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Útdráttur 

Sjóðstreymisyfirlit er óaðskiljanlegur hluti ársreiknings ásamt rekstrarreikningi, 

efnahagsreikningi, eiginfjáryfirliti og skýringum. Sjóðstreymi er fjárhagsyfirlit sem birtir 

innstreymi og útstreymi handbærs fjár og ígildis þess á rekstrartímabili.  

Rekstrarreikningur sýnir afkomu tímabils, þ.e. hagnað eða tap. Efnahagsreikningur 

veitir upplýsingar um eignir, skuldir og eigið fé í upphafi og við lok tímabils og byggist á 

bókhaldsjöfnunni: Eignir = Skuldir + Eigið fé. Eiginfjáryfirlit greinir frá breytingum í liðum 

eigin fjár á tímabilinu. Skýringar útskýra á eigindlegan hátt tiltekna þætti ársreikninga sem 

þarfnast frekari útskýringa. 

Fjallað er um sjóðstreymi í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 7. Tilgangur 

sjóðstreymis er að veita upplýsingar um færslur á handbæru fé og ígildi þess og gera 

þannig þeim sem lesa grein fyrir hvaðan handbært fé kemur, í hvað það er notað og 

hvernig staða á handbæru fé breytist milli tímabila. Sjóðstreymi útskýrir mismun milli 

hagnaðar og handbærs fjár frá rekstri, auk þess að hjálpa lesendum við að meta hæfni 

félags til að afla fjár í framtíðinni og getu til að greiða skuldir og arð til hluthafa. 

Sjóðstreymi er skipt í þrjá meginflokka: Rekstrarhreyfingar, fjárfestingarhreyfingar og 

fjármögnunarhreyfingar. Rekstrarhreyfingar greina frá handbæru fé frá rekstri og eru 

mikilvægasti flokkur sjóðstreymis. Fjárfestingarhreyfingar greina frá færslum á handbæru 

fé sem eiga sér stað á eignahlið efnahagsreiknings, til dæmis vegna kaupa eða sölu 

fastafjármuna. Fjármögnunarhreyfingar greina frá færslum sem eiga sér stað á skuldahlið 

efnahagsreiknings, til dæmis vegna lántöku, útgáfu hlutafjár eða afborgana af lánum. 

Fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar eru ávallt settar fram með sömu 

aðferð en rekstrarhreyfingar er hægt að setja fram með beinni, óbeinni eða blandaðri 

aðferð. Alþjóðlega reikningsskilaráðið ráðleggur fyrirtækjum að notast við beinu 

aðferðina en þó er ekki mikið um að hún sé notuð. Ekkert íslenskt hlutafélag í Kauphöll 

Íslands notast við beinu aðferðina en níu félög styðjast við óbeinu aðferðina og fjögur við 

blönduðu aðferðina. 
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1 Inngangur 

Sjóðstreymisyfirlit þykir afar gagnlegur hluti í ársreikningum fyrirtækja (Árni Vilhjálmsson 

og Stefán Svavarsson, 1988, 3. kafli). Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og 

eiginfjáryfirlit eru allt yfirlit sem leika ákveðið hlutverk í ársreikningi, en ekkert af þessu 

gefur nákvæma samantekt á innstreymi og útstreymi handbærs fjár líkt og sjóðstreymi 

gerir. Sjóðstreymisyfirlit hefur því mikið hagnýtt gildi fyrir lesendur sem vilja vita hvaðan 

handbært fé fyrirtækis kemur, í hvað það er notað og hvernig staða handbærs fjár breytist 

milli ára (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um hlutverk sjóðstreymis í ársreikningum og 

varpa ljósi á mikilvægi þess. Auk þess er markmiðið að gera grein fyrir framsetningu 

sjóðstreymis samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 7, en sjóðstreymi skiptist 

í rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar. Þá verður skýrt frá ólíkum aðferðum 

við framsetningu rekstrarhreyfinga, þ.e. beinu, óbeinu og blönduðu aðferðinni. 

Stuttlega verður fjallað um alþjóðlega reikningsskilastaðla, Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið og helstu atriði sem fram koma í IAS 7. Uppbygging og helstu þættir 

ársreikninga verða einnig útskýrðir. 

Að lokum verður framsetning rekstrarhreyfinga í sjóðstreymisyfirliti íslenskra 

hlutafélaga í Kauphöll Íslands skoðuð í þeim tilgangi að sjá hvaða aðferð er mest notuð, 

beina, óbeina eða blandaða aðferðin. Tilgáta höfundar er sú að beina aðferðin sé lítið sem 

ekkert notuð og óbeina aðferðin sé mest notuð. 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunum: Hver er tilgangur og hvert er 

mikilvægi sjóðstreymis? Hvernig er sjóðstreymi sett fram samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum og hvaða aðferð er vinsælust við framsetningu rekstrarhreyfinga 

meðal félaga sem skráð eru í Kauphöll Íslands? 
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2 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Reikningsskilastaðlar eru sérstakar reglur sem eiga að leiðbeina og aðstoða stjórnendur 

fyrirtækja við reikningsskil, svo að reikningsskilin gefi glögga mynd af efnahag og afkomu 

fyrirtækis. Auk þess hjálpa reikningsskilastaðlar endurskoðendum og öðrum lesendum 

reikningsskila við að meta þær upplýsingar sem koma þar fram. Í flestum tilfellum, þegar 

talað er um reikningsskilastaðla, er átt við alþjóðlega reikningsskilastaðla, IAS (e. 

International Accounting Standards) (Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.). 

Undanfarna áratugi hefur átt sér stað aukin alþjóðavæðing í viðskiptum og verður 

sífellt algengara að fyrirtæki stundi rekstur í fleiri en einu landi eða skrái sig jafnvel á 

erlenda hlutabréfamarkaði (Sigurður Þórðarson, 2004). Með alþjóðavæðingunni hafa 

fjárfestar hlotið aukna möguleika þegar kemur að fjárfestingum í erlendum verðbréfum, 

en til að stuðla að góðum fjárfestingum þurfa fjárfestar að fá viðeigandi upplýsingar með 

traustri og trúverðugri framsetningu. Þjóðir heimsins hafa í mörg ár haldið uppi sínum 

eigin reikningsskilaráðum, hver með sínum eigin áherslum við reikningsskil. Mismunandi 

áherslur í reglum og stöðlum milli landa valda misræmi og getur reynst erfitt að bera 

saman upplýsingar tveggja fyrirtækja frá ólíkum löndum (Kieso, D. E., Weygandt, J. J. og 

Warfield, T. D., 2011, 1. kafli). 

Alþjóðavæðingin hefur orðið til þess að sífellt meiri kröfur eru gerðar um alþjóðlega 

samræmingu reikningsskilastaðla til að veita hluthöfum, fjárfestum, lánardrottnum og 

öðrum notendum reikningsskila áreiðanlegar og samanburðarhæfar upplýsingar 

(Sigurður Þórðarson, 2004).  
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2.1 Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið, IASB (e. International Accounting Standards Board), sér 

um útgáfu alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna, IFRS (e. International Financial Reporting 

Standards), með það að markmiði að samræma reikningsskil alþjóðlegra fyrirtækja. Ráðið 

var stofnað árið 2001 er það tók við af Alþjóðlegu reikningsskilanefndinni, IASC (e. 

International Accounting Standards Committee). Alþjóðlega reikningsskilanefndin hafði 

gefið út 40 alþjóðlega reikningskilastaðla, IAS, en margir þeirra voru innleiddir eða 

endurbættir af Alþjóðlega reikningsskilaráðinu (Kieso o. fl., 2011, 1. kafli).    

