá í Orra AP hvar reikningar eru 

staddir í ferlinu. 

 

Ef tillögur nefndar á vegum Viðskiparáðuneytisins verða útfærðar gæti 

kostnaður ríkisins vegna seðilgjalda lækkað en nefndin leggur ekki til 

niðurfellingar gjalda heldur skilyrðir forsendur kostnaðarins. Þannig 

má ekki leggja kostnað á kröfu sem greidd er á gjalddaga. Sú 

útgjaldastýring sem Orri AP veitir getur nýst við að lágmarka kostnað 
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ríkisins vegna seðilgjalda. Rafrænir reikningar eru að jafnaði milli-

færðir og eru því ekki með seðilgjöld, en ef hærra hlutfall reikninga 

berst rafrænt skapast meiri tími fyrir bókara að sinna reikningum sem 

berast eftir hefðbundnari leiðum. Það ætti að leiða til að þeir fari fyrr 

inn í Orra AP. 

 

Að ofangreindu má sjá að mjög sterk rök eru fyrir að innleiðing 

rafrænna reikninga sé hagkvæm fyrir íslenska ríkið og skili 

verulegum ávinning. Þó má auka ávinninginn með því að auka 

sjálfvirkni í Orra AP enn frekar með sjálfvirkri bókunarvél fyrir 

rafræna reikninga og rafrænt samþykktarferli. 

 

Bókunarvélin er kjarninn í að flýta innlestri rafrænna reikninga. Með 

henni má auðvelda þann verklið sem er tímafrekastur og krefst mestrar 

vandvirkni sem er bókunarlína á reikningi. Því er mikilvægt að vandað 

sé til gerð bókunarvélarinnar og hún gerð aðgengileg notendum. 

 

Rafrænt samþykktarferli mun líklega spara ríkinu meiri tíma í ferli 

reikninga en rafrænir reikningar. Núverandi samþykktarferli krefst þess 

að frumbókhaldsgögn fari til samþykkjenda og séu tiltæk til að skrifa 

staðfestingu á. Með rafrænu samþykktarferli geta stjórnendur samþykkt 

reikninga, án þess að frumgögn fari frá reikningshaldinu, beint í tölvu-

pósti. Rafrænt samþykktarferli er þó háð því augljósa skilyrði að 

reikningur sé kominn í Orra AP. Skuldbinding sem er skráð en ekki 

samþykkt er sýnileg notendum fjárhagskerfisins og því ljós stjórn-

endum.  

Það má ætla að með innleiðingu rafræns samþykktarferils samhliða 

rafrænum reikningum mun hraði og skilvirkni Orra AP aukast 

verulega. Þetta er alveg í samræmi við rannsókn Aberdeen Group og 

kenningar Parker og Case um ábáta við sjálfvirkni. 

 

Fjöldi reikninga skráðir löngu eftir útgáfudag birgja og fjöldi reikninga 

greiddir fyrir gjalddaga benda til þess að notkun Orra sé ábótavant. 

Þessi niðurstaða kom á óvart en sýnir þó umfang vanda sem vitað var 
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af en ekki búið að greina áður; rekstrareiningar sem eru enn að færa 

bókhald samkvæmt greiðslugrunni frekar en rekstrargrunni. Þetta er 

alvarlegt mál og ætti að setja í forgang að leiðrétta. Lagt er til að 

fjársýsla ríkisins skoði notkun einstakra rekstrareininga á Orra AP með 

það í huga að stuðla að samræmdum verklagsreglum. Fundið verði 

viðmið (e. benchmark) og frammistaða einstakra rekstrareiningar 

skoðuð með hliðsjón af viðmiðinu. Þá er hægt að leiðbeina um réttar 

leiðir, innleiðingu rafrænna reikninga og rafrænt samþykktarferli og 

þannig samræma vinnubrögð. 

 

Hugsanlega má rekja þennan vanda til innleiðingaferlis Orra. 

Innleiðing nýs fjárhagskerfis fyrir íslenska ríkið er stórt verkefni og 

gæti verið að áhersla hafi verið lögð á kennslu á kerfið frekar en 

kennslu á breyttum reglum og ferlum í reikningshaldi. Notendur eru að 

nota núverandi kerfi með þáverandi vinnubrögðum. Áhugavert væri að 

rannsaka innleiðingaferlið og skoða árangur þess. 

