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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í fjármálum fyrirtækja við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Haukur C. Benediktsson, lektor. Kann ég honum 

bestu þakkir fyrir aðstoðina. 

Einnig vill ég þakka fjölskyldu minni kærlega fyrir allan stuðninginn og hvatninguna við 

gerð þessarar ritgerðar og ljúka þannig náminu í fjármálum fyrirtækja. Sérstaklega vill ég 

þakka eiginmanni mínum, Þórarni Óla Ólafssyni, fyrir allar ábendingarnar og þolinmæðina 

á meðan ritgerð þessi var í smíðum.  
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Útdráttur 

Aðilar á fjarmagnsmarkaði, fræðimenn og aðrir hafa lengi deilt um arðgreiðslustefnur 

fyrirtækja. Oftar en ekki hafa menn skipts í fylkingar sem hallast að mismunandi 

kenningum en engin samstaða hefur enn náðst á milli þeirra. Sumir hafa haldið því fram 

að arðgreiðslur hafi engin áhrif á verðmæti fyrirtækja á meðan aðrir eru á öndverðum 

meiði. Skoðanir á arðgreiðslustefnum eru vissulega mismunandi á milli ólíkra fjárfesta.  

Markmið ritgerðarinnar var að kanna viðhorf fagfjárfesta á Íslandi til arðgreiðslustefnu 

fyrirtækis. Rannsókn var gerð meðal valinna fagfjárfesta og kannað hvaða viðhorf 

þátttakendur hefðu til tíu fullyrðinga sem tengdust arðgreiðslustefnu fyrirtækis. 

Rannsóknin var send til aðila sem teljast virkir fjárfestar á innlendum verðbréfamarkaði. 

Fyrir valinu urðu aðilar sem starfa við fjárfestingar hjá þeim lífeyrissjóðum, 

verðbréfasjóðum eða tryggingarfélögum sem eru á lista Fjármálaeftirlitsins yfir 

eftirlitsskylda aðila. Út frá svörum þeirra var reynt að draga ályktanir fyrir allt þýðið sem 

væru allir fagfjárfestar á Íslandi.  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um ólíkar arðgreiðslustefnur ásamt því að 

teknir eru fyrir ýmsir þættir sem tengjast fyrirtækjum, fjárfestum og fjármagnsmörkuðum 

sem höfundur taldi mikilvægt að fjalla um í tengslum við þær spurninga sem lagðar voru 

fram. Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar er rýnt í svör við spurningum sem tengdust völdum 

kenningum um arðgreiðslustefnur. Ekki var leitast við að svara því hvaða 

arðgreiðslustefna væri ákjósanlegust heldur var frekar reynt að fá innsýn í viðhorf 

þátttakendanna og kanna hvort þeir hallist frekar að ákveðnum arðgreiðslukenningum 

fremur en öðrum. Einnig var spurt um viðhorf fagfjárfesta til arðgreiðslustefna fyrirtækja 

annars vegar í tengslum við frumútboð og hins vegar hvort gjaldeyrishöftin gerðu 

arðgreiðslur óáhugaverðari en ella vegna takmörkunar til endurfjárfestingar.  

Helstu niðurstöður voru að ákveðnu leyti í takt við deilur fræðimanna í gegnum tíðina 

og enga eina afgerandi niðurstöðu var að fá. Vegna margbreytileika bæði fyrirtækja og 

fjárfesta virðast arðgreiðslustefnur fagfjárfesta skipta einhverju máli við 

fjárfestingarákvarðanir en að þær eru þó aðeins eitt púsl í stórri mynd sem hefur mismikið 

vægi eftir því hvaða fyrirtæki á í hlut hverju sinni.    
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1 Inngangur 

Hlutafélagaformið kom fyrst til sögunnar í tengslum við rekstur fraktskipa snemma á 

sautjándu öld. Velgengni þessa félagaforms varð það mikil að áður en langt um leið fór 

það að vera algengt í öðrum geirum (Walker, 1931). Fljótlega áttuðu útgefendur 

hlutabréfa sig á því að mikilvægt væri, til að laða að fjárfesta, að greiða reglulegar og háar 

arðgreiðslur til samræmis við reglulegar vaxtagreiðslur skuldabréfa (Frankfurter og Wood, 

1997). Fyrirtæki þurftu því að setja sér arðgreiðslustefnu um hve mikinn hluta hagnaðar 

fyrirtækis ætti að greiða til hluthafa sem arð og með hve reglulegu millibili það skyldi gert 

(Lease, Kose, Kalay, Loewenstein og Sarig, 2000).  

Í gegnum tíðina hefur verið birt mikið magn fræðigreina og rannsókna um 

arðgreiðslukenningar. Engin ákveðin niðurstaða hefur fengist eftir áratuga rannsóknir um 

það hver sé ákjósanlegasta arðgreiðslustefnan og eru fræðimenn oft ósammála um 

hvernig túlka beri niðurstöður sömu rannsóknar (Al-Malkawi, Rafferty og Pillai, 2010). 

Þegar fyrirtæki skilar hagnaði þarf að taka ákvörðun um hvað gera skuli við hann. Á að 

dreifa hagnaðinum til hluthafa í formi arðgreiðslna, endurkaupa hlutafjár eða á að nota 

hann, í heild eða að hluta, til að endurfjárfesta í rekstrinum til viðhalds eða vaxtar? 

Viðhald rekstrar gæti til dæmis verið fólgið í því að endurnýja fastafjármuni eða 

lausafjármuni félagsins. Vöxtur fyrirtækis gæti hins vegar verið fólginn í ytri vexti, þar sem 

annað fyrirtæki er keypt og sameinað, eða með innri vexti, þar sem ný starfsemi er hafin, 

nýjar vélar keyptar eða fleiri starfsmenn ráðnir. Stjórnendur þurfa ekki eingöngu að taka 

afstöðu til argreiðslustefnu fyrirtækis heldur þurfa þeir einnig að meta möguleg áhrif 

þeirrar ákvörðunar á hlutabréfaverð fyrirtækisins og taka tillit til þess þegar ákvörðun um 

ráðstöfun hagnaðar er tekin (Bishop, Crapp, Faff og Twite, 2000).  

Almennt er talið að þegar fyrirtæki greiðir arð þá kjósi fjárfestar frekar stöðuga 

arðgreiðslustefnu umfram óstöðuga. Ástæður fyrir því af hverju þeir kjósi stöðuga 

arðgreiðslustefnu getur síðan verið mismunandi eftir ólíkum fjárfestum (Kapoor, 2009).  

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram varðandi áhrif arðgreiðslna á verðmæti 

hlutabréfa. Sem dæmi má nefna að Gordon og Linter komust að þeirri niðurstöðu að há 

arðgreiðsla hækki virði fyrirtækja. Ástæðan væri sú að fjárfestar teldu almennt 
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verðmætara að fá arðgreiðslu greidda strax og því hljóti að vera mikil spurn eftir 

hlutabréfum í fyrirtækjum sem greiða háan arð. Því ætti hlutabréfaverð að hækka ef 

fyrirtæki greiðir háan arð (Gordon, 1963) (Lintner, 1962). Aðrir voru á öndverðum meiði 

og héldu Miller og Modigliani því fram að mat fjárfesta til lengri tíma ákvarðist eingöngu 

af því hvernig þeir mætu getu fyrirtækis til að afla tekna í framtíðinni en ekki af því hvaða 

arðgreiðslustefnu fyrirtækið velur þegar það dreifir hagnaði til hluthafa. 

Arðgreiðslustefna fyrirtækja skipti því engu máli varðandi verðmæti þeirra (Miller og 

Modigliani, 1961). Margar aðrar kenningar hafa verið settar fram en enginn samhljómur 

hefur enn þann dag í dag náðst á milli fræðimanna um hvaða stefna sé almennt 

ákjósanlegust. Fisher Black orðaði það vel í grein árið 1976 um arðgreiðslukenningar að 

„því meira sem maður reynir að horfa á heildarmyndina varðandi arðgreiðslur, þeim mun 

meira líkist hún púsluspili með bitum sem passa einfaldlega ekki saman“ (Black, 1976). 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna viðhorf fagfjárfesta á Íslandi til arðgreiðslustefnu 

fyrirtækis. Framkvæmd var rannsókn meðal valinna fagfjárfesta varðandi viðfangsefnið. 

Fjárfestar geta nýtt sér ýmsar aðferðir til að mynda sér skoðun á verðmæti fyrirtækja við 

ákvörðun um kaup og sölu verðbréfa. Sumir nota til dæmis sjóðstreymislíkön, aðrir rýna í 

kennitölur úr rekstri fyrirtækja á meðan enn aðrir nýta sér tæknigreiningu eða 

sambærilegar aðferðir. Fjárfestar geta einnig litið til margra annarra þátta. Í því samhengi 

má velta fyrir sér hvert sé viðhorf fjárfesta til arðgreiðslustefnu fyrirtækis og hvort hún 

skiptir þá máli við fjárfestingarákvarðanir þeirra. 

Þær rannsóknarspurningar sem litið var til við vinnslu ritgerðarinnar voru: 

 Hvert er viðhorf fagfjárfesta á Íslandi til arðgreiðslustefnu fyrirtækis? 

 Hefur arðgreiðslustefna fyrirtækis áhrif á fjárfestingarákvarðanir fagfjárfesta? 

Valin var rannsóknaraðferð sem kallast könnunarrannsókn (e. Exploratory research). 