Í dag eru alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir 41 (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Staðlarnir eru þeir mest notuðu í alþjóðlegum viðskiptum í 

heiminum í dag, en þeir hafa verið innleiddir í yfir 115 löndum og fer þeim löndum sem 

þá nota hratt fjölgandi (Kieso o. fl., 2011, 1. kafli). 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið er í London og er skipað 16 aðilum, þar af er einn 

formaður og tveir varaformenn. Nefndarmenn eru skipaðir í fimm ár með möguleika á 

framlengingu í þrjú ár. Formaður ráðsins á möguleika á fimm ára framlengingu, en 

nefndarseta hans getur aldrei orðið lengri en tíu ár. Kröfur sem gerðar eru til 

nefndarmanna eru fagleg hæfni, tæknileg sérþekking og reynsla í alþjóða- og 

markaðsviðskiptum. Til að stuðla að fjölbreytni er ráðið að jafnaði skipað fjórum aðilum 

frá Evrópu, fjórum frá Asíu og Eyjaálfu, fjórum frá Norður-Ameríku, einum frá Afríku, 

einum frá Suður-Ameríku og tveimur frá hvaða heimshluta sem er, til að stuðla að 

jafnvægi í landfræðilegri skiptingu (Deloitte, 2013). 

Frá og með 1. janúar 2005 hafa íslensk félög með hlutabréf eða skuldabréf, skráð á 

skipulögðum verðbréfamarkaði, þurft að gera ársreikninga sína eftir alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum. Reglur Evrópusambandsins nr. 1606/2002 krefjast þess að öll 

félög sem skráð eru á verðbréfaþingum innan Evrópska efnahagssvæðisins fari eftir 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum eins og þeir hafa verið samþykktir af 

Evrópusambandinu (Deloitte, 2013). 
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2.2 International Accounting Standard 7 - Statement of Cash Flows 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 7 (e. International Accounting Standard 7, 

Statement of Cash Flows) fjallar um sjóðstreymi. Markmið og tilgangur IAS 7 er að 

fyrirtæki greini frá öllum upplýsingum um breytingu á handbæru fé og ígildi þess í yfirliti 

um sjóðstreymi. Öllum fyrirtækjum sem beita IFRS við framsetningu reikningsskila sinna 

ber skylda til að setja fram sjóðstreymisyfirlit (Deloitte, 2013). 

Helstu undirstöðuatriði IAS 7 eru eftirfarandi:  

 Í sjóðstreymisyfirliti skal flokka sérstaklega sjóðstreymi frá rekstrar-, fjárfestingar- 

og fjármögnunarhreyfingum. 

 Rekstrarhreyfingar skal  birta með beinu eða óbeinu aðferðinni, en Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið ráðleggur fyrirtækjum að notast við beinu aðferðina. 

 Sjóðstreymi vegna tekjuskatts flokkast sem rekstrarhreyfing nema um beina 

tengingu við fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingar sé að ræða. 

 Sjóðstreymi erlendra dótturfélaga eða sjóðstreymi vegna viðskipta í erlendum 

gjaldmiðli skal umreikna miðað við gengi gjaldmiðilsins á degi viðskiptanna. 

 Fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar sem hreyfa ekki við handbæru fé skulu 

ekki vera hluti af sjóðstreymisyfirliti, en þó þarf að greina sérstaklega frá þeim í 

skýringum. 

 Sjóðstreymi sem verður til vegna kaupa eða sölu á dótturfélögum og öðrum 

rekstrareiningum skal koma fram í fjárfestingarhreyfingum ásamt skýringum. 

 Eignfærður kostnaður getur aðeins flokkast sem fjárfestingarhreyfing. 

 Ígildi handbærs fjár eru óbundnar skammtímafjárfestingar sem litlar líkur eru á 

að breytist í virði og auðvelt er að umbreyta í handbært fé. Hlutabréf eru almennt 

undanskilin. 

 Upphæð handbærs fjár og ígildis þess, sem ekki er tiltæk til notkunar af 

fyrirtækinu, þarf að koma fram ásamt skýringu frá stjórn (Deloitte, e.d.).  

 



 

13 

3 Ársreikningur 

Tilgangur ársreiknings er að miðla gagnlegum upplýsingum um efnahag, rekstur og 

afkomu fyrirtækis til hluthafa, lánardrottna og annarra kröfuhafa svo að þeir geti tekið 

ákvörðun um stöðu og hlutverk sitt sem fjárfestar. Upplýsingar þessar geta einnig gagnast 

öðrum lesendum reikningsskilanna (Kieso o.fl., 2011, 1. kafli). Stjórn og framkvæmdastjóri 

bera ábyrgð á að ársreikningur gefi glögga mynd af afkomu og fjárhagslegri stöðu 

fyrirtækis (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

 Sé farið eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum um uppbyggingu ársreiknings, 

samkvæmt IFRS í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 1 (e. International Accounting 

Standard 1, Presentation of Financial Statements), skal ársreikningur innihalda 

efnahagsreikning, rekstrarreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit og skýringar 

(Kothari, J. og Barone, E., 2011, 3. kafli).  

Mikilvægi ársreikninga kemur fram þegar veita þarf fjárhagsupplýsingar um fyrirtæki 

til mögulegra fjárfesta, lánardrottna og annarra kröfuhafa. Ársreikningar eru gífurlega 

mikilvægir til að meta breytingar á efnahag, frammistöðu stjórnarmanna og taka 

ákvarðanir um framtíð fyrirtækis (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 2. kafli). 

Fjárhagsupplýsingar sem koma fram í ársreikningi geta einnig haft mikið notagildi fyrir 

aðra en kröfuhafa, þar sem útgáfa ársreikninga er helsta leið fyrirtækis til að koma 

fjárhagsupplýsingum sínum á framfæri til utanaðkomandi aðila (Kieso o.fl., 2011, 5. kafli). 

Samkvæmt 25. og 27. gr. í IAS 1 skulu ársreikningar annars vegar vera gerðir á 

rekstrargrunni og hins vegar með forsendunni um áframhaldandi rekstrarhæfi, þ.e. að 

fyrirtækið hafi engin áform um að hætta rekstri og að reksturinn muni geta gengið að 

minnsta kosti ár í viðbót (Deloitte, e.d.). Nokkrar af grundvallarreglum reikningsskila eru 

kostnaðarverðsreglan, tekjureglan, jöfnunarreglan og varkárnisreglan. 

Kostnaðarverðsreglan segir að eignir, skuldir, tekjur og gjöld skuli færa á markaðsvirði 

þegar viðskipti eiga sér stað. Þó er heimilt, samkvæmt IFRS, að nota gangvirði við mat á 

skráðum skuldabréfum og fjáreignum til sölu. Tekjureglan segir að tekjur skuli skrá þegar 

til þeirra hefur verið unnið og þegar þær eru innheimtanlegar. Jöfnunarreglan segir að 

jafna skuli saman gjöldum á móti þeim tekjum er þau skapa á tilteknu tímabili. Samkvæmt 
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varkárnisreglunni skal varast ofmat eigna eða tekna og vanmat skulda eða gjalda (KPMG, 

e.d.). 

Fyrirtæki skulu gefa út ársreikning með samanburðartölum frá fyrra ári að minnsta 

kosti árlega. IFRS krefst þess að fyrirtæki setji ársreikninga sína fram með stöðluðum hætti 

og notist við sömu uppsetningu á hverju ári til að auðvelda samanburð milli ára. Ákveði 

fyrirtæki að stytta eða lengja reikningshaldstímabil sitt þarf að gefa út skýringu á 

breytingunum og einnig taka fram að upphæðir ársreikningsins séu ekki 

samanburðarhæfar við fyrri ár (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 3. kafli). 

3.1 Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur er skýrsla sem sýnir afkomu á uppgjörstímabili fyrirtækis, þ.e. hagnað 

eða tap. Lesendur reikningsskila nota rekstrarreikning meðal annars til að meta afkomu 

og fjárhagsstöðu fyrirtækis. Í rekstrarreikningi er síðasta uppgjörstímabil sýnt til 

samanburðar, auk þess sem rekstrarreikningur skýrir breytingar á óráðstöfuðu eigin fé. 