 

Hvati stofnana til að innleiða rafræna reikninga eykst með hverjum 

birgja. Fjársýsla ríkisins þarf að skoða vandlega hvernig best er að fá 

birgja til að senda rafræna reikninga. Áhugavert væri að skoða leiðir til 

að stuðla að því og þá helst leiðir sem eru íslenska ríkinu hagkvæmar. 

Hugsanlega má finna hvata s.s. betri greiðslukjör eða fjárhagslega 

þóknun sem gerði einkaaðilum arðbært að senda rafræna reikninga eða 

jafnvel mögulegt að miðla rafrænum reikningum fyrir aðra.  
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fyrirtaekja.pdf 
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Viðauki 1. Niðurstöður fyrirspurna (tölur) 

 

Fjöldi rekstrareininga sem skrá reikninga. 

Fjöldi skráðra reikninga fyrir árið. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

R nr. 1 1   R nr. 23 927   R nr. 45 2.782 

R nr. 2 1   R nr. 24 947   R nr. 46 2.892 

R nr. 3 1   R nr. 25 1.037   R nr. 47 2.982 

R nr. 4 2   R nr. 26 1.040   R nr. 48 3.357 

R nr. 5 320   R nr. 27 1.072   R nr. 49 3.366 

R nr. 6 380   R nr. 28 1.128   R nr. 50 3.376 

R nr. 7 380   R nr. 29 1.313   R nr. 51 3.447 

R nr. 8 411   R nr. 30 1.318   R nr. 52 3.594 

R nr. 9 417   R nr. 31 1.366   R nr. 53 4.193 

R nr. 10 432   R nr. 32 1.408   R nr. 54 4.436 

R nr. 11 441   R nr. 33 1.498   R nr. 55 4.672 

R nr. 12 446   R nr. 34 1.500   R nr. 56 5.377 

R nr. 13 521   R nr. 35 1.590   R nr. 57 5.518 

R nr. 14 552   R nr. 36 1.639   R nr. 58 8.280 

R nr. 15 560   R nr. 37 1.858   R nr. 59 8.366 

R nr. 16 560   R nr. 38 2.130   R nr. 60 9.854 

R nr. 17 657   R nr. 39 2.172   R nr. 61 12.498 

R nr. 18 662   R nr. 40 2.216   R nr. 62 17.258 

R nr. 19 666   R nr. 41 2.235   R nr. 63 23.457 

R nr. 20 723   R nr. 42 2.275   R nr. 64 23.683 

R nr. 21 830   R nr. 43 2.524   R nr. 65 130.097 

R nr. 22 919   R nr. 44 2.708       

  SAMTALS 329.268 
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Fjöldi lína á reikningum. 

Fjöldi 
lína 

Fjöldi 
reikn. 

  
Fjöldi 
lína 

Fjöldi 
reikn. 

  
Fjöldi 
lína 

Fjöldi 
reikn. 

1 265.125   34 26   67 4 

2 40.258   35 12   68 6 

3 10.925   36 11   69 11 

4 4.144   37 14   70 1 

5 1.944   38 18   71 4 

6 1.324   39 8   72 2 

7 885   40 18   73 1 

8 681   41 6   75 1 

9 532   42 9   77 1 

10 435   43 13   78 3 

11 373   44 15   82 1 

12 294   45 7   84 2 

13 217   46 7   87 1 

14 182   47 9   88 1 

15 156   48 8   90 4 

16 142   49 5   92 1 

17 122   50 5   104 1 

18 118   51 5   110 1 

19 80   52 7   111 1 

20 83   53 6   116 1 

21 79   54 4   119 1 

22 53   55 3   129 1 

23 41   56 3   130 1 

24 57   57 3   131 2 

25 50   58 7   133 1 

26 38   59 3   135 1 

27 22   60 7   139 2 

28 33   61 9   148 2 

29 42   62 5   150 1 

30 25   63 7   151 2 

31 23   64 2   168 1 

32 27   65 1       

33 16   66 1       
 

 

��ð����ö�	
 �í� ��. ��
�
� �
�jöldi lína 

�jöldi reikninga
� 1,485 

 

Greiðslustaða reikninga. 

Ógreiddir:   23 

Greiddir:   329.245 

SAMTALS 488.971 
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Fjöldi bakfærðra reikninga. 

Bakfærðir reikningar:   2.641 
 

Greiðslufyrirkomulag reikninga. 

Heiti 
Greiðslufyrir- 

komulag 
Fjöldi 

Frá Ar AR 780 

A-Gíró 31 13.299 

Erlent ER 1.382 

Millifærsla MI 215.049 

Ávísun AV 6.926 

C-Gíró 33 592 
Greiðsluseðlar og 
Innheimtukr 03 91.240 

 

 

Uppruni reikninga. 