Aðferðin gengur ekki út á að svara rannsóknarspurningum með ákveðinni vissu eða að 

sanna ákveðna tilgátu (Coldwell og Herbst, 2004). Tilgangur rannsóknarinnar var frekar 

að fá innsýn í viðhorf þátttakenda við tilteknum fullyrðingum sem í þessari rannsókn 

tengjast arðgreiðslustefnum fyrirtækja. Takmarkanir við þessa rannsóknaraðferð eru 

helstar þær að engin ákveðin niðurstaða fæst heldur gefur hún einungis ákveðna 

vísbendingu um viðhorf þátttakenda sem betur verða túlkuð í niðurstöðukafla 

ritgerðarinnar og lokaorðum.  
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Viðfangsefnið var valið vegna áhuga á fjármálum fyrirtækja. Nám í viðskiptafræði snýst 

að miklu leyti um rekstur fyrirtækja og getu þeirra til skila hagnaði til eigenda. Arðsemi 

fyrirtækja og hagnaður þeirra er eitt af því sem skiptir fjárfesta einna mestu máli og er 

oftast lykilforsenda fyrir þess að þeir fjárfesti í tilteknu fyrirtæki. Ef í ljós kemur í 

rannsókninni að arðgreiðslustefna fyrirtækja sé atriði sem skiptir fjárfesta miklu máli þá 

ættu fyrirtæki að taka tillit til þess og veita greinagóðar upplýsingar út á markaðinn um 

arðgreiðslustefnu sína til að laða að sér fjárfesta í miklu samkeppnisumhverfi. 

Í þessari ritgerð eru þrír meginkaflar. Í kafli 2, að loknum inngangi, er fjallað um ýmsa 

fræðilega þætti tengda arðgreiðslustefnum fyrirtækja. Þar er meðal annars farið yfir atriði 

sem tengjast rekstri fyrirtækja, tegundum arðgreiðslna, flokkun fjárfesta, ólíkum 

arðgreiðslustefnum, áhrifum arðgreiðslna á viðri fyrirtækja ásamt greiðslufyrirkomulagi 

arðgreiðslna. Að mestu var stuðst við ritrýndar greinar sem hafa birst í viðurkenndum 

fagtímaritum auk annarra greina og efnis úr kennslubókum sem fjalla um viðfangsefnið. 

Kafli 3 er rannsóknarhluti ritgerðarinnar þar sem farið er yfir hverjir þátttakendur voru 

ásamt framkvæmd og gagnasöfnun rannsóknarinnar. Kafli 4 er niðurstöðukafli 

ritgerðarinnar þar sem niðurstöður rannsóknarinnar birtast og farið er yfir hverja 

spurningu fyrir sig og reynt eftir fremsta megni að túlka niðurstöðurnar og setja þær í 

samhengi við fræðilega hlutann. Einnig var reiknuð fylgni og marktækni á milli spurninga 

í tölfræðiforritinu Gretl. Vissulega verður að hafa í huga að kannanir eins og þessi eru 

takmörkunum háðar og vert að rýna ekki of djúpt í niðurstöðurnar. Frekar ætti nota þær 

sem innlegg í umræðuna um ólíkar arðgreiðslustefnur fyrirtækja og viðhorf fjárfesta til 

þeirra.  
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2 Fræðilegur hluti 

Þessi kafli fjallar um fræðileg atriði sem tengjast viðfangsefninu. Undirkaflar taka fyrir 

mismunandi þætti sem eiga það sameiginlegt að höfundur telur mikilvægt að fjalla um þá 

til að tengja umfjöllunarefnið sem best saman í eina heild. Áður en reynt verður að varpa 

sem bestu ljósi á fjölda þeirra kenninga sem til eru varðandi mismunandi 

arðgreiðslustefnur fyrirtækja telur höfundur rétt að fjalla fyrst um þætti sem tengjast 

fyrirtækjum. Síðan verður farið yfir þætti tengda fjárfestum sem geta haft afar ólík 

fjárfestingarmarkmið, reynslu af markaði og mismunandi sýn á bæði rekstur fyrirtækja og 

dreifingu hagnaðar til hluthafa.  

2.1  Hlutverk fyrirtækja 

Af hverju eru fyrirtæki til yfir höfuð? Hvaða hagfræðilegu útskýringar eru til fyrir því að 

einstaklingar kjósi að gera með sér samkomulag um að stofna fyrirtæki frekar en að vinna 

saman að ákveðnu verkefni gegnum verktakasamninga eða annað form? Í raun væri hægt 

að stunda alla framleiðslu án þess að stofna fyrirtæki. Í grunninn má segja að fyrirtæki 

verði til þegar frumkvöðull ákveður að ráða til sín fólk til að vinna að tilteknu verki eða 

verkefni. Ef markaðurinn er skilvikur (e. Efficient market hypothesis) eins og Eugene Fama 

hélt fram í grein sem birtist árið 1970 má gera ráð fyrir því að þeir sem færastir eru til að 

vinna ákveðið verk séu þá þegar að gera það á eins hagkvæman hátt og mögulegt er 

(Fama, 1970). Það mætti halda því fram að einfaldara væri að gera verktakasamning við 

þá aðila frekar en að taka áhættuna sem felst í því að ráða þá í fasta vinnu.  Í grein sem 

birtist árið 1937 hélt Ronald Coase því fram að ákveðinn kostnaður væri falinn í því að 

gera alltaf verktakasamninga við aðila frekar en að ráða þá í vinnu. Kostnaður fyrirtækja 

væri ekki eingöngu bundinn við kaup á vörum og þjónustu heldur félli einnig til kostnaður 

við að vera sífellt að finna réttu verktakana í verkið. Oft væri samkeppni um bestu 

verktakana sem þýddi að það gæti verið kostnaðarsamt að ráða þá í vinnu, auk þess sem 

sumir verktakar sem búa yfir tiltekinni sérþekkingu eða hæfni eru ekki viljugir til að gefa 

hana upp, þegar þeir eru eingöngu ráðnir sem verktakar til skamms tíma, til að halda 

samkeppnisforskoti sínu. Það sé því í ákveðnum tilfellum efnahagslega hagkvæmt að ráða 

fólk í vinnu og sleppa þannig við þann kostnað sem annars myndi falla til aukalega við að 

vera sífellt að leita að og ráða verktaka með því rekstraróhagræði sem því fylgir. Ekki eru 

eingöngu kostir við að stofna fyrirtæki því vissulega fylgir því fastur kostnaður við að hafa 
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fólk í vinnu ásamt því að það fer tími hjá stjórnendum í að stýra innri málum fyrirtækis. 

Því er það mikilvægt verkefni stjórnenda í hverju tilfelli fyrir sig að finna rétt jafnvægi milli 

þeirra auðlinda sem má finna innan og utan fyrirtækis til að tryggja hagkvæman og 

skilvirkan rekstur þess (Coase, 1937).  

Í grein í The New York Times árið 1970 hélt Milton Friedman því fram að félagslegt 

hlutverk fyrirtækja væri eingöngu að auka hagnað. Hann benti á að stjórnendur fyrirtækja 

eru starfsmenn eigenda þess, þ.e. hluthafanna, og stjórnendunum beri alltaf að hafa hag 

eigendanna að leiðarljósi. Eina hlutverk stjórnenda sé því að hámarka hagnað 

fyrirtækisins með öllum tiltækum ráðum, án þess þó að brjóta landslög eða siðferðileg 

gildi samfélagsins. Hagnaður fyrirtækis er eign hluthafa sem þýðir að ef stjórnendur verja 

fjármunum fyrirtækisins í annað en það sem eykur hagnað þess þá eru þeir í raun að eyða 

peningum sem þeir eiga ekki og hafa ekki heimild til að eyða (Friedman, 1970). 

Þess ber þó að geta að þegar Milton Friedman talaði um „félagslegt hlutverk“ var hann 

ekki  að meina það í hefðbundnum skilningi orðanna. Það væri ekki félagslegt hlutverk 

fyrirtækis að nota peninga til dæmis til að draga úr mengun í umhverfinu eða hætta við 

þarfa verðhækkun á vöru til að sporna við verðbólgu í samfélaginu. Hvað þá að ráða 

óþarfa starfsmenn til að draga úr atvinnuleysi. Hluthöfum fyrirtækis sé vissulega frjálst, ef 

þeir kjósa, að verja þeim peningum sem þeir fá út úr fyrirtækinu í slík félagsleg málefni en 

það væri alls ekki hlutverk stjórnenda að ákveða það. Peningar fyrirtækis eru ekki þeirra 

eigin peningar. Það sem Friedman var einfaldlega að meina var að það væri félagslega 

hagkvæmt fyrir samfélagið ef fyrirtæki og stjórnendur kepptust við að nota auðlindir 

fyrirtækisins með sem hagkvæmustum hætti í þann rekstur sem líklegastur væri til að 

auka hagnað með heiðarlegri samkeppni, innan reglna og siðferðilegra gilda og án þess 

að blekkja eða svíkja (Friedman, 1970).  

2.2 Uppruni arðgreiðslna 

Vitneskja um að fyrirtæki greiddu hagnað sinn út til hluthafa í formi arðs nær aftur til fyrri 

hluta sextándu aldar. Þá fóru skipstjórar fraktskipa í Hollandi og á Bretlandi að fjármagna 

ferðir sínar með því að selja fjárhagslegar kröfur til fjárfesta sem í staðin gáfu þeim rétt á 

að fá hlut í hagnaði skipsins að lokinni ferð ef einhver yrði. Framkvæmdin var þannig að 

við lok hverrar ferðar var hún gerð upp og bæði upphaflegum höfuðstól fjárfesta og 

hagnaði ferðarinnar skilað aftur til fjárfestanna. Það þýddi að fraktfélögunum var alltaf 
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lokað eftir hverja ferð. Að gera fraktfélögin upp og loka þeim eftir hverja ferð var talinn 

liður í að lágmarka áhættuna á að sviksamir skipstjórar væru að leyna eigendur krafnanna 

hluta þess hagnaðar sem ferðin skilaði og þeir héldu honum eftir (Baskin, 1988).  