Rekstrarreikningur veitir fjárfestum og kröfuhöfum mikilvægar upplýsingar um 

frammistöðu nýliðins uppgjörstímabils og frammistöðu fyrri uppgjörstímabila, en þær 

upplýsingar hjálpa til við að spá fyrir um afkomu fyrirtækisins í framtíðinni (Kieso o.fl., 

2011, 4. kafli). 

Hagnaður ársins er fundinn í rekstrarreikningi með því að taka saman lykilþætti 

rekstrarreikningsins sem eru tekjur og gjöld (Kieso o.fl., 2011, 4. kafli). Tekjur eru 

skilgreindar sem aukning á eignum eða lækkun á skuldum á tímabili vegna starfsemi 

fyrirtækis, þ.e. afhendingar á vörum og þjónustu. Gjöld eru skilgreind sem skerðing eigna 

eða aukning skulda á tímabili vegna starfsemi fyrirtækis (Investopedia, e.d.). Tekjur 

fyrirtækis skiptast í hefðbundnar rekstrartekjur og aðrar tekjur sem myndast ekki við 

daglegan rekstur. Hefðbundnar rekstrartekjur geta til dæmis verið sölutekjur, þóknanir, 

vaxtatekjur, arðstekjur og leigutekjur. Aðrar tekjur fyrirtækis geta til dæmis verið 

sölutekjur langtímaeigna eða óinnleystur hagnaður af verðbréfum. Gjöld fyrirtækis verða 

í flestum tilfellum til við daglegan rekstur og eru algengustu gjaldaliðirnir kostnaðarverð 

seldra vara, afskriftir, leigugjöld, launagreiðslur og skattar. Önnur gjöld fyrirtækis sem 

falla ekki undir daglegan rekstur eru til dæmis verðlækkanir verðbréfaeigna eða tap af 

sölu langtímaeigna. Félög eru skyldug til að flokka gjöld í rekstrarreikningi, annaðhvort 

eftir tegund þeirra eða helstu starfsþáttum í rekstrinum (Kieso o.fl., 2011, 4. kafli). 
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Tekjureglan er mikilvæg við gerð rekstrarreiknings, en eins og áður hefur komið fram 

kveður hún á um að tekjur verði til við afhendingu á vöru eða þjónustu. Tekjur eru ekki 

viðurkenndar í rekstrarreikningi fyrr en hlutlæg gögn liggja fyrir um viðskiptin (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, 1. kafli). 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gefa ekki upp ákveðna samsetningu af stærðum sem 

verða að koma fram í rekstrarreikningi, heldur tilgreinir IAS 1 einungis hvaða stærðir séu 

grunnstærðir rekstrareiknings og verði ávallt að koma fram. Grunnstærðirnar eru: 

 Rekstrartekjur frá daglegri starfsemi. 

 Greiddur skattur. 

 Fjármögnunarkostnaður eða vaxtagjöld. 

 Hlutdeild af hagnaði eða tapi. 

 Hagnaður eða tap af niðurlagðri starfsemi eftir skatta. 

 Hagnaður eða tap eftir skatta (Kieso o.fl., 2011, 4. kafli). 

 

3.2 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur greinir frá eignum, skuldum og eigin fé fyrirtækis á tiltekinni 

dagsetningu og er byggður á bókhaldsjöfnunni: Eignir = Skuldir + Eigið fé. Eignir eru 

verðmæti fyrirtækis sem orðið hafa til vegna liðinna atburða og búist er við að afli tekna 

í framtíðinni. Skuldir eru kvaðir á fyrirtækið til að láta af hendi eignir eða veita þjónustu 

vegna liðinna atburða og búist er við að leiði til útstreymis á verðmætum. Eigið fé er tilkall 

hluthafa til hreinnar eignar og er mismunur eigna og skulda (Kieso o.fl., 2011, 5. kafli). 

Í efnahagsreikningi má finna tvenns konar eignir, peningalegar eignir og efnislegar 

eignir. Peningalegar eignir eru eignir sem hægt er að sýna með fastri fjárhæð sem breytist 

ekki þó verðlag fari hækkandi. Kaupmáttur þessara eigna dvínar með verðbólgu nema 

þær séu verðtryggðar. Peningalegar eignir eru til dæmis handbært fé, viðskiptakröfur og 

skuldabréf. Efnislegar eignir er mun erfiðara að meta, en um þær gildir almennt sú regla 

að þær eigi að skrá á kostnaðarverði eða markaðsverði, hvort sem reynist lægra. 

Efnislegar eignir eru til dæmis birgðir, vélar og tæki (Árni Vilhjálmsson og Stefán 

Svavarsson, 1988, 2. kafli). 

Miklar framfarir hafa orðið í gerð efnahagsreikninga í áranna rás. Upphaflega var engin 

tilraun gerð til að skipta liðum í flokka á rökrænan hátt og voru eignir og skuldir því taldar 
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upp í belg og biðu. Í dag er áhersla lögð á að gera efnahagsreikninga auðvelda í lestri og 

því er eignum, skuldum og eigin fé skipt í mismunandi flokka og liði (Árni Vilhjálmsson og 

Stefán Svavarsson, 1988, 2. kafli).  

Eignum er skipt í fastafjármuni og veltufjármuni. Veltufjármunir eru handbært fé og 

aðrar eignir eins og viðskiptakröfur eða birgðir sem fyrirtækið býst við að umbreyta í 

handbært fé eða nýta til fulls innan árs. Fastafjármunir eru allar þær eignir sem falla ekki 

undir skilgreiningu veltufjármuna og er þar helst að nefna langtímafjárfestingar, 

varanlega rekstrarfjármuni og óefnislegar eignir (Kieso o.fl., 2011, 5. kafli). 

Skuldir eru flokkaðar í skammtíma- og langtímaskuldir eftir því hvenær þær eru á 

gjalddaga. Skuldir sem ber að greiða innan árs eru flokkaðar sem skammtímaskuldir. 

Langtímaskuldir eru til greiðslu eftir meira en eitt ár og hægt er að skýra frá þeim á tvo 

mismunandi vegu, annarsvegar með því að sérgreina skuldir við tiltekna lánveitendur eða 

flokka eftir tegund skuldarinnar (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, 2. kafli). 

Eigið fé fyrirtækis skiptist í hlutafé, yfirverðsreikning, óráðstafað eigið fé, annan 

uppsafnaðan hagnað og minnihlutaaðild (Kieso o.fl., 2011, 5. kafli). 

3.3 Eiginfjáryfirlit 

Eiginfjáryfirlit sýnir breytingar í hverjum lið eigin fjár fyrir sig á uppgjörstímabili og veitir 

nákvæmar upplýsingar um færslur milli fyrirtækis og eigenda þess á tímabilinu (Kothari, 

J. og Barone, E., 2011, 3. kafli). 

IAS 1 krefst þess að við gerð og framsetningu reikningsskila samkvæmt IFRS séu gerð 

sérstök eiginfjáryfirlit. Eiginfjáryfirlit skal meðal annars greina frá:  

 Heildarafkomu tímabils þar sem sérstaklega kemur fram hversu mikla upphæð má 

rekja til eigenda og annarra kröfuhafa. 

 Áhrifum á eiginfjárliði vegna afturvirkra eða reikningshaldslegra breytinga í 

samræmi við IAS 8 (e. International Accounting Standard 8, Accounting policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors) sem fjallar um reikningsskilaaðferðir, 

breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. 

 Stöðu hvers eiginfjárliðar fyrir sig í upphafi og við lok tímabils, auk breytinga á 

tímabilinu (Deloitte, e.d.). 
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3.4 Skýringar 

Skýringar eru óaðskiljanlegur hluti ársreiknings. Skýringar geta útskýrt á eigindlegan hátt 

tiltekna þætti ársreikningsins sem þarfnast frekari skýringa. Að auki geta skýringar útskýrt 

takmarkanir fyrirtækis sem koma til vegna fjárhagslegs samkomulags eða annarra 

samninga. Þrátt fyrir að skýringar geti verið tæknilegar og illskiljanlegar í sumum tilfellum, 

veita þær lesendum ársreikninga þýðingarmiklar upplýsingar (Kieso o.fl., 2011, 5. kafli).  