Uppruni Fjöldi 

Manual Invoice Entry 283.914 

INNHEIMTUSKIL 23.131 

ORACLE RECEIVABLES 780 
XMLEINVOICE 214 

KIRKJUGJOLD 3.082 

UTSVAR 1.254 
SOKNARGJOLD 3.960 

PAYROLL 12.437 

FERDAUPPGJORSKERFI 496 
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Munur á dags. birgja á reikningi og skráningard. í Orra AP. 
Dagar Fjöldi 

reikn.

Dagar Fjöldi 

reikn.

Dagar Fjöldi 

reikn.

Dagar Fjöldi 

reikn.
-286 1 12 8.802 106 71 200 5
-261 1 13 9.090 107 86 201 6
-251 1 14 13.374 108 60 202 8
-246 1 15 9.179 109 45 203 3
-236 1 16 6.996 110 36 204 5
-215 1 17 6.181 111 47 205 3
-210 1 18 6.809 112 59 206 16
-194 1 19 6.445 113 81 207 36
-190 1 20 7.484 114 36 208 4
-154 1 21 7.285 115 49 209 4
-152 1 22 5.787 116 47 210 11
-146 1 23 5.205 117 43 211 9
-143 1 24 4.408 118 57 212 5
-135 1 25 4.417 119 55 213 5
-134 1 26 4.456 120 57 214 2
-132 1 27 4.969 121 47 215 5
-126 1 28 5.049 122 35 216 2
-118 2 29 4.162 123 29 217 3
-112 1 30 3.744 124 39 218 2
-102 1 31 2.979 125 38 219 4
-101 1 32 2.596 126 54 220 12
-100 1 33 2.815 127 60 221 2
-96 2 34 2.880 128 40 222 3
-91 1 35 2.874 129 37 223 3
-90 1 36 2.190 130 32 224 7
-87 1 37 1.637 131 21 225 3
-80 1 38 1.791 132 38 228 2
-79 1 39 1.673 133 46 229 4
-70 1 40 1.606 134 45 231 4
-69 1 41 1.627 135 41 232 11
-68 1 42 1.765 136 37 233 8
-57 2 43 1.552 137 65 234 4
-56 2 44 1.110 138 29 235 2
-53 3 45 1.055 139 30 236 13
-52 7 46 947 140 33 237 6
-51 2 47 802 141 42 238 3
-50 5 48 910 142 41 239 4
-49 2 49 981 143 43 240 3
-48 4 50 804 144 35 241 3
-47 3 51 780 145 15 242 9
-46 1 52 596 146 12 243 2
-45 3 53 487 147 17 244 2
-42 3 54 515 148 23 245 7
-41 3 55 599 149 37 246 3
-40 3 56 685 150 26 247 3
-39 1 57 595 151 15 248 1
-38 2 58 454 152 22 249 3
-37 3 59 473 153 28 250 4
-36 3 60 345 154 26 251 3
-34 6 61 364 155 33 252 7
-32 1 62 424 156 16 253 1
-31 7 63 385 157 18 254 2
-30 10 64 337 158 32 255 6
-29 7 65 267 159 24 256 1
-28 12 66 255 160 11 258 2
-27 13 67 234 161 31 259 1
-26 21 68 220 162 23 260 2
-25 34 69 234 163 27 262 3
-24 104 70 305 164 16 263 3
-23 125 71 229 165 38 264 1
-22 69 72 199 166 18 265 1
-21 137 73 186 167 1 266 9
-20 149 74 186 168 18 267 1
-19 86 75 160 169 17 268 2
-18 141 76 149 170 18 269 1
-17 167 77 208 171 12 270 2
-16 164 78 240 172 16 271 15
-15 184 79 137 173 7 272 1
-14 155 80 96 174 5 273 2
-13 229 81 115 175 8 275 3
-12 233 82 93 176 6 277 2
-11 438 83 117 177 13 278 1
-10 391 84 183 178 21 280 6
-9 373 85 147 179 11 281 4
-8 1.514 86 115 180 23 282 3
-7 889 87 88 181 30 283 1
-6 949 88 110 182 22 285 6
-5 2.509 89 139 183 2 286 2
-4 2.501 90 155 184 5 287 2
-3 3.582 91 109 185 11 289 1
-2 9.542 92 99 186 9 290 1
-1 4.866 93 106 187 8 291 2
0 28.945 94 56 188 7 293 1
1 23.621 95 56 189 15 294 1
2 6.055 96 70 190 11 295 2
3 9.116 97 126 191 8 296 5
4 5.746 98 102 192 6 305 2
5 5.596 99 91 193 3 344 2
6 6.779 100 89 194 27 356 2
7 8.881 101 72 195 3 376 1
8 8.260 102 54 196 12 381 1
9 7.205 103 58 197 8 401 1

10 7.096 104 55 198 4
11 7.957 105 83 199 2  
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Greiðslukjör (fjöldi daga frá útgáfu til greiðslu). 