Sú breyting átti sér svo stað undir lok sautjándu aldar að farið var að versla með  

kröfurnar á fraktfélögin á opnum markaði í Amsterdam. Að lokum þróuðust kröfurnar yfir 

í hlutabréf eins og við þekkjum þau í dag. Á þessum tíma voru fjárfestar einnig farnir að 

dreifa áhættu sinni með því að kaupa kröfur í mörgum fraktfélögum því eins og gefur að 

skilja var fjárfesting í siglingageiranum mjög áhættusöm á þessum árum. Með tímanum 

þegar hagnaður af þessum fraktfélögum fór að verða algengur fóru fjárfestar að átta sig 

á því að það væri óþarflega kostnaðarsamt og flókið að loka félögunum alltaf að lokinni 

hverri ferð. Velgengni þessara félaga jók einnig trúverðugleika þeirra gagnvart fjárfestum 

sem hafði það einnig í för með sér að traust hluthafa á skipstjórunum varð meira með 

tímanum. Það leiddi til þess að hætt var að loka félögunum eftir hverja ferð heldur var 

þeim haldið gangandi. Eingöngu hagnaði hverrar ferðar var skilað til hluthafa en ekki bæði 

hagnaði og höfuðstól eins og áður hafði þekkst. Við þessa breytingu má segja að hugtakið 

um arðgreiðslustefnur hafi fyrst orðið til því að á þessum tíma þurftu félögin að móta sér 

stefnu um það hve hátt hlutfall hagnaðar átti að greiða út til fjárfesta og þá hve hátt 

hlutfall sat eftir í félaginu til endurfjárfestingar (Frankfurter og Wood, 1997). 

Formið í kringum eignarhald breyttist með tímanum og þróaðist smám saman yfir í að 

verða hlutafélag. Voru það helst fraktfélögin sem tóku upp hlutafélagaformið (e. Joint 

stock company). Árið 1613 var það svo hið breska Austur-Indía félag sem gaf út fyrsta 

hlutabréfið á nafnvirði. Enginn greinamunur var gerður á hagnaði og höfuðstól félagsins í 

skilyrðum bréfsins. Á sautjándu öld varð velgengni þessa félagaforms svo mikil að ekki leið 

á löngu þar til að hlutafélagaformið fór að verða algengt í öðrum greinum eins og 

bankastarfsemi, námugreftri, fataiðnaði ásamt öðrum greinum (Walker, 1931).  

Snemma gerðu útgefendur hlutabréfa sér grein fyrir því að stöðugar og háar 

arðgreiðslur væru mikilvægar til að laða að fjárfesta. Að einhverju leyti má rekja það til 

þess að fjárfestar voru vanir að eiga mikið af ríkisskuldabréfum sem greiddu ákveðna vexti 

með reglulegu millibili og því áttuðu stjórnendur fyrirtækja sig á því að fjárfestar væru 

líklegir til að kjósa að fjárfesta í hlutabréfum sem hefðu ákveðið greiðsluflæði líkt og 

skuldabréf (Frankfurter og Wood, 1997). 
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Til viðbótar við mikilvægi þess fyrir fjárfesta að fá stöðugar og háar arðgreiðslur þá gáfu 

þær fjárfestum ákveðnar upplýsingar um reksturinn. Þegar lítið var um opinbera birtingu 

ganga um afkomu fyrirtækja fóru fjárfestar að líta á arðgreiðslur sem vísbendingu um 

hvernig rekstur fyrirtækisins stæði (Al-Malkawi, Rafferty og Pillai, 2010). 

Þróun á mismunandi arðgreiðslustefnum fyrirtækja hefur því verið samvaxin þróun á 

hlutafélagaforminu sjálfu í áranna rás. Stjórnendur fyrirtækja áttuðu sig einnig fljótt á 

mikilvægi þeirra skilaboða sem arðgreiðslurnar sendu fjárfestum og reyndu því almennt 

að hafa þær stöðugar yfir tíma. Breytingar á arðgreiðslum gátu haft neikvæð áhrif á álit 

fjárfesta á getu viðkomandi félags til að skila hagnaði í framtíðinni og þannig haft neikvæð 

áhrif á verð hlutabréfa  þess (Al-Malkawi, Rafferty og Pillai, 2010). 

2.3 Stjórnskipulag og stjórnhættir 

Hlutafélagaformið hefur haldið áfram að þróast með tíð og tíma. Í dag er það þannig að 

stjórnskipulag (e. Organizational structure) og stjórnhættir (e. Corporate governance) 

fyrirtækja geta verið afar mismunandi milli atvinnugreina og landa. Það er því ekkert eitt 

skipulag eða einn lagarammi sem hægt er að vísa til þegar almennt er talað um fyrirtæki. 

Stjórnskipulag fyrirtækja segir til um hvernig fyrirtæki skiptir verkum og ábyrgð milli 

deilda og er gjarnan sett fram með skipuriti (e. Organizational chart) sem sýnir skipulagið 

á myndrænan hátt. Stjórnhættir fyrirtækja segja aftur á móti til um það hvernig 

fyrirtækjum er stjórnað lögum samkvæmt og þar er meðal annars tekið á mismunandi 

hlutverki stjórnar, hluthafafundar og framkvæmdastjóra fyrirtækja þegar kemur að 

ákvörðunartöku og ábyrgð. Íslenskt regluverk hefur að geyma ýmis ákvæði sem tengjast 

stjórnháttum fyrirtækja beint eða óbeint. Verslunarráð Íslands, Kauphöll Íslands og 

Samtök atvinnulífsins hafa í sameiningu gefið út leiðbeiningar um hvernig þeim málum er 

best háttað hér á landi með vísan í þau lög og reglur sem málið varðar 

(Verslunarráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2009).  

Hvort sem það eru meiriháttar stefnumótandi ákvarðanir eða minniháttar ákvarðanir 

sem tilheyra daglegum rekstri þá snýst rekstur fyrirtækja að miklu leyti um að taka 

ákvarðanir.  Í þessari ritgerð verður mikið fjallað um ákvarðanir fyrirtækja um ráðstöfun 

á hagnaði. Það er því vert að átta sig aðeins á því hvernig sú ráðstöfun fer í raun fram 

lögum samkvæmt. Fyrirtæki geta ákveðið að hagnaður sé í heild eða að hluta greiddur út 

sem arður til hluthafa en einnig getur það haldið honum innan fyrirtækisins sem 
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óráðstafað eigið fé. Þeir fjármunirnir fara þá gjarnan í vöxt eða viðhald rekstrarins. Í ljósi 

þess að stjórnhættir geta verið afar ólíkir á milli fyrirtækja og landa er erfitt að tilgreina 

eina almenna reglu varðandi  ákvarðanatöku um arðgreiðslur. Á Íslandi gilda lög nr. 

2/1995 um hlutafélög og er sérstök athygli vakin á eftirfarandi greinum sem tengjast 

viðfangsefni ritgerðarinnar: 

 68. gr. Félagsstjórn fer með málefni félagsins og skal annast um að skipulag 
félags og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Félagsstjórn og 
framkvæmdastjóri fara með stjórn félagsins. Framkvæmdastjóri annast 
daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og 
fyrirmælum sem félagsstjórn hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til 
ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar.  

 98. gr. Óheimilt er að úthluta af fjármunum félagsins til hluthafa nema það fari 
fram eftir reglum um úthlutun arðs, sem endurgreiðsla vegna lækkunar 
hlutafjár eða varasjóðs eða vegna félagsslita. 

 99. gr. Einungis er heimilt að úthluta sem arði hagnaði samkvæmt samþykktum 
ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og frjálsum 
sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur verið jafnað og það fé 
sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skal lagt í varasjóð eða til 
annarra þarfa. Í móðurfélagi er óheimilt að úthluta það miklum arði að 
andstætt sé góðum rekstrarvenjum með tilliti til fjárhagsstöðu samstæðunnar, 
enda þótt arðsúthlutun sé annars heimil. 

 101. gr. Hluthafafundur tekur ákvörðun um úthlutun arðs eftir að félagsstjórn 
hefur lagt fram tillögur um það efni. Ekki má ákveða að úthluta meiri arði en 
félagsstjórn leggur til eða samþykkir (Lög um hlutafélög nr. 2/1995, 1995). 

Í 68. grein laga um hlutafélög er tekið fram að félagsstjórn og framkvæmdastjóri fari 

með stjórn á fyrirtækinu. Félagsstjórn ber ábyrgð á skipulagi þess og starfsemi en 

framkvæmdastjóri starfar eftir þeirri stefnu sem stjórn hefur sett og annast daglegan 

rekstur milli stjórnarfunda. Framkvæmdastjóri starfar svo ásamt sínum nánustu 

samstarfsmönnum, sem oftast er þá framkvæmdastjórn fyrirtækisins, við að framkvæma 

þá stefnu en framkvæmdastjóri ber samt að lokum ábyrgð á rekstrinum gagnvart stjórn. 