Í skýringum koma fram tvenns konar upplýsingar. Í fyrsta lagi eru það upplýsingar um 

þær reglur sem reikningsskilin byggjast á og fyrirtækið notast við til að stuðla að glöggri 

mynd af efnahag og afkomu (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, 4. kafli). Sem 

dæmi má nefna að fyrirtæki geta metið kostnaðarverð birgða með ólíkum aðferðum, til 

dæmis FIFO eða meðaltalsaðferðinni. Fyrirtæki geta einnig notast við ólíkar aðferðir við 

afskriftir, þ.e. línulega afskrift, notkunarafskrift eða hröðunarafskrift. Í skýringum skal 

einnig koma fram hvernig eignir eru metnar, til dæmis á kostnaðarverði eða gangvirði. 

Það fyrsta sem kemur fram í skýringum flestra fyrirtækja er samantekt yfir þær reglur og 

aðferðir sem fyrirtækið notar við reikningsskil sín.  Í öðru lagi eru það sérstakar skýringar 

til að koma á framfæri nauðsynlegum upplýsingum varðandi ákveðna þætti í 

efnahagsreikningi og rekstrarreikningi (Kieso o.fl., 2011, 5. kafli).  

Í IAS 1 kemur fram hvaða upplýsingar þurfa að lágmarki að koma fram í skýringum, en 

það eru upplýsingar um eftirfarandi atriði: 

 Reikningsskilaaðferðir sem beitt er.  

 Mat stjórnenda við notkun reikningsskilaaðferða sem hafa veruleg áhrif á 

fjárhæðir í reikningsskilum. 

 Forsendur fyrir óvissu í mati. 

 Upplýsingar um stýringu eigin fjár og hvort eiginfjárkröfum sé fylgt (Deloitte, 

2013). 
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3.5 Sjóðstreymi 

Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og eiginfjáryfirlit eru allt yfirlit sem veita 

takmarkaðar upplýsingar um sjóðstreymi. Rekstrarreikningur veitir upplýsingar um tekjur 

sem skapast í rekstri fyrirtækisins en tekjurnar eru ekki endilega í formi handbærs fjár eða 

ígildis þess. Eiginfjáryfirlit sýnir meðal annars upphæðir sem greiddar eru í arð til hluthafa 

eða til kaupa á eigin bréfum. Efnahagsreikningur sýnir til dæmis hvaða eignir félagið hefur 

keypt eða selt, eða hvaða skulda hefur verið stofnað til. Vegna þess að ekkert þessara 

yfirlita gefur glögga mynd af inn- og útstreymi handbærs fjár krefst Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið þess að allir ársreikningar innihaldi sjóðstreymisyfirlit (Kieso o.fl., 

2011, 23. kafli). Nánar er fjallað um sjóðstreymi í 4. kafla. 
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4 Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi er skilgreint í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 7 sem fjárhagsyfirlit sem 

endurspeglar innstreymi og útstreymi handbærs fjár frá rekstrar-, fjárfestingar- og 

fjármögnunarhreyfingum á rekstrartímabili. Í IAS 7 kemur fram að sjóðstreymi sé 

óaðskiljanlegur liður ársreiknings og eru félög, sem gera reikningsskil sín í samræmi við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla, skyldug að setja fram sjóðstreymisyfirlit (Kothari, J. og 

Barone, E. 2011, 16. kafli).  

Við framsetningu sjóðstreymisyfirlits skal fyrst greina frá rekstrarhreyfingum, svo 

fjárfestingarhreyfingum og síðan fjármögnunarhreyfingum. Rekstrarhreyfingar er hægt 

að setja fram með beinu eða óbeinu aðferðinni en fjárfestingar- og 

fjármögnunarhreyfingar eru alltaf eins, sama hvor aðferðin er notuð  (Kothari, J. og 

Barone, E., 2011, 16. kafli). Á eftir fjármögnunarhreyfingum skal greina frá breytingu 

handbærs fjár á tímabilinu, stöðu handbærs fjár í ársbyrjun og loks stöðu handbærs fjár í 

lok árs. Grundvallarframsetningu sjóðstreymis má sjá í töflu 1 (Kieso o.fl., 2011). 

Tafla 1. Grundvallarframsetning sjóðstreymis (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Handbært fé frá rekstrarhreyfingum X 

Hreinar fjárfestingarhreyfingar X 

Hreinar fjármögnunarhreyfingar X 

Hækkun (eða lækkun) handbærs fjár á tímabilinu X 

Handbært fé í upphafi tímabils X 

                     Handbært fé í lok tímabils X 

 

4.1 Tilgangur sjóðstreymis 

Tilgangur og markmið sjóðstreymis er að veita gagnlegar og viðeigandi upplýsingar um 

færslur á handbæru fé og ígildi þess, sem hafa átt sér stað hjá fyrirtæki á tilteknu tímabili. 

Sjóðstreymi gefur megindlega skýringu á því hvaðan handbært fé fyrirtækis kemur og í 

hvaða fjárfestingar eða gjöld það fer, með því að flokka innstreymi og útstreymi handbærs 

fjár í rekstrarhreyfingar, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar. Að lokum 

sýnir sjóðstreymi breytingu á stöðu handbærs fjár í lok tímabils. Sjóðstreymisyfirlit veitir 

lesendum svör við eftirfarandi spurningum: 

 Hvaðan kom handbært fé félagsins á tímabilinu? 

 Í hvað var handbært fé félagsins notað á tímabilinu? 

 Hver var breyting á stöðu handbærs fjár á tímabilinu? (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli).  
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4.2 Mikilvægi sjóðstreymis 

Fólk og fyrirtæki vilja almennt fá kröfur sínar greiddar í formi lausafjár. Ef fyrirtæki vill 

ráða starfsfólk eða kaupa rekstrarfjármuni þarf að greiða með peningum. Þegar fyrirtæki 

verður gjaldþrota er það í flestum tilfellum vangeta til að afla handbærs fjár og greiða 

kröfuhöfum sem keyrir það undir. Handbært fé ber höfuð og herðar yfir aðrar eignir 

fyrirtækis og því hefur sjóðstreymisyfirlit mikið notagildi fyrir fjárfesta, lánardrottna og 

aðra kröfuhafa (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli).  

Fjárhagslegan styrk fyrirtækis til að halda uppi rekstri, standa við skuldbindingar og 

greiða rekstrargjöld má greina með því að skoða sjóðstreymi. Handbært fé félags getur 

minnkað þrátt fyrir að rekstrarreikningur félagsins sýni hagnað en þá er mikilvægt að hafa 

sjóðstreymisyfirlit sem skýrir mismuninn. Sjóðstreymisyfirlit veitir upplýsingar sem 

aðstoða fjárfesta, lánardrottna og aðra við mat á eftirfarandi þáttum fyrirtækis: 

 Hæfni til að afla fjár í framtíðinni. Með því að skoða samband milli þátta eins og 

sölu tímabilsins og sjóðstreymis frá rekstrarhreyfingum má sjá hversu mikið fé 

skilar sér í sjóð félagsins, sem gefur vísbendingu um hæfni til að afla fjár í 

framtíðinni. 

 Getu til að greiða arð og standa við skuldbindingar. Handbært fé er ómissandi við 

rekstur fyrirtækis. Sjóðstreymisyfirlit gefur til kynna hvaðan handbært fé félagsins 

kemur og í hvað það fer. Starfsmenn, lánardrottnar, hluthafar og viðskiptavinir 

ættu því að vera sérstaklega áhugasamir um sjóðstreymisyfirlit til að skoða 

lausafjárstöðu fyrirtækis og sjá hvort það geti greitt laun, endurfjárfest í starfsemi, 

borgað af skuldum og greitt út arð. 