Fjöldi 
daga 

(munur) 

Fjöldi 
reikn. 

  

Fjöldi 
daga 

(munur) 

Fjöldi 
reikn. 

  

Fjöldi 
daga 

(munur) 

Fjöldi 
reikn. 

-16 1   22 693   45 763 

0 33.125   23 562   46 304 

1 53   24 655   47 300 

2 271   25 1.636   48 265 

3 29   26 688   49 313 

4 106   27 685   50 316 

5 1.038   28 680   51 20 

6 63   29 695   52 27 

7 1.303   30 118.823   53 20 

8 44   31 725   54 25 

9 99   32 626   55 51 

10 5.005   33 622   56 14 

11 73   34 608   57 16 

12 74   35 635   58 12 

13 212   36 611   59 16 

14 1.264   37 541   60 23 

15 16.520   38 527   66 1 

16 795   39 568   73 1 

17 382   40 519   74 1 

18 270   41 520   148 1 

19 358   42 613   158 2 

20 131.636   43 489     

21 676   44 659       
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Greiðsludagur reiknings (rauntími frá útgáfu að lokagreiðslu). 

 

Dagar Fjöldi 

reikn.

Dagar Fjöldi 

reikn.

Dagar Fjöldi 

reikn.

Dagar Fjöldi 

reikn.
-286 1 12 8.802 106 71 200 5
-261 1 13 9.090 107 86 201 6
-251 1 14 13.374 108 60 202 8
-246 1 15 9.179 109 45 203 3
-236 1 16 6.996 110 36 204 5
-215 1 17 6.181 111 47 205 3
-210 1 18 6.809 112 59 206 16
-194 1 19 6.445 113 81 207 36
-190 1 20 7.484 114 36 208 4
-154 1 21 7.285 115 49 209 4
-152 1 22 5.787 116 47 210 11
-146 1 23 5.205 117 43 211 9
-143 1 24 4.408 118 57 212 5
-135 1 25 4.417 119 55 213 5
-134 1 26 4.456 120 57 214 2
-132 1 27 4.969 121 47 215 5
-126 1 28 5.049 122 35 216 2
-118 2 29 4.162 123 29 217 3
-112 1 30 3.744 124 39 218 2
-102 1 31 2.979 125 38 219 4
-101 1 32 2.596 126 54 220 12
-100 1 33 2.815 127 60 221 2
-96 2 34 2.880 128 40 222 3
-91 1 35 2.874 129 37 223 3
-90 1 36 2.190 130 32 224 7
-87 1 37 1.637 131 21 225 3
-80 1 38 1.791 132 38 228 2
-79 1 39 1.673 133 46 229 4
-70 1 40 1.606 134 45 231 4
-69 1 41 1.627 135 41 232 11
-68 1 42 1.765 136 37 233 8
-57 2 43 1.552 137 65 234 4
-56 2 44 1.110 138 29 235 2
-53 3 45 1.055 139 30 236 13
-52 7 46 947 140 33 237 6
-51 2 47 802 141 42 238 3
-50 5 48 910 142 41 239 4
-49 2 49 981 143 43 240 3
-48 4 50 804 144 35 241 3
-47 3 51 780 145 15 242 9
-46 1 52 596 146 12 243 2
-45 3 53 487 147 17 244 2
-42 3 54 515 148 23 245 7
-41 3 55 599 149 37 246 3
-40 3 56 685 150 26 247 3
-39 1 57 595 151 15 248 1
-38 2 58 454 152 22 249 3
-37 3 59 473 153 28 250 4
-36 3 60 345 154 26 251 3
-34 6 61 364 155 33 252 7
-32 1 62 424 156 16 253 1
-31 7 63 385 157 18 254 2
-30 10 64 337 158 32 255 6
-29 7 65 267 159 24 256 1
-28 12 66 255 160 11 258 2
-27 13 67 234 161 31 259 1
-26 21 68 220 162 23 260 2
-25 34 69 234 163 27 262 3
-24 104 70 305 164 16 263 3
-23 125 71 229 165 38 264 1
-22 69 72 199 166 18 265 1
-21 137 73 186 167 1 266 9
-20 149 74 186 168 18 267 1
-19 86 75 160 169 17 268 2
-18 141 76 149 170 18 269 1
-17 167 77 208 171 12 270 2
-16 164 78 240 172 16 271 15
-15 184 79 137 173 7 272 1
-14 155 80 96 174 5 273 2
-13 229 81 115 175 8 275 3
-12 233 82 93 176 6 277 2
-11 438 83 117 177 13 278 1
-10 391 84 183 178 21 280 6
-9 373 85 147 179 11 281 4
-8 1.514 86 115 180 23 282 3
-7 889 87 88 181 30 283 1
-6 949 88 110 182 22 285 6
-5 2.509 89 139 183 2 286 2
-4 2.501 90 155 184 5 287 2
-3 3.582 91 109 185 11 289 1
-2 9.542 92 99 186 9 290 1
-1 4.866 93 106 187 8 291 2
0 28.945 94 56 188 7 293 1
1 23.621 95 56 189 15 294 1
2 6.055 96 70 190 11 295 2
3 9.116 97 126 191 8 296 5
4 5.746 98 102 192 6 305 2
5 5.596 99 91 193 3 344 2
6 6.779 100 89 194 27 356 2
7 8.881 101 72 195 3 376 1
8 8.260 102 54 196 12 381 1
9 7.205 103 58 197 8 401 1