Ákvarðanir framkvæmdastjóra um daglegan rekstur og fjárfestingar hafa því bein áhrif á 

afkomu fyrirtækisins og hefur hann því mikið að segja um möguleika fyrirtækisins til þess 

að greiða arð. Fyrirtæki má eingöngu greiða arð af hagnaði sem eftir situr þegar búið er 

að jafna út tap fyrir ára eins og kemur fram í 99. grein. Ástæðan fyrir því að eingöngu má 

greiða út arð sem er tilkominn vegna hagnaðar ársins er að aðrir fjármunir þurfa að vera 

áfram til staðar innan fyrirtækisins til að draga ekki úr getu þess til að mæta síðar 

skuldbindingum sínum við lánadrottna. Þegar afkoma ársins liggur fyrir leggur stjórn 
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fyrirtækisins svo til við hluthafafund  hve mikið af hagnaðinum skuli greiða sem arð eftir 

reglum um úthlutun arðs eins og kemur fram í 98. grein Á Íslandi er það lögformlega 

hluthafafundur sem samþykkir að lokum arðgreiðsluna að undangenginni tillögu stjórnar. 

Hluthafafundur getur samþykkt arðgreiðslutillögu stjórnar eða ákveðið lægri upphæð en 

aldrei hærri eins og kemur fram í 101. grein (Lög um hlutafélög nr. 2/1995, 1995).  

Það er því í grunninn náin samvinna framkvæmdastjóra við stjórn félagsins um stefnu 

og rekstur sem leggur grundvöllinn að þeirri arðgreiðslutillögu sem fer fyrir hluthafafund. 

Vegna þess hve ólík ákvörðunartaka fyrirtækja getur verið á milli atvinnugeira og landa þá 

er rétt að taka fram að þegar í þessari ritgerð er á það minnst að „fyrirtæki“ eða 

„stjórnendur“ þurfi að taka ákvörðun um eitt eða annað þá er átt við þá aðila sem hafa til 

þess lögformlegt umboð, hvort sem um ræðir framkvæmdastjóra, framkvæmdastjórn, 

félagsstjórn, hluthafafund eða aðra.    

2.4 Fjármálastjórnun fyrirtækja 

Fjármálastjórnun fyrirtækja snýst að miklu leyti um að svara þremur 

grundvallarspurningum. Í fyrsta lagi hvaða arðsömu fjárfestingar fyrirtækið á að fara í. 

Einnig í öðru lagi hvernig fyrirtækið eigi að fjármagna þær fjárfestingar og að lokum 

hvernig fyrirtækið eigi að ráðstafa hagnaði sínum (Farelly, Baker og Edelman, 1986). 

2.4.1 Fjárfestingar 

Fjárfestingar fyrirtækja tengjast eignahlið efnahagsreiknings þeirra meðan fjármögnun 

tengist skuldahlið. Verðmæti eigna fyrirtækja er alltaf jafnt og skuldum þess að viðbættu 

eigin fé. Skuldir eru það fjármagn sem fyrirtækið skuldar lánadrottnum og eigið fé er það 

fjármagn sem fyrirtækið skuldar hluthöfum. Hver króna sem kemur inn sem annað hvort 

skuld eða eigið fé er fjárfest í einhverri eign, hvort sem það er fastafjármunur, 

lausafjármunur, handbært fé eða annað. Af skuldum fyrirtækis þarf að endurgreiða 

lánadrottnum höfuðstól ásamt vöxtum. Hluthafarnir fara einnig fram á ávöxtun þess 

fjármagns sem þeir hafa sett í fyrirtækið. Það er því ljóst að stjórnendur þurfa að vanda 

vel til verka þegar ákvarðanir um fjárfestingu í arðbærum eignum eru teknar. Ef eignir 

standa ekki til lengri tíma undir þeirri hagnaðarmyndun sem skuldahliðin krefst er líklegt 

að illa fari fyrir rekstrinum. Það er því gríðarlega mikilvægt að stjórnendur vandi vel til 

verka þegar ákvarðanir um fjárfestingar eru teknar (Brealey, Myers og Allen, 2008). 
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2.4.2 Fjármögnun 

Til að fyrirtæki geti starfað frá ári til árs þarf það að tryggja nægt fjármagn til rekstrarins. 

Fjármagnið þarf einnig að vera á þannig kjörum að reksturinn geti staðið undir því. 

Fjármagn getur komið úr ýmsum áttum eins og uppsafnaður hagnaður, lán frá banka eða 

í gegnum fjármögnun af markaði með skuldabréfaútgáfu. Leiðir til fjármögnunar á 

markaði eru annars vegar með skuldsetningu og hins vegar með eigin fé. Geta fyrirtækis 

til að fá lánsfé og auka þannig skuldsetningu á hagstæðum kjörum er að miklu leyti háð 

því hve áhættusamt og arðbært fyrirtækið er. Arðbært fyrirtæki er oft áhættuminna því 

það er líklegra til að geta staðið við skuldbindingar sínar gagnvart lánadrottnum. Því er 

eðlilegt að það fái hagstæðari kjör en áhættumeiri fyrirtæki. Arðsemi fyrirtækis hefur 

einnig mikið að segja um hlutabréfaverð þess. Því hærra sem hlutabréfaverð er því minna 

þynnist eignarhlutur eldri hluthafa út þegar nýtt hlutafé er selt á markaði til að fá nýtt 

fjármagn inn í fyrirtækið (Kapoor, 2009).   

Rannsóknir á fjármögnunarákvörðunum fyrirtækja taka jafnan fyrir ýmsa þætti eins og 

ákvarðanir um útgáfu langtímaskuldabréfa, skammtímafjármögnun, útgáfu nýrra 

hlutabréfa, hvort greiða eigi hagnað út sem arð eða hvort endurfjárfesta eigi honum í 

rekstrinum. Fjárfestingarákvarðanir fyrirtækja eru gjarnan háðar ólíkum þáttum eins og 

stærð fyrirtækja, vaxtakjörum á markaði og hlutabréfaverði. Það er til gríðarlega mikið af 

rituðu efni um fjármál fyrirtækja og oftast er gert ráð fyrir fullkomnum markaði þegar 

verið er að rannsaka hegðun fyrirtækja varðandi fjármögnunarákvarðanir. Í hagfræði er 

fullkominn markaður meðal annars skilgreindur sem markaður þar sem ýmiss skilyrði 

halda. Sem dæmi um fullkominn markað má nefna að kaupendur og seljendur hafa 

ókeypis aðgang að tæmandi upplýsingum, auðvelt er að bera saman verð, engin afskipti 

eru frá stjórnvöldum, engar aðgangshindranir, engin þóknun og hagnaður hámarkaður 

(Perfect competition, 2015).  

Fullkominn markaður er ágætur til að átta sig fræðilega á einstökum þáttum í rekstri 

fyrirtækja. Raunveruleikinn er allt annar og ekki er hægt að neita því að flest varðandi 

fjárfestingu og fjármögnun tengist á einhvern hátt. Það er því ágætt í fræðilegri nálgun að 

ganga út frá fullkomnum markaði. Í raunveruleikanum er frekar mælt með því að 

stjórnendur taki ákvarðanir um fjármögnun, fjárfestingar og ráðstöfun á hagnaði með 

tilliti hvers til annars (Jalilvand og Harris, 1984). 
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Fyrir utan það að stjórnendur þurfi að taka ákvarðanir um að fjármagna núverandi 

rekstur fyrirtækisins á sem hagstæðastan hátt þá má ekki gleyma að taka inn í myndina 

framtíðarþörf fyrirtækisins á fjármagni. Það er gjarnan gert með þeim hætti að 

stjórnendur geri fjárfestingaráætlanir um vænt verkefni, viðhald og vöxt fyrirtækisins. 

Stjórnendur vita þannig betur hver vænt fjárþörf er og geta þannig gert ráðstafanir til að 

finna fjármagn á sem hagstæðustum kjörum í tíma (Brealey, Myers og Allen, 2008).  

2.4.3 Ráðstöfun hagnaðar 

Fyrir utan að taka afstöðu til fjárfestinga og hvernig eigi að fjármagna þær þurfa 

stjórnendur að taka afstöðu til þess hvað eigi að gera við hagnaðinn þegar fyrirtæki skilar 

jákvæðri rekstrarafkomu. Á að dreifa honum til hluthafa í formi arðgreiðslna, endurkaupa 

hlutafjár eða á að nota þá fjármuni, í heild eða að hluta, til að endurfjárfesta í rekstrinum 

til viðhalds eða vaxtar? Viðhald rekstrarins gæti til dæmis verið fólginn í því að endurnýja 

fastafjármuni eða lausafjármuni félagsins. Vöxtur fyrirtækisins gæti verið fólginn í ytri 

vexti, þar sem annað fyrirtæki er keypt og sameinað, eða með því að hefja nýja starfsemi, 

kaupa nýjar vélar eða ráða fleiri starfsmenn. Stjórnendur þurfa ekki eingöngu að taka 

afstöðu til ofangreindra spurningar heldur þurfa þeir einnig að meta hvaða áhrif þær 

ákvarðanir eru líklegar til að hafa á hlutabréfaverð fyrirtækisins og taka tillit til þess þegar 

ákvörðun er tekin um ráðstöfun hagnaðar (Bishop, Crapp, Faff og Twite, 2000). 

Geta stjórnenda til að auka hagnað fyrirtækis skapar verðmæti fyrir hluthafa þess. 