 Ástæðu fyrir mismun milli hagnaðar og handbærs fjár frá rekstri. Hagnaður ársins 

er mikilvæg stærð sem veitir upplýsingar um frammistöðu fyrirtækis frá ári til árs. 

Notendur reikningsskila eru margir gagnrýnir á hagnað ársins í rekstrarreikningum 

sem samdir eru á rekstrargrunni þar sem í honum felast oft matskenndar stærðir. 

Það er þó ekki tilvikið með handbært fé. Með því að bera saman hagnað ársins og 

handbært fé frá rekstri má meta hversu áreiðanlegur hagnaður ársins er. 
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  Fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingum sem höfðu og höfðu ekki áhrif á 

handbært fé á tímabilinu. Fjárfestingarhreyfingar eru meðal annars kaup og sala 

fastafjármuna. Fjármögnunarhreyfingar eru meðal annars lántökur, afborganir af 

lánum, fjárfestingar eigenda og úthlutanir til eigenda. Notendur ársreikninga geta 

skoðað þessar hreyfingar og þannig skilið betur hvers vegna eignir og skuldir 

hækkuðu eða lækkuðu á tímabilinu (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

4.3 Rekstrarhreyfingar 

Rekstrarhreyfingar eru mikilvægasti flokkur sjóðstreymis (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Handbært fé frá rekstrarhreyfingum er stærð sem segir til um hversu mikils af handbæru 

fé reksturinn hefur aflað. Um er að ræða lykilstærð sem gefur til kynna hversu vel í stakk 

búið fyrirtæki er til að borga af lánum, fjárfesta, greiða arð og viðhalda daglegri starfsemi 

(Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

Fjárstreymi rekstrarhreyfinga kemur frá tekjum og gjöldum sem ákvarða afkomu 

ársins. Því eru upplýsingar um rekstrarhreyfingar sóttar í rekstrarreikning félagsins. Dæmi 

um rekstrarhreyfingar sem hafa áhrif á sjóðstreymi eru innborganir við sölu á vörum eða 

þjónustu, greiðslur til birgja og launagreiðslur til starfsmanna. Mikilvægt er að athuga að 

í sumum tilfellum geta viðskipti haft bein áhrif á afkomu ársins en flokkast samt ekki undir 

rekstrarhreyfingar. Dæmi um slíkt er söluhagnaður vegna sölu fastafjármuna sem reiknast 

með í afkomu ársins en flokkast samt meðal fjárfestingarhreyfinga (Kothari, J. og Barone, 

E., 2011, 16. kafli). IFRS býður upp á vissan sveigjanleika þegar kemur að flokkun 

ákveðinna viðskipta. Vaxtagreiðslur og arðgreiðslur geta flokkast sem bæði rekstrar- eða 

fjármögnunarhreyfing og að sama skapi geta vaxtatekjur og móttekinn arður flokkast sem 

bæði rekstrar- eða fjárfestingarhreyfingar (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Flest fyrirtæki sem notast við alþjóðlega reikningsskilastaðla gera ársreikninga sína á 

rekstrargrunni. Til að reikna handbært fé frá rekstri er nauðsynlegt að færa hagnað ársins 

yfir á greiðslugrunn. Til að færa hagnaðinn yfir á greiðslugrunn eru allir liðir 

rekstrarreikningsins, sem ekki hafa áhrif á handbært fé, lagðir til hliðar. Tekjur sem hreyfa 

ekki við handbæru fé eru dregnar frá hagnaði og að sama skapi er gjöldum sem hafa engin 

áhrif á handbært fé bætt við. Niðurstaðan verður sjóðstreymi frá rekstri. 

Handbært fé frá rekstri má reikna með annaðhvort beinu eða óbeinu aðferðinni. Beina 

aðferðin greinir frá innborgunum og útgjöldum í formi handbærs fjár en mismunurinn 
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milli stærðanna er handbært fé frá rekstri. Óbeina aðferðin aðlagar hagnað ársins þannig 

að liðir sem hreyfa ekki handbært fé komi ekki við sögu í útreikningum og útkoman verður 

handbært fé frá rekstri. Nánar er fjallað um beinu og óbeinu aðferðina í 5. kafla (Kieso 

o.fl., 2011, 23. kafli). 

4.4 Fjárfestingarhreyfingar 

Undir fjárfestingarhreyfingar flokkast það innstreymi og útstreymi á handbæru fé sem 

stafar af kaupum og/eða sölu eigna, aðallega fastafjármunum (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004). Um er að ræða færslur á handbæru fé sem eiga sér stað á 

eignahlið efnahagsreiknings. Mikilvægt er að greina sérstaklega frá 

fjárfestingarhreyfingum því slíkt sjóðstreymi gefur til kynna hversu miklu hefur verið eytt 

í verðmæti sem skapa tekjur og sjóðstreymi í framtíðinni. Hafa ber í huga að einungis skal 

greina frá kaupverði eða söluverði sem hefur verið greitt eða innheimt á tímabilinu. Taka 

skal sérstaklega fram þann hluta sem ekki hefur verið greiddur eða innheimtur í 

skýringum ársreikningsins (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

Dæmi um sjóðstreymi vegna fjárfestingarhreyfinga eru innborganir eða greiðslur 

vegna sölu eða kaupa varanlegra rekstrarfjármuna, óefnislegra eigna, fastafjármuna, 

hlutabréfa eða skuldabréfa. Einnig má nefna fyrirframgreiðslur, lán til þriðja aðila og 

greiðslur vegna afleiðusamninga og annarra fjármálagerninga (Kothari, J. og Barone, E., 

2011, 16. kafli). 

Í töflu 2 má sjá dæmi um fjárfestingarhreyfingar, tekið úr ársreikningi N1 sem gefinn 

var út árið 2014 fyrir rekstrarárið 2013. 

Tafla 2. Dæmi um fjárfestingarhreyfingar (N1, 2014). 

   

Fjárfestingarhreyfingar 2013 2012 

Keyptir rekstrarfjármunir (X) (X) 

Seldir rekstrarfjármunir X X 

Keyptir eignarhlutir í öðrum félögum (X) X 

Seldir eignarhlutir í öðrum félögum X X 

Móttekinn arður X X 

Hreinar fjárfestingarhreyfingar X (X) 
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4.5 Fjármögnunarhreyfingar 

Undir fjármögnunarhreyfingar flokkast það innstreymi og útstreymi handbærs fjár sem 

stafar af breytingum á lánsfjármögnun og eiginfjármögnun fyrirtækis (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004). Um er að ræða færslur á handbæru fé sem eiga sér stað á 

skuldahlið efnahagsreiknings. Sjóðstreymi frá fjármögnunarhreyfingum sýnir greiðslur og 

innborganir til og frá kröfuhöfum, til dæmis lánardrottnum og hluthöfum. Mikilvægt er 

að greina sérstaklega frá fjármögnunarhreyfingum til að spá fyrir um hversu mikið tilkall 

kröfuhafar gera á sjóðstreymi félagsins í framtíðinni (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. 

kafli). 

Dæmi um fjármögnunarhreyfingar eru innborganir í handbæru fé við útgáfu hlutafjár, 

greiðslur í handbæru fé við kaup á eigin bréfum, hagnaður af útgáfu skuldabréfa og 

afborganir af skuldabréfum. Í töflu 3 má sjá dæmi um fjármögnunarhreyfingar. Hafa ber í 

huga að framsetning fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfinga er ávallt eins, hvort sem 

notast er við beinu eða óbeinu aðferðina við framsetningu rekstrarhreyfinga (Kothari, J. 

og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

Tafla 3. Dæmi um fjármögnunarhreyfingar (N1, 2014). 