10 7.096 104 55 198 4
11 7.957 105 83 199 2
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Viðauki 2. Dagbók 

10. janúar – 25. janúar: 

Athugað með möguleika á að taka verkefni tengt rafræna 

reikninga sem lokaverkefni. 

Málið reifað með verkefnastjóra rafrænna reikninga hjá 

fjársýslu ríkisins (FJS). Athugaðir vinklar og ýmsar skýrslur og 

heimildir kannaðar. 

8. febrúar: 

Athugað með heimild vinnuveitenda til að taka verkefni tengt 

starfi. Heimild veitt. 

10.- 29. febrúar: 

Skoðuð gögn frá norðurlöndum um XML rafr. reikninga. Rætt 

betur við fulltrúa FJS. 

5. mars: 

Heimild fengin hjá FJS til að vinna verkið. Skilyrði sett um 

gagnanotkun og forsendum.  

5. – 20. mars: 

Skoðað hvernig takmarkanir afmarka rannsókn og hvort taka 

megi annað sjónarhorn er hreina arðsemisreikninga á verkefnið. 

Hugmyndavinna og lestur skýrsla. 

25. mars: 

Ákveðið að taka verkefnið út frá sjónarhorninu að 

reikningshald sé þjónusta og reyna að meta hvort rafrænir 

reikningar auki þjónustugildi reikningshalds. 

26. mars – 15. apríl: 

Fyrstu kaflar skrifaðir. Beinagrind. Mörgum kvöldum ráðstafað 

í Þjóðarbókhlöðu. 

Fyrsta viðtal við Jón Bjarna 3. apríl. Unnið úr viðtali næstu 

daga. 

15. apríl: 

Fundur með FJS þar sem þrengd voru rannsóknarskilyrði. 

Engar krónutölur úr kerfinu. 
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15. apríl – 20. apríl: 

  Skrif og bókhlaða. 

20. apríl: 

  Viðtal við Árný. Unnið úr viðtalinu samdægurs. 

20. apríl: 

  Viðtal við Árný. Unnið úr viðtalinu samdægurs. 

21.-25. apríl: 

 Skrifað og heimildaleit. 

 Rætt við forritara um leitarstrengi. 

Rannsókn framkvæmd 25. apríl. 

26. – 28. apríl: 

  Skrifað, heimildavinna. 

28. apríl: 

  Viðtal við Jón Bjarna. Unnið úr því. 

29. – 1. maí: 

Unnið úr heimildum. Skrifað. Unnið úr rannsóknum. 

Frumniðurstöður. 

2. maí: 

  Viðtal við Stefán Kjærnested. 

3. maí: 

  Viðtal við Árný.  

Viðtal við Gunnar 

Gögn endurmetin eftir viðtöl. 

4. – 8 maí: 

  Unnið sleitulaust við skrif og lestur. 

9. maí: 

  Skilað inn. 

 