Hluthafar fá ávöxtun á fjárfestingu sína í hlutabréfum í formi arðgreiðslna þegar hagnaður 

er greiddur út til þeirra beint, í formi gengishagnaðar þegar hagnaði er haldið innan 

fyrirtækisins eða með samblandi af báðum leiðum sem er líklega oft raunin. Arðgreiðslur 

geta verið með ýmsu móti en oftast hafa þær í för með sér greiðslu til hluthafa í formi 

peninga sem ekki krefst þess að hluthafinn selji hlutabréf sín. Kjósi hluthafinn að fá 

peningagreiðslu til sín en fyrirtækið greiðir ekki arð þá getur hann selt hlutabréf sín að 

hluta eða í heild og við það innleyst annað hvort gengishagnað eða gengistap sem er 

munurinn á verði hlutabréfanna við kaup og sölu. Sé hlutabréfaverð hærra við sölu en við 

kaup þá nemur munurinn gengishagnaði hluthafa og öfugt. Viðhorf fjárfesta til þess hvort 

hann kjósi arðgreiðslur eða gengishagnað getur verið afar ólíkt og fer að miklu leyti eftir 

áhættusækni hluthafa hverju sinni ásamt fjölmörgum öðrum þáttum (Kapoor, 2009).      
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Fyrirtæki þar sem reksturinn gengur vel er líklegt til að skila hagnaði. Þá eru nokkrar 

spurningar sem vakna um hvernig hagkvæmast væri að ráðstafa honum. Á að nota 

hagnaðinn til að endurfjárfesta í fyrirtækinu og styrkja þannig reksturinn og vöxt þess til 

framtíðar? Á fyrirtækið að nota hagnaðinn til að kaupa til baka eigin hlutabréf í félaginu 

og minnka þannig útistandandi hluti á markaði?  Á að nota hagnaðinn til að greiða upp 

skuldir og minnka þannig skuldsetningu þess? Sjái stjórnendur ekki tækifæri í því að velja 

einhvern af framangreindum kostum geta þeir ákveðið að greiða hagnaðinn út sem arð 

til hluthafa. Velji stjórnendur að greiða hagnað út sem arð eru að minnsta kosti þrjár 

spurningar sem þeir þurfa að hafa í huga í því sambandi:  

 Hve hátt hlutfall af hagnaði á að greiða til hluthafa sem arð? 

 Hve stöðug á arðgreiðslan að vera til lengri tíma litið?  

 Á hvaða formi á arðgreiðslan að vera?  

Ekki er augljóst hvað af ofangreindu hentar best hverju sinni en til að átta sig á 

valmöguleikunum verður fjallað um hvern fyrir sig (Brigham og Houston, 1998). 

2.5 Arðgreiðsluhlutfall 

Arðgreiðsluhlutfall er skilgreint sem það hlutfall hagnaðar sem greiddur er út sem arður. 

Einnig má reikna það sem hlutfall árlegs arðs á hlut móti árlegum hagnaði á hlut.  

 

𝐴𝑟ð𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
Arður

Hagnaður
 

Jafna 1: Arðgreiðsluhlutfall, aðferð 1 

eða 

𝐴𝑟ð𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
Árlegur arður á hlut

Árlegur hagnaður á hlut
 

Jafna 2: Arðgreiðsluhlutfall, aðferð 2 

Sá hagnaður sem ekki er greiddur út sem arður situr eftir í fyrirtækinu sem óráðstafað 

eigið fé sem hægt er að nota til að styðja við reksturinn og framtíðarvöxt eða fjárfestingar 

(Investopedia, 2014).  
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Stjórnendur þurfa einnig að huga að því að sá hagnaður sem situr eftir sem óráðstafað 

eigið fé er oft ódýrara fjármagn en það eigið fé sem sótt er á markað við sölu nýrra 

hlutabréfa til fjárfesta. Það er því ákveðinn hvati fyrir stjórnendur að halda hagnaði eftir 

inni í félaginu því það minkar líkurnar á því að þeir verði seinna að selja nýtt hlutafé til að 

fjármagna ný fjárfestingartækifæri þegar þau skjóta upp kollinum. Þegar fyrirtæki ákveður 

arðgreiðslustefnu er augljóslega ekki ein leið sem hentar öllum. Sum fyrirtæki skila 

miklum hagnaði en hafa úr fáum vaxtar- eða fjárfestingartækifærum að velja á meðan 

andstæðan á við hjá öðrum. Það fer oft eftir því hve gömul fyrirtæki eru og auk þess í 

hvaða geira þau starfa. Gamalgróin framleiðslufyrirtæki, fjármálafyrirtæki og 

tóbaksframleiðendur greiða til dæmis að jafnaði hátt hlutfall hagnaðar sem arð á meðan 

tækni- og tölvufyrirtæki greiða að jafnaði lágt hlutfall hagnaðar í arð því vaxtar- og 

fjárfestingarmöguleikar þeirra eru almennt miklir (Brigham og Houston, 1998). 

Fjórir helstu þættir sem skipta máli þegar arðgreiðsluhlutfall er ákveðið: 

1. Væntingar fjárfesta varðandi arðgreiðslu strax eða gengishagnað síðar. 

2. Fyrirsjáanleg fjárfestingartækifæri fyrirtækis. 

3. Markmið fyrirtækis um fjármagnsskipan. 

4. Aðgengi fyrirtækis að fjármagni og kostnaður við fjármögnun. 

Stjórnendur velja gjarnan arðgreiðsluhlutfall í samræmi við sögulegar arðgreiðslur og 

hagnað fyrirtækisins í fortíðinni auk væntinga þeirra um hagnað þess í framtíðinni. 

Fyrirtæki sem ná að halda arðgreiðslum óbreyttum eða auka arðgreiðslur eru talin vera 

að gefa markaðnum merki um að reksturinn sé stöðugur og að horfur séu bjartar. Þessi 

skoðun fjárfesta getur haft það í för með sér að stjórnendur verði tregari en ella við að 

lækka arðgreiðslur til samræmis við lækkandi hagnað. Það gæfi mögulega neikvætt merki 

út á markaðinn um horfur í rekstri sem gæti haft neikvæð áhrif á hlutabréfaverð félagsins. 

Stjórnendur eru því líklegri til þess að auka arðgreiðslur þegar hagnaður er að aukast en 

tregari til að minnka arðgreiðslur þegar hagnaður er að minnka. Varasamt getur verið að 

lesa eingöngu í arðgreiðsluhlutfall til að mynda sér skoðun á rekstri og framtíðarhorfum 

fyrirtækis. Fjárfestar þurfa einnig að skoða þróun hagnaðar auk fjölda annarra þátta til að 

átta sig á heildarmyndinni varðandi fyrirtækið sem mögulegum fjárfestingarkosti 

(McManus, Gwilym og Thomas, 2004). 
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Í rannsókn sem gerð var á arðgreiðslum 392 stórra iðnfyrirtækja yfir 18 ára tímabil á 

árunum 1946-1964 virðast koma fram tengsl milli þess hvernig fyrirtæki breyta 

arðgreiðslum sínum eftir því hvernig hagnaður þeirra er að breytast. Þar kom meðal 

annars fram sem dæmi að ef hagnaður fyrirtækis jókst á milli ára voru 65,3% líkur á að 

arðgreiðsla yrði einnig aukin. Hins vegar ef hagnaður minnkaði á milli ára var arðgreiðsla 

eingöngu minnkuð í 39,5% tilfella. Ef hagnaður fyrirtækis jókst tvö ár í röð voru 74,8% 

líkur á því að arðgreiðsla yrði einnig aukin en ef hagnaður minnkaði tvö ár í röð var 

arðgreiðsla minnkuð í 48,8% tilfella. Að lokum ef hagnaður jókst þrjú ár í röð voru 80,7% 

líkur á því að arðgreiðsla yrði einnig aukin á meðan ef hagnaður minnkaði þrjú ár í röð var 

arðgreiðsla minnkuð í 49,5% tilfella. Það skýtur stoðum undir það sem áður hefur komið 

fram að stjórnendur eru líklegri til að auki arðgreiðslur þegar hagnaður er að aukast frekar 

en að minnka arðgreiðslur þegar hagnaður dregst saman.  

Tafla 1: Breyting á arðgreiðslu (A)  fyrirtækja miðað við breytingu á hagnaði (H) á milli ára 

  Árlegur hagnaður (+) eða tap (-) Arðgreiðsla minnkuð (-), óbreytt (0) eða aukin (+) 

Ei
tt

 á
r Ht Ht-1 Ht-2 At - At 0 At + 

+    20,3% 13,9% 65,3% 

-    39,5% 17,9% 42,6% 

Tv
ö

 á
r 

Ht Ht-1 Ht-2 At - At 0 At + 

+ +   13,8% 11,4% 74,8% 

+ -   28,7% 17,2% 54,1% 

- +   33,4% 16,9% 49,7% 

- -   48,8% 19,4% 31,8% 

Þ
rj

ú
 á

r 

Ht Ht-1 Ht-2 At - At 0 At + 

+ + + 10,9% 8,4% 80,7% 

+ + - 17,7% 15,4% 66,9% 

+ - - 33,7% 17,6% 48,7% 

+ - + 25,0% 17,0% 58,0% 

- + - 35,6% 17,4% 44,9% 

- + + 31,5% 14,8% 53,7% 

- - + 48,4% 16,6% 34,9% 

- - - 49,5% 25,1% 25,4% 

 

Í töflu 1 sést heildarniðurstaða könnunarinnar um breytingu í arðgreiðslum miðað við 

breytingar á hagnaði. Í töflunni er breyting á hagnaði milli ára táknuð með H og breyting 

á arðgreiðslu milli ára er táknuð með A. Taflan tilgreinir svo niðurstöður 

arðgreiðslubreytinga eftir því hvernig hagnaður er að þróast eftir eitt ár (t), tvö ár (t-1) og 
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að lokum þrjú ár (t-2) aftur í tímann. Þess ber að geta að sökum þess að í örfá skipti var 

hagnaður óbreyttur milli ára þá er þeim tilfellum sleppt og því er summa þeirra prósenta 

sem birtast í töflunni í einhverjum tilfellum rétt undir 100% (Fama og Babiak, 1968). 