   

Fjármögnunarhreyfingar 2013 2012 

Tekin ný langtímalán X X 

Afborganir langtímaskulda (X) (X) 

Greidd vaxtagjöld langtímaskulda (X) (X) 

Hreinar fjármögnunarhreyfingar (X) (X) 
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4.6 Handbært fé og ígildi þess 

Sjóðstreymi er innstreymi og útstreymi handbærs fjár og ígildis þess (Deloitte, e.d.). 

Handbært fé er skilgreint sem sjóðseign, þ.e. seðlar, mynt og óbundnar bankainnistæður 

(Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, 2. kafli). Ígildi handbærs fjár er skilgreint 

sem skammtímafjárfestingar sem í fyrsta lagi er auðvelt að umbreyta í ákveðna fjárhæð, 

og í öðru lagi það nálægt gjalddaga að engin hætta er á að virði eignarinnar breytist. 

Skammtímafjárfestingar eru fjárfestingar með gjalddaga innan þriggja mánaða frá 

kaupdegi. Dæmi um skammtímaeignir sem geta flokkast sem ígildi handbærs fjár eru 

ríkisvíxlar, tékkar, víxlar og skuldabréf (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

4.7 Viðskipti sem hreyfa ekki við handbæru fé 

Sjóðstreymisyfirlit greinir einungis frá rekstrar-, fjárfestingar- og 

fjármögnunarhreyfingum er koma við handbært fé og því skal ekki birta viðskipti sem 

hreyfa ekki við handbæru fé. Oft er um þýðingarmikil viðskipti að ræða og skal þá greina 

sérstaklega frá þeim með frásögn eða samantekt neðanmáls í sjóðstreyminu eða í 

skýringum á öðrum stað í ársreikningnum. 

Meðal algengustu viðskipta sem hreyfa ekki við handbæru fé og fyrirtæki þurfa að 

greina frá á einhvern hátt eru eftirfarandi: 

1. Kaup  á  eignum  með yfirtöku skulda. 

2. Skipti  á efnislegum eignum. 

3. Endurfjármögnun langtímaskulda. 

4. Umbreyting skulda eða forgangshlutabréfa í almenn hlutabréf. 

5. Útgáfa hlutabréfa til að greiða skuld (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli).
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5  Framsetning rekstrarhreyfinga 

Við mat á framlagi rekstrar í sjóðstreymi er fyrirtækjum heimilt að notast við annaðhvort 

beinu eða óbeinu aðferðina. Kjósi fyrirtæki að nota beinu aðferðina er gerð krafa um að 

einnig séu birtar þær upplýsingar sem koma fram samkvæmt óbeinu aðferðinni, 

annaðhvort í sérstakri skýringu eða neðanmáls í sjóðstreymisyfirlitinu. Þetta er gert til að 

sýna breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum og vekja athygli á stærðinni hreint 

veltufé frá rekstri, sem kemur ekki fram samkvæmt beinu aðferðinni (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004). 

5.1 Bein aðferð 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið ráðleggur fyrirtækjum að notast við beinu aðferðina 

(Deloitte, 2013). Beina aðferðin á auðveldara með að greina frá atriðum sem segja til um 

greiðsluflæði í framtíðinni og það hjálpar til dæmis við mat á fyrirtækjum (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004). 

Til að finna handbært fé frá rekstri samkvæmt beinu aðferðinni þarf að byrja á að snúa 

liðum rekstrarreiknings af rekstrargrunni yfir á greiðslugrunn. Þannig fást innborgaðar 

tekjur og útborguð gjöld. Sem dæmi má nefna að ef tekjur samkvæmt rekstrarreikningi 

eru $150.000 og viðskiptakröfur hafa aukist um $50.000 á árinu, þýðir það að innborgaðar 

tekjur eru $100.000. Sömu sögu má segja um rekstrargjöld, en ef rekstrargjöld samkvæmt 

rekstrarreikningi eru $200.000 og viðskiptaskuldir hafa aukist um $5000, eru útborguð 

gjöld $195.000 (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Samkvæmt beinu aðferðinni er aðeins greint frá innborgunum og útborgunum í 

meginflokkum. Helstu flokkar innborgana eru innborganir vegna sölu á vörum og 

þjónustu, vegna annarra tekna og vegna vaxta- og arðstekna. Helstu flokkar útborgana 

eru útborganir til birgja, til starfsmanna, vegna vaxta, vegna skrifstofu- og 

stjórnunarkostnaðar og vegna skatta (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

Notast þarf við eftirfarandi jöfnur til að leiðrétta stærðir úr rekstrarreikningi yfir á 

greiðslugrunn og finna þannig innborganir og útborganir helstu tekju- og gjaldaliða (Kieso 

o.fl., 2011, 23. kafli). 
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Upphafspunkturinn við greiningu á innborgunum frá viðskiptavinum er sölutekjur 

tímabilsins, en þá stærð má nálgast í rekstrarreikning félagsins. Sölutekjur tímabilsins taka 

ekki tillit til þess hvort innborgun í handbæru fé hafi átt sér stað og því þarf að skoða 

breytingu á stöðu viðskiptakrafna á tímabilinu. Hafi viðskiptakröfur lækkað á tímabilinu 

skal bæta lækkuninni við sölutekjur, en hafi viðskiptakröfur hækkað skal draga hækkunina 

frá viðskiptakröfum til að finna innborganir frá viðskiptavinum. 

Jafna 1. Innborganir frá viðskiptavinum (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Innborganir frá 

viðskiptavinum 
= Sölutekjur 

+ Minnkun viðskiptakrafna 

 Eða 

- Aukning viðskiptakrafna 

 

Útborganir til birgja má ákvarða með því að finna birgðakaup ársins og leiðrétta vegna 

hækkunar eða lækkunar viðskiptaskulda ársins. Til að finna birgðakaup ársins þarf að 

leiðrétta kostnaðarverð seldra vara vegna hækkunar eða lækkunar birgða.  

Jafna 2. Útborganir til birgja (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Útborganir 

til birgja 
= 

Kostnaðarverð 

seldra vara 

+ Aukning birgða + Minnkun viðskiptaskulda 

 Eða  Eða 

- Minnkun birgða - Aukning viðskiptaskulda 

Útborganir vegna rekstrarkostnaðar eru ákvarðaðar á svipaðan hátt og útborganir til 

birgja. Þegar áfallinn ógreiddur kostnaður eykst verður rekstrarkostnaður á 

rekstrargrunni hærri en á greiðslugrunni. Til að ákvarða útborganir vegna 

rekstrarkostnaðar þurfa fyrirtæki að draga aukningu áfallins ógreidds kostnaðar frá 

rekstrarkostnaði. Ef fyrirframgreiddur kostnaður eykst þarf hins vegar að bæta honum við 

rekstrarkostnað. 

Jafna 3. Útborganir vegna rekstrarkostnaðar (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Útborganir vegna 

rekstrarkostnaðar 
= 

Rekstrar- 

kostnaður 

+ 
Aukning f.f.gr. 

kostn. 

+ Minnkun áfallins ógr. 

kostn. 

 eða  eða 

- 
Minnkun f.f.gr. 

kostn. 

- Aukning áfallins ógr. 

kostn. 
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Útborganir vegna skatta ákvarðast með því að taka greiddan skatt ársins úr 

rekstrarreikningi og leiðrétta vegna hækkunar eða lækkunar ógreiddra skatta í 

efnahagsreikningi (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Jafna 4. Útborganir vegna skatta (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Útborganir 

vegna skatta 
= Skattar 

+ Minnkun ógr. skatta 

 Eða 

- Aukning ógr. skatta 

Í töflu 4 hér fyrir neðan má sjá dæmi um framsetningu rekstrarhreyfinga samkvæmt 

beinu aðferðinni. 