Þegar ákvarða á arðgreiðsluhlutfall og hve mikið á að greiða til hluthafanna í formi arðs 

ættu stjórnendur jafnan að hafa í huga að það er hlutverk stjórnenda að hámarka virði 

fyrirtækis og allar ákvarðanir þeirra ættu að vera teknar með það að leiðarljósi. Hagnaður 

fyrirtækis er eign hluthafa og stjórnendur ættu að greiða hagnað út ef þeir telja að 

hluthafar geti ávaxtað hann betur sjálfir utan fyrirtækisins (Brigham og Houston, 1998). 

2.6 Stöðugleiki arðgreiðslna 

Hagnaður og greiðslugeta fyrirtækja til að greiða út arð breytist gjarnan yfir tíma. 

Fjárfestingartækifæri og vaxtarmöguleikar breytast einnig. Ef eingöngu væri horft til 

hagnaðar og fjárfestingatækifæra, en ekki væntinga fjárfesta eða annarra þátta, ættu 

fyrirtæki að auka arðgreiðslur þegar hagnaður er mikill og þörfin á fjármagni í reksturinn 

er lítil. Hins vegar ættu fyrirtæki að minnka arðgreiðslur þegar þörfin fyrir fjármagn er 

mikil og arðbær fjárfestingartækifæri eru til staðar. Fjárfestar ganga aftur á móti oft út frá 

því að ákveðin arðgreiðsla muni berast þeim á ákveðnum tíma og því ekki víst að það henti 

öllum ef mikið flökt væri á arðgreiðslunni (Brigham og Houston, 1998).  

Almennt er talið að þegar fyrirtæki greiða arð þá kjósi fjárfestar frekar stöðuga 

arðgreiðslustefnu umfram óstöðuga. Ástæðan fyrir því að vilja stöðuga arðgreiðslustefnu 

getur síðan verið afar mismunandi eftir ólíkum fjárfestum. Til dæmis vilja áhættufælnir 

fjárfestar oft aðeins fjárfesta í fyrirtækjum með stöðugar arðgreiðslur því þeir vilja ekki 

mikla óvissu varðandi verðbréfaeignir sínar. Lífeyrisþegar og almennir fjárfestar kjósa 

einnig oft stöðugar arðgreiðslur því sumir treysta á það greiðsluflæði sem kemur með 

arðgreiðslum til að mæta daglegri neyslu sinni og fjárþörf. Einnig má nefna að sum 

fyrirtæki eða stofnanir sem hafa fjárfest í hlutabréfum treysta í einhverjum tilfellum á 

greiðsluflæði frá arðgreiðslum til að mæta daglegum rekstri eða fjárfestingum og vilja því 

frekar stöðugar arðgreiðslur (Kapoor, 2009). 

Að jafnaði er talið að það þurfi að vera ákveðinn stöðugleiki og jafnvægi milli þess 

fjármagns sem fyrirtækið þarf að nota í reksturinn og þess fjármagns sem hluthafinn 

væntir í formi arðgreiðslna en vissulega getur verið flókið að finna þetta jafnvægi 

(Brigham og Houston, 1998). 
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Það getur verið erfitt að meta getu fyrirtækis fram í tímann til að greiða arð. Flest 

fyrirtæki gera einhvers konar fjárhagsáætlun til næstu ára sem meðal annars hjálpar til 

við að meta vænta fjárþörf félagsins og þannig hvað fyrirtækið gæti mögulega greitt út 

sem arð. Þær áætlanir eru oftast ekki opinberar heldur til að styðjast við innan fyrirtækis. 

Aftur á móti gefa sum fjármálafyrirtæki eða aðrir greiningaraðilar stundum út opinberar  

hlutabréfagreiningar á tilteknum fyrirtækjum þar sem tilgreint er mat þeirra á verðmæti 

fyrirtækis ásamt ýmsum þáttum eins og væntum vexti, hagnaði og arðgreiðslum í 

framtíðinni. Slíkar opinberar greiningar eru gjarnan notaðar af fjárfestum til að mynda sér 

skoðun á mögulegri fjárfestingu í tilteknu fyrirtæki. Ætla má að fjárfestar og stjórnendur 

geri sér að jafnaði grein fyrir því að utanaðkomandi efnahagsaðstæður geti haft mikil áhrif 

á rekstur fyrirtækja og áætlanir og því verður að taka öllum spám með fyrirvara. Vissulega 

má nota greiningarnar sem viðmið um væntar framtíðarhorfur fyrir hvert og eitt fyrirtæki 

og getu þess til að greiða arð til fjárfesta. Áður fyrr var  algengast að fyrirtæki greiddi sömu 

upphæðina sem arð ár eftir ár án þess að hún breyttist en nú til dags búast fjárfestar 

almennt við því að ef hagnaður eykst þá haldist arðgreiðsluhlutfallið það sama og 

arðgreiðslan í krónum aukist í hlutfalli við aukinn hagnað. Flestir fjárfestar virðast kjósa 

stöðugleika varðandi arðgreiðslur svo ef það er rétt má ganga út frá því að fjárfestar kjósi 

frekar að fjárfesta í félögum þar sem búast má við stöðugleika varðandi arðgreiðslur 

(Brigham og Houston, 1998). 

2.7 Tegundir arðgreiðslna 

Arðgreiðslur er hægt að framkvæma með ýmsu móti. Kjósi fyrirtæki að skila hagnaði til 

eigenda sinna í formi peninga eru aðeins tvær leiðir til þess. Annars vegar með arðgreiðslu 

í peningum og hins vegar með endurkaupum á eigin hlutabréfum. Fyrir árið 1982 var afar 

sjaldgæft að fyrirtæki keypti til baka eigin hlutabréf. Ástæðan fyrir tilkomu og vexti 

endurkaupanna var aðallega sú að árið 1982 tóku gildi reglur Fjármálaeftirlits 

Bandaríkjanna (e. U.S. securities and exchange commission) nr. 10b-18. Fyrir gildistöku 

reglnanna áttu fyrirtæki sem keyptu eigin hlutabréf það á hættu að verða lögsótt fyrir 

markaðsmisnotkun á grundvelli þess að hafa reynt að hafa áhrif á hlutabréfaverð sitt til 

hækkunar með því að kaupa eigin bréf. Í reglum 10b-18 voru fyrirtæki varin gegn slíkum 

lögsóknum og gátu þau því dreift peningum til hluthafa sinna í gegnum endurkaup 

hlutabréfa ef þau kusu að gera svo (Brealey, Myers og Allen, 2008). 
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Algeng skilgreining á arðgreiðslu er að það sé dreifing á hagnaði fyrirtækisins með 

raunverulegum eignum til hluthafa fyrirtækisins í hlutfalli við eignarhlut þeirra. Þrír þættir 

í þessari skilgreiningu eru allir jafn mikilvægir. Í fyrsta lagi að arður er eingöngu greiddur 

af hagnaði. Í öðru lagi verður arðgreiðslan að vera raunveruleg eign félagsins og í þriðja 

lagi kemur fram í skilgreiningunni að hluthafar fái arðgreiðslu í réttu hlutfalli við eignarhlut 

sinn í félaginu. Þess ber þó að geta að vissulega er algengast að fyrirtæki greiði arð með 

peningum en til eru dæmi um það, sérstaklega þegar verðbólga hefur verið mjög há, að 

fyrirtæki sendi hluthöfum sínum aðrar eignir sem arð eins og t.d. vörur sem það framleiðir 

(Frankfurter og Wood, 2003). 

Arðgreiðslur geta verið með ýmsu móti og ekki einskorðaðar við greiðslu peninga þótt 

það sé vissulega algengasta formið. Tilgangur arðgreiðslu er að deila hagnaði 

fyrirtækisins, í heild eða að hluta, milli eigenda þess í hlutfalli við eignahlut hvers og eins 

og það sést líka ágætlega á því að enska orðið yfir arðgreiðslu eða „dividend“ er dregið af 

latneska orðinu „dividendum“ sem myndi þýðast lauslega sem „hlutir sem á að deila“ 

(e. „things to be divided“). Ákveði fyrirtæki að greiða út arð þarf það einnig að ákveða 

hvaða tegund arðgreiðslu það vill nota enda mismunandi hvað hentar hverju fyrirtæki 

fyrir sig (Harper, 2014).  

2.7.1 Arðgreiðsla í formi peninga 

Algengasta form á greiðslu arðs er með peningum. Lausafjárstaða fyrirtækis er afar 

mikilvægur þáttur þegar kemur að ákvörðun um greiðslu á arði í formi peninga því sú 

aðgerð hefur í för með sér útflæði fjármagns úr fyrirtækinu. Því meira laust fé sem 

fyrirtækið hefur yfir að ráða þeim mun betur er það í stakk búið til að greiða út arð. Þörf 

fyrirtækja fyrir laust fé er að jafnaði mismunandi. Fyrirtæki sem eru á þróunar- og 

vaxtarskeiði gætu haft minna laust fé aflögu til að greiða sem arð þar sem fjármunir þess 

fara í aðra þætti eins og uppbyggingu á rekstrinum og í fjárfestingar. Önnur félög gætu 

haft minni þörf á lausu fé því reksturinn þarfnast þess ekki og fjárfestingartækifæri eru 

ekki til staðar. Ákveðin fyrirtæki gætu líka viljað hafa rúma lausafjárstöðu þó engin 

uppbygging eða fjárfesting sé fyrirsjáanleg á næstunni eingöngu til að mæta óvæntum 

sveiflum í rekstri og haft þannig ákveðinn fjárhagslegan sveigjanleika. Þau fyrirtæki eru 

því tregari til að greiða hagnað út sem arð en annars (Malik, Gul og Khan, 2013). 
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2.7.2 Endurkaup hlutabréfa 

Í stað þess að greiða arð beint með peningum getur fyrirtæki keypt til baka eigin hlutabréf. 