Tafla 4. Rekstrarhreyfingar samkvæmt beinni aðferð (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

  

Rekstrarhreyfingar 2015 2014 

Innborganir frá viðskiptavinum X X 

Greitt til birgja og starfsmanna (X) (X) 

   

Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og skatta X X 

Innborgaðar vaxtatekjur X X 

Greiddir vextir (X) (X) 

Greiddir skattar (X) (X) 

Handbært fé frá rekstri X X 

 

5.1.1 Kostir við beinu aðferðina 

Helsti kostur beinu aðferðarinnar er að hún sýnir rekstrartekjur og rekstrargjöld í 

handbæru fé. Beina aðferðin er meira í takt við markmið sjóðstreymis, sem er að veita 

upplýsingar um innborganir og útborganir. Fylgjendur beinu aðferðarinnar fullyrða að til 

að áætla framtíðarsjóðstreymi sé betra að vita nákvæmlega hvaðan innborganir koma og 

í hvaða tilgangi útborganir verða til. Að auki halda fylgjendur beinu aðferðarinnar því fram 

að upplýsingar um handbært fé frá helstu tekju- og gjaldaliðum rekstrar séu nytsamlegri 

en lokastærðin, handbært fé frá rekstri. Samkvæmt fylgjendum beinu aðferðarinnar 

hjálpa upplýsingar um hvern og einn rekstrarlið til við að spá fyrir um hæfni félags til að 

afla fjár til afborgana af skuldum, til að fjárfesta og greiða arð (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 
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5.2 Óbein aðferð 

Óbeina aðferðin finnur handbært fé frá rekstri með því að leiðrétta afkomu ársins af 

rekstrargrunni yfir á greiðslugrunn. Í fyrsta lagi þarf að leiðrétta áhrif rekstrarliða sem ekki 

hreyfa handbært fé. Í öðru lagi þarf að leiðrétta áfallnar en ógreiddar skuldir eða áfallnar 

en óinnheimtar tekjur. Í þriðja og síðasta lagi þarf að leiðrétta tekjur og gjöld sem tengjast 

sjóðstreymi til fjárfestinga eða fjármögnunar (Investopedia, e.d.). 

Mikilvægt er að skilja að óbeina aðferðin, eins og hún er sett fram í IAS 7, er að vissu 

leyti sambland af beinu og óbeinu aðferðinni. Þessi blandaða aðferð er frábrugðin 

ofangreindri lýsingu á óbeinni aðferð að því leyti að upphafsstærð hennar er ekki 

hagnaður heldur rekstrarhagnaður. Auk þess gerir hún grein fyrir innborguðum vaxta- og 

arðgreiðslum, auk greiddra vaxta og skatta. Blandaða aðferðin er sem sagt óbeina 

aðferðin eins og hún er sett fram samkvæmt IAS 7 (Deloitte, e.d.). 

Rekstrarliðir sem hreyfa ekki við handbæru fé eru tekjur og gjöld rekstrarreiknings sem 

hafa engin áhrif á sjóðstreymi, til dæmis afskriftir fastafjármuna eða gengismunur vegna 

langtímaskulda. Liðir þessir eiga það sameiginlegt að færsla í rekstrarreikningi á sér 

mótbókun meðal fastafjármuna, langtímaskulda eða eigin fjár í efnahagsreikningi. Með 

því að leiðrétta hagnað ársins vegna rekstrarliða sem hreyfa ekki handbært fé fæst 

millistærðin hreint veltufé frá rekstri sem mikilvægt er að greina frá (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004). Gjöldum sem ekki hreyfa handbært fé er bætt við hagnað ársins 

og allar tekjur sem ekki hreyfa handbært fé eru dregnar frá hagnaði ársins (Kothari, J. og 

Barone, E., 2011, 16. kafli).  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum skal sundurliða á nákvæman hátt 

eftir því hvort eignir og skuldir snerta rekstur eða ekki. Það gefur augaleið að ef 

fjárfestingar og lántökur, sem ættu að flokkast sem fjárfestingar- og 

fjármögnunarhreyfingar, myndu flokkast sem rekstrarhreyfingar yrði handbært fé frá 

rekstri ekki tilgreint á réttan hátt. Viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir flokkast til dæmis 

sem rekstrartengdar eignir og skuldir og mikilvægt er að taka tillit til breytinga á stöðu 

þeirra við útreikning á handbæru fé frá rekstri (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004).  

Færa þarf hagnað ársins af rekstrargrunni yfir á greiðslugrunn og því skal leiðrétta 

hagnað vegna breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum. Í töflu 5 hér að neðan 
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má sjá algengustu leiðréttingar rekstrartengdra liða og í hvaða tilfellum þarf að draga frá 

eða bæta við hagnað (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli). 

Tafla 5. Algengustu leiðréttingar vegna breytinga á rekstrartengdum liðum (Kothari, J. og Barone, E., 
2011, 16. kafli).  

Breyting liða meðal veltufjármuna Bætt við hagnað Dregið frá hagnaði 

Vörubirgðir Minnkun Aukning 

Viðskiptakröfur Minnkun Aukning 

Fyrirframgreiddur kostnaður Minnkun Aukning 

Breyting liða meðal skammtímaskulda   

Viðskiptaskuldir Aukning Minnkun 

Áfallinn ógreiddur kostnaður Aukning Minnkun 

 

Tekjur og gjöld í formi handbærs fjár sem tilheyra fjárfestingar- og 

fjármögnunarhreyfingum skal draga frá og bæta við hagnað ársins. Tekjur eru dregnar frá 

og gjöldum er bætt við. Ógreiddum sköttum er einnig bætt við. Greiddir vextir og skattar 

koma fram neðst í rekstrarhreyfingum, líkt og þegar notast er við beinu aðferðina. Dæmi 

um rekstrarhreyfingar samkvæmt blönduðu aðferðinni má sjá í töflu 6 hér fyrir neðan 

(Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

Tafla 6. Rekstrarhreyfingar samkvæmt blandaðri aðferð (Kothari, J. og Barone, E., 2011, 16. kafli). 

Rekstrarhreyfingar 2015 2014 

Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta X X 

Rekstrarliðir sem hreyfa ekki handbært fé:   

Afskriftir X X 

Gengistap (hagnaður) X X 

Sölutap (hagnaður) fastafjármuna  X X 

Fjárfestingargjöld (tekjur) X X 

Vaxtagjöld (tekjur) X X 

Hreint veltufé frá rekstri X X 

Leiðréttingar rekstrartengdra liða:   

(Aukning) minnkun viðskiptakrafna X X 

Aukning (minnkun) vörubirgða X X 

Aukning (minnkun) viðskiptaskulda X X 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta X X 

Innborgaðar vaxtatekjur X X 

Greiddir vextir (X) (X) 

Greiddir skattar (X) (X) 

Handbært fé frá rekstri X X 
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Til samanburðar má sjá rekstrarhreyfingar settar fram samkvæmt óbeinu aðferðinni í 

töflu 7 hér að neðan. 

Tafla 7. Rekstrarhreyfingar samkvæmt óbeinni aðferð (Reykjavíkurborg, 2014). 

Rekstrarhreyfingar 2013 2012 

Hagnaður ársins X (X) 

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:   

Sölutap (-hagnaður) eigna (X) (X) 

Reiknaðar afskriftir X X 

Verðbætur, afföll og gengismunur X X 

Breyting niðurfærslu langtímakrafna X X 

Breyting lífeyrisskuldbindingar X X 

Veltufé frá rekstri X X 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:   

Birgðir, lækkun, (hækkun) X X 

Óinnheimtar tekjur, (hækkun), lækkun (X) X 

Aðrar skammtímakr. (hækkun) lækkun (X) (X) 

Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun X X 

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum X X 

Handbært fé frá rekstri X X 

 

5.2.1 Kostir við óbeinu aðferðina 

Helsti kostur óbeinu aðferðarinnar er að hún einblínir á mismuninn milli hagnaðar ársins 

og handbærs fjár frá rekstri og skapar þannig gagnleg tengsl milli sjóðstreymis, 

rekstrarreiknings og efnahagsreiknings. Mörg fyrirtæki fullyrða að ódýrara sé að setja 

sjóðstreymi fram með óbeinu aðferðinni, enda safni þau ekki upplýsingum sem gera þeim 

kleift að reikna stærðir eins og innborganir frá viðskiptavinum eða útborganir til birgja. 

Fylgjendur óbeinu aðferðarinnar halda því jafnframt fram að beina aðferðin, sem sýnir 

liði rekstrarreiknings á greiðslugrunni, gefi þá ranghugmynd að handbært fé frá rekstri sé 

jafn góð, eða betri, mælieining á frammistöðu en hagnaður ársins (Kieso o.fl., 2011, 23. 

kafli).  
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6 Rekstrarhreyfingar íslenskra fyrirtækja í Kauphöll Íslands 

Umdeildasta ákvörðun Alþjóðlega reikningsskilaráðsins, er varðar sjóðstreymi, var valið 

milli beinu og óbeinu aðferðarinnar við framsetningu rekstrarhreyfinga. Fyrirtæki 

mótmæltu beinu aðferðinni og voru almennt hlynntari innleiðingu óbeinu aðferðarinnar 

en lánveitendur tjáðu Alþjóðlega reikningsskilaráðinu að beina aðferðin hentaði þeim 

betur (Kieso o.fl., 2011, 23. kafli).  

Íslenskum félögum, sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, ber skylda til að gera reikningsskil sín í samræmi við staðla IFRS. Líkt 

og áður hefur komið fram ráðleggur Alþjóðlega reikningsskilaráðið fyrirtækjum að notast 

við beinu aðferðina (Deloitte, 2013). Hér á eftir eru talin upp þau þrettán íslensku 

hlutafélög sem skráð eru í Kauphöll Íslands: Eimskipafélag Íslands hf., Fjarskipti hf., Hagar 

hf., HB Grandi hf., Icelandair Group hf., Marel hf., N1 hf., Nýherji hf., Reginn hf., Sjóvá-

Almennar tryggingar hf., Tryggingamiðstöðin hf., Vátryggingafélag Íslands hf. og Össur hf. 

(NASDAQ OMX Group, e.d.). 

Að svo stöddu er ekkert íslenskt fyrirtæki í Kauphöll Íslands sem notast við beinu 

aðferðina. Níu félög notast við óbeinu aðferðina og fjögur félög notast við blönduðu 

aðferðina. Tafla 8 hér að neðan varpar ljósi á hvaða aðferðir, við framsetningu 

rekstrarhreyfinga, hvert hlutafélag hefur kosið að notast við. Í viðauka 1 og 2 má sjá 

myndir af rekstrarhreyfingum í sjóðstreymisyfirliti hlutafélaganna frá árinu 2013. 

Tafla 8. Aðferðir sem íslensk hlutafélög í Kauphöll Íslands kjósa að nota við framsetningu 
rekstrarhreyfinga. 

Bein aðferð (0) Óbein aðferð (9) Blönduð aðferð (4) 

 Eimskipafélag Íslands hf. 

Fjarskipti hf. 

Hagar hf. 

Icelandair Group hf. 

Nýherji hf. 

Reginn hf. 

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 

Tryggingamiðstöðin hf. 

Vátryggingafélag Íslands hf. 

HB Grandi hf. 

Marel hf. 

N1 hf. 

Össur hf. 
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7 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um tilgang og mikilvægi sjóðstreymis í reikningsskilum 

fyrirtækja, framsetningu samkvæmt alþjóðlega staðlinum IAS 7 og mismunandi aðferðir 

við framsetningu rekstrarhreyfinga. 

Tilgangur sjóðstreymis er að svara spurningunum: Hvaðan kom handbært fé félagsins 

á árinu? Í hvað var handbært fé félagsins notað á tímabilinu og hver var breyting á stöðu 

handbærs fjár á uppgjörstímabilinu?  

Sjóðstreymi er mikilvægt í ársreikningum fyrirtækja því að það er eina fjárhagsyfirlitið 

sem sýnir nákvæma samantekt á færslum handbærs fjár á árinu. Upplýsingar sem koma 

fram í sjóðstreymi aðstoða lesendur reikningsskila við að meta hæfni fyrirtækis til að afla 

fjár í framtíðinni, getu til að greiða arð og standa við skuldbindingar, auk þess sem 

sjóðstreymi getur útskýrt mismun milli hagnaðar og handbærs fjár frá rekstri. 

Fjallað hefur verið um framsetningu sjóðstreymis og helstu atriði sem koma fram í IAS 

7. Sjóðstreymi er innstreymi og útstreymi handbærs fjár og ígildis þess sem flokka skal í 

rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar. Ígildi handbærs fjár eru óbundnar 

skammtímafjárfestingar sem litlar líkur eru á að breytist í virði og auðvelt er að umbreyta 

í handbært fé.  

Rekstrarhreyfingar er hægt að birta með beinu, óbeinu eða blönduðu aðferðinni. 

Blandaða aðferðin er sambland af beinu og óbeinu aðferðinni en hún er í raun óbeina 

aðferðin eins og hún er sett fram af IAS 7. Helsti munurinn á óbeinu og blönduðu 

aðferðinni er upphafsstærðin, þ.e. hagnaður eða rekstrarhagnaður.  

Að lokum voru rekstrarhreyfingar íslenskra hlutafélaga í Kauphöll Íslands skoðaðar og 

reyndist tilgáta höfundar rétt: Ekkert íslenskt hlutafélag í Kauphöll Íslands notar beinu 

aðferðina þrátt fyrir að IASB ráðleggi félögum að nota hana. Af þrettán félögum eru níu 

sem styðjast við óbeinu aðferðina og fjögur við blönduðu aðferðina. 
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Viðauki 1 – Rekstrarhreyfingar íslenskra hlutafélaga í Kauphöll 
Íslands samkvæmt óbeinu aðferðinni 

Myndir eru fengnar úr sjóðstreymisyfirliti íslenskra hlutafélaga í Kauphöll Íslands, fyrir árið 

2013. Myndirnar sýna rekstrarhreyfingar úr sjóðstreymisyfirliti þeirra fyrirtækja sem kjósa að 

notast við óbeinu aðferðina. 

Rekstrarhreyfingar Eimskipafélags Íslands hf. árið 2013 (Eimskip, 2014). 

 

Rekstrarhreyfingar Fjarskipta hf. árið 2013 (Fjarskipti, 2014). 
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Rekstrarhreyfingar Haga hf. árið 2013 (Hagar, 2014). 

 

 

 

Rekstrarhreyfingar Icelandair Group hf. árið 2013 (Icelandair Group, 2014). 
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Rekstrarhreyfingar Nýherja hf. árið 2013 (Nýherji, 2014). 

 

Rekstrarhreyfingar Regins hf. árið 2013 (Reginn, 2014). 
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Rekstrarhreyfingar Sjóvár-Almennra trygginga hf. árið 2013 (Sjóvá, 2014). 

 

 

Rekstrarhreyfingar Tryggingamiðstöðvarinnar hf. árið 2013 (Tryggingamiðstöðin, 2014). 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Rekstrarhreyfingar Vátryggingafélags Íslands hf. árið 2013 (Vátryggingafélag Íslands, 2014). 
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Viðauki 2 – Rekstrarhreyfingar íslenskra hlutafélaga í Kauphöll 
Íslands samkvæmt blönduðu aðferðinni 

Myndir eru fengnar úr sjóðstreymisyfirliti íslenskra hlutafélaga í Kauphöll Íslands, fyrir árið 

2013. Myndirnar sýna rekstrarhreyfingar úr sjóðstreymisyfirliti þeirra fyrirtækja sem kjósa að 

notast við blönduðu aðferðina. 

Rekstrarhreyfingar HB Granda hf. árið 2013 (HB Grandi, 2014). 

 

Rekstrarhreyfingar Marels hf. árið 2013 (Marel, 2014). 
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Rekstrarhreyfingar N1 hf. árið 2013 (N1, 2014). 

 

Rekstrarhreyfingar Össurar hf. árið 2013 (Össur, 2014). 

 

 

 