Við það greiðir fyrirtækið hluthöfum peninga en á móti eignast það hlutabréfin. Algengast 

er að fyrirtækið lækki útistandandi hlutabréf félagsins sem nemur endurkaupum eigin 

bréfa sem hefur áhrif til hækkunar á gengi félagsins. Einnig getur félagið átt eigin bréf 

áfram og endurselt þau síðar ef fyrirtækið vantar fjármuni þá. Kjósi fyrirtæki að fara í 

endurkaup eigin bréfa er algengt að ein af fjórum aðferðum sé notuð.  

1. Algengasta aðferðin er að fyrirtækið tilkynni einfaldlega að það hyggist kaupa til 

baka hlutabréf sín á opnum markaði eins og hver annar fjárfestir. Fjármálastofnun 

er þá gjarnan falið að kaupa hlutabréfin á markaði eftir ákveðnum fyrirmælum. 

2. Gert er yfirtökutilboð (e. Tender offer) þar sem fyrirtækið býðst til að kaupa til baka 

ákveðið magn af bréfum á ákveðnu verði af þeim sem vilja selja þau. Oft er 

yfirtökutilboðið á yfirverði miðað við markaðsverð. Ástæðan fyrir því að yfirverð er 

gjarnan boðið er sú að hvetja fjárfesta til að taka þátt í viðskiptunum svo fyrirtækið 

nái markmiði sínu um að kaupa til baka tiltekið magn eigin bréfa.  

3. Framkvæmt er svokallað Hollenskt uppboð (e. Dutch auction) þar sem fyrirtækið 

tilkynnir að það sé tilbúið að kaupa tiltekið magn eigin bréfa á tilteknu verðbili. 

Hluthafar geta svo sent inn tilboð þar sem þeir taka fram hvað þeir vilja selja mikið 

af bréfum og á hvaða verði. Fyrirtækið reiknar svo hvað það er tilbúið til að 

samþykkja af tilboðunum og á hvaða verði. Hluthafar sem vilja taka þátt í 

uppboðinu verða að meta sjálfir hvaða verð og magn þeir eigi að bjóða til að ná að 

vera með. Með þessu lætur fyrirtækið markaðinn sjálfan velja yfirverðið.   

4. Farið er í beinar samningaviðræður við tiltekinn eða tiltekna hluthafa um að kaupa 

hlutabréf þeirra. Stundum er þessari aðferð beitt þegar fyrirtækið semur við aðila 

sem vilja reyna að ná ráðandi hlut í því. Slík endurkaup eru stundum gerð á svo 

miklu yfirverði að seljendur eru sáttir og viljugir til að hætta við að reyna að ná 

yfirráðum í fyrirtækinu. Á ensku eru slík viðskipti stundum kölluð Greenmail sem 

er skírskotun annars vega í grænan lit peningaseðla í Bandaríkjunum og hins vegar 

í enska orðið yfir kúgun eða Blackmail (Brealey, Myers og Allen, 2008). 
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2.7.3 Endurfjárfesting arðs 

Mörg fyrirtæki bjóða hluthöfum endurfjárfestingu arðs (e.  Dividend reinvestment plan). 

Með því geta hluthafar sótt um að endurfjárfesta arðgreiðslu sinni í hlutafé fyrirtækisins. 

Þessi aðferð er vinsæl hjá fjárfestum sem vilja ekki eða þurfa ekki arðgreiðslu í peningum 

heldur vilja eiga hlutabréf í félaginu. Með því að láta félagið endurfjárfesta arðgreiðslu í 

eigin bréfum. Sparar það fjárfesti vinnuna við að gera það sjálfur. Fyrir árkveðna fjárfesta 

er þetta mikil einföldun og afar þægilegt. Hlutabréfin sem notuð eru í endurfjárfestinguna 

geta komið úr tveimur áttum: 

 Endurfjárfestingin er í nýju hlutafé sem félagið gefur út.  

 Endurfjárfestingin er í hlutafé sem nú þegar er skráð á markað. 

Kjósi félagið að gefa ekki út nýtt hlutafé og ef það á ekki nægilegt magn eigin bréfa þá 

verður félagið að fara á markað og kaupa það magn bréfa sem vantar til að geta afhent 

þeim hluthöfum sem kjósa endurfjárfestingu arðs. Þess ber þó að geta að hvort sem 

hluthafinn velur að fá arð greiddan í peningum eða hvort andvirðið er notað í að kaupa 

hlutabréf í fyrirtækinu þá þarf hluthafinn alltaf að greiða skatta af arðgreiðslunni jafnvel 

þótt hann fái ekki peninga greidda til sín. Það er því ekki hægt að nota endurfjárfestinguna 

til að komast hjá því að greiða skatt (Bierman, 1997). 

2.7.4 Aðrar arðgreiðslur 

Auk þess að greiða peninga til hluthafa með því annað hvort að greiða þá beint eða með 

endurkaupum þá getur fyrirtækið greitt arð með því að afhenda aðrar eignir sem það á. 

Til dæmis gæti verið að arðgreiðsla yrði í formi hlutabréfa í félaginu sjálfu eða að 

fyrirtækið dreifi vörum sem það framleiðir til hluthafa, veiti þeim ókeypis þjónustu eða 

gefi afslátt af vörum þess eða þjónustu. Slíkar óhefðbundnar arðgreiðslur eru vissulega 

sjaldgæfar og líklegast helst notaðar þegar sérstakar aðstæður eru í efnahagsumhverfinu 

eða rekstri fyrirtækis (Investopedia, 2015). 

2.8 Flokkun fjárfesta 

Áður en fjallað verður um ýmsa fjárfestingarmöguleika sem standa fjárfestum til boða er 

rétt að minnast fyrst á að fjárfestar eru ólíkir og að til staðar er lagaumhverfi varðandi 

verðbréfaviðskipti og fjárfestavernd.  
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Þann 1. nóvember 2007 tóku gildi á Íslandi ný lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Lögin byggja á tilskipun Evrópusambandsins nr. 2004/39/EC um markaði fyrir 

fjármálagerninga (e. Markets in financial investments directive, MiFID). Tilkoma MiFID 

reglnanna hafði miklar breytingar í för með sér á reglum Evrópska efnahagssvæðisins um 

viðskipti með verðbréf og hvernig samskiptum fjármálafyrirtækja og viðskiptavina þeirra 

er háttað. Tilskipuninni er ætlað að vernda fjárfesta með auknu gagnsæi og ítarlegri 

upplýsingum við ákvarðanatöku um fjárfestingar (Íslandsbanki, 2014). 

Í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er tekið fram að fjármálafyrirtækjum sem 

hafa milligöngu um verðbréfaviðskipti sé skylt að þekkja og flokka alla viðskiptavini sína í 

eftirfarandi þrjá flokka:  

 Viðurkennda gagnaðila (e. Eligible counterparties). 

 Fagfjárfesta (e. Professional clients) . 

 Almenna fjárfesta (e. Retail clients). 

Þá má undirstrika að orðið „viðskiptavinur“ er almennt notað um bæði þær persónur 

og þá lögaðila sem fjármálafyrirtækið veitir verðbréfatengda ráðgjöf og eða þjónustu. Í 

flokkuninni er tekið mið af þekkingu og reynslu aðila og er fjárfestavernd mismikil á milli 

flokka og minkar eftir því sem þekking og reynsla fjárfesta eykst 

(Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007). 

Í flokkun viðskiptamanna ber fyrst að nefna svokallaða viðurkennda gagnaðila. Sú 

flokkun fjárfesta nýtur minnstu fjárfestaverndar þar sem gengið er út frá því að 

viðurkenndir gagnaðilar búi yfir viðamikilli sérfræðiþekkingu og reynslu á sviði viðskipta 

með fjármálagerninga sem geri þeim kleift að meta sjálfir áhættu hverju sinni. Undir 

þennan lið flokkast til dæmis lögaðilar sem hafa starfsleyfi á fjármálamarkaði eins og 

bankar, fjármálafyrirtæki, tryggingafélög og lífeyrissjóðir. Einnig má nefna ríkisstjórnir, 

sveitastjórnir, alþjóðastofnanir og seðlabanka ásamt ákveðnum tegundum stórfyrirtækja 

sem uppfylla viss skilyrði. Í öðru lagi er talað um fagfjárfesta. Það eru þeir aðilar sem hafa 

nægilega þekkingu og reynslu af fjárfestingum til að meta sjálfir áhættu. Einnig að 

verðgildi eignasafns þeirra nái tiltekinni fjárhægð og hafa þeir þannig fjárhagslegan styrk 

til fjárfestinga. Fagfjárfestar njóta að öllu jöfnu minni verndar en viðurkenndir fagaðilar 

og upplýsingagjöf til þeirra er ekki jafnmikil og til almennra fjárfesta. Að lokum er talað 
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um almenna fjárfesta. Það eru þeir aðilar sem ekki flokkast sem fagfjárfestar eða 

viðurkenndir gagnaðilar og njóta að jafnaði mestrar verndar. Fjármálafyrirtækjum ber að 

veita almennum fjárfestum mun meiri vernd og upplýsingar varðandi ólíka 

fjárfestingakosti og áhættu þeirra. Undir þennan flokk falla smærri félög og einstaklingar 

(MP banki, 2014) (Markets in financial instruments directive 2004/39/EC, 2004). 

2.9 Fjárfestingaráætlun 

Fjárfestingaráætlun er ákvörðun aðila, hvort sem hann er að fjárfesta fyrir eigin fjármuni 

eða annarra, um það hvernig viðkomandi hyggst stýra fjárfestingum í tilteknu eignasafni 

til að mæta settum markmiðum um arðsemi. Fjárfestingaáætlunin getur til dæmis falið í 

sér ákvörðun um mismunandi tegundir eignastýringar eða mismunandi aðferðafræði við 

ákvarðanatöku, með því að nota sjóðstreymislíkön eða tæknigreiningu, ásamt öðrum 

þáttum (CFA Institute, 2006). 

Fjárfestingaráætlanir geta verið afar mismunandi eftir því hvort þær eru fyrir 

fagfjárfesta sem eru að fjárfesta fyrir peninga annarra eða hvort þær eru fyrir einstaklinga 

sem hafa það að markmiði að öðlast fjárhagslegt öryggi með því að spara og fjárfesta yfir 

langt tímabil. Fjárfestar eru yfirleitt að reyna að láta peningana vinna fyrir sig á sem 

arðbærastan hátt og má segja að það séu í grunninn tvær leiðir til þess að gera það. Í 

fyrsta lagi er hægt að fjárfesta í eignum sem hafa greiðsluflæði. Það þýðir þá að einhver 

annar aðili greiðir fjárfestinum pening fyrir að fá að nota fjármuni hans yfir ákveðið 

tímabil. Til dæmis væri hægt er að fjárfesta í skuldabréfum sem greiða vexti eða 

hlutabréfum sem greiða arð. Þar fyrir utan eru til fjölmargir aðrir fjárfestingarmöguleikar 

sem hafa greiðsluflæði. Í öðru lagi getur fjárfestir keypt tiltekna eign sem hefur mögulega 

ekki greiðsluflæði en hann telur að hún muni hækka í virði yfir tíma. Hann muni því 

innleysa gengishagnað með því að selja eignina seinna. Þar með er hann eigandi eignar 

sem skilar mögulega meiri fjármagni til baka við sölu en í upphafi var notað í 

fjárfestinguna. Þannig hagnast fjárfestirinn. Það er ákvörðun hvers og eins fjárfestis hvaða 

leið er valin. Hún er háð ýmsum skilyrðum eins og áhættuþoli, tímaramma og þekkingu 

viðkomandi. Vissulega getur það komið fyrir að fjárfestar tapi hluta af eða öllum 

höfuðstólnum með fjárfestingum sínum og þarf ávallt að taka það með í myndina. Það er 

því mikilvægt að fjárfestar fjárfesti alltaf í samræmi við markmið sín og áhættuþol           

(U.S. securities and exchange commission, 2015). 
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2.10 Ávöxtunarkrafa 

Fjárfestar geta meðal annars fengið ávöxtun á fjárfestingu sína í hlutabréfum með 

arðgreiðslu, gengishagnaði eða með blöndu af hvoru tveggja (Gordon, 1959). 

Ávöxtunarkrafa fjárfesta er sú krafa um ávöxtun sem fjárfestir gerir til tiltekinnar eignar 

á ákveðnu tímabili. Fjárfestar hafa um ýmsa fjárfestingarkosti að velja og er ávöxtun af 

þeim er misjöfn og fer gjarnan eftir þeirri áhættu sem þeim fylgja. Mikill munur er á 

ávöxtun eftir því hvort fjárfestar leggi fjármuni sína inn á innlánsreikninga, kaupi 

skuldabréf eða hlutabréf. Ávöxtunarkrafan hjálpar fjárfestum einnig að meta virði 

hlutabréfa og hvort verð á markaði feli í sér kauptækifæri eða ekki. Ávöxtunarkrafa er 

einnig mikilvæg í ljósi tímavirði peninga (e. Time value of money) sem þýðir að króna í dag 

er ekki sambærileg við krónu í framtíðinni. Hárri ávöxtunarkröfu fylgir gjarnan hætta á því 

að höfuðstóll tapist að hluta til eða í heild sinni. Mikilvægt er því að fjárfestar setji sér 

ávöxtunarkröfu í takt við áhættusækni sína og tapþol (Brealey, Myers og Allen, 2008).    

2.11 Arðgreiðslustefnur 

Arðgreiðslustefna verður til þegar þeir stjórnendur sem hafa til þess umboð ákvarða 

arðgreiðsluhlutfall fyrirtækis. Bæði þarf að ákveða hve mikinn hluta af hagnaði 

fyrirtækisins á að greiða út sem arð og hve oft arðurinn skal vera greiddur til hluthafa 

(Lease, Kose, Kalay, Loewenstein og Sarig, 2000). 

Ákvörðun um arðgreiðslur hefur verið á borði stjórnenda alveg síðan fyrirtækið sem 

sjálfstæð heild kom til sögunnar. Þrátt fyrir allan þann tíma farið hefur í að rökræða hvað 

henti best varðandi arðgreiðslustefnur er þetta málefni enn þann dag í dag með því 

umdeildara sem tengist fjármálastjórnun fyrirtækja (Al-Malkawi, Rafferty og Pillai, 2010). 

Deilan um áhrif arðgreiðslustefnu á verðmæti fyrirtækis er því orðin langvinn. Gerð var 

rannsókn um arðgreiðslustefnur fyrirtækja meðal fjármálastjóra 562 fyrirtækja sem skráð 

voru á hlutabréfamarkaðinn í New York árið 1983. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 

skoðun manna á þessum tíma var ekki ósvipuð kenningu Lintner frá árinu 1956 þar sem 

stöðugleiki í arðgreiðslum er talinn skipta miklu máli. Einnig gáfu niðurstöðurnar til kynna 

að svarendur könnunarinnar töldu að arðgreiðslustefna fyrirtækja hefði áhrif á 

markaðsvirði hlutabréfa. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að 

þátttakendur hefðu trú á upplýsingaáhrifum arðgreiðslna (e. Signalling) sem og 

hluthafaáhrifum (e. Clientele effect) (Baker, Farrelly og Edelman, 1985). 
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Á fullkomnum markaði þar sem algerlega er vitað um fjárfestingarstefnu og 

arðgreiðslustefnu fyrirtækis má halda því fram að arðgreiðslustefnan hafi engin áhrif á 

virði hlutabréfa eða ávöxtun fjárfestis því allar upplýsingar liggi ljósar fyrir. Þar sem 

markaðir aftur á móti eru í raun ekki fullkomnir og skattar og aðgengi að upplýsingum er 

mismunandi, umboðsvandi er til staðar innan fyrirtækja milli hluthafa og stjórnenda, 

kostnaður við þóknanir og fjármögnun er til staðar og fjárfestar haga sér á mismunandi 

hátt þá má einnig halda því fram að arðgreiðslustefna fyrirtækja skipti máli varðandi mat 

á verðmæti hlutabréfa þeirra (Kapoor, 2009). Ráðgátan um bestu arðgreiðslustefnuna 

hefur því ekki eingöngu verið viðvarandi deiluefni innan fjármálageirans í gegnum tíðina 

heldur er hún enn þann dag í dag óútkljáð.  

2.12 Algengar arðgreiðslukenningar 

Þróun arðgreiðslustefna er samtvinnuð þróun fyrirtækja í þeirri mynd sem við þekkjum 

þau í dag. Tilkoma arðgreiðslna skipti fjárfesta miklu máli og jókst eftir því sem 

fjármálamarkaðir þróuðust. Í upphafi var litið á fjárfestingar í hlutabréfum hliðstætt  

fjárfestingu í skuldabréfum. Reglulegt greiðsluflæði frá fjárfestingunni var talið mikilvægt 

fyrir fjárfesta. Einnig var óalgengt að fyrirtæki gæfu reglulega út afkomu sína opinberlega 

sem gerði fjárfestum erfitt fyrir að átta sig á því hvernig fyrirtækinu var að ganga hverju 

sinni. Þess vegna var almennt talið betra að fá arðgreiðslur strax frekar en að hagnaðinum 

væri varið til endurfjárfestinga í fyrirtækinu því óvissa ríkti um framtíðarhorfur 

rekstrarins. Reglulegar arðgreiðslur voru taldar besta vísbendingin um að reksturinn gengi 

vel (Al-Malkawi, Rafferty og Pillai, 2010). 

Mikið magn er hægt að finna af fræðilegum greinum og rannsóknum um 

arðgreiðslukenningar. Mikið af því efni varð til eftir útgáfu frægrar greinar Miller og 

Modigliani árið 1961 um  að arðgreiðslur fyrirtækja skiptu ekki máli varðandi verðmæti 

þeirra. Engin ákveðin niðurstaða hefur fengist eftir áratugi af rannsóknum um það hvað 

sé besta stefnan varðandi arðgreiðslur og eru fræðimenn oft ósammála um hvernig túlka 

beri niðurstöður sömu rannsóknar. Þrjár kenningar eru almennt taldar sem 

meginkenningarnar varðandi arðgreiðslustefnur. Í fyrsta lagi er það kenningin um að háar 

arðgreiðslur auki virði fyrirtækja. Hún er almennt þekkt sem „Einn fugl í hendi“ (e. Bird in 

the hand theory). Í öðru lagi kenningin um að lágar arðgreiðslur auki virði fyrirtækja, 

einnig þekkt sem „Skattahagræðiskenningin“ (e. Tax prefence theory). Að lokum er það 
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kenningin um að arðgreiðslur fyrirtækja hafi engin áhrif á virði þeirra (e. Dividend 

irrelevance theory). Umræðan um arðgreiðslukenningar er ekki takmörkuð við þessar 

þrjár kenningar. Aðrar kenningar hafa einnig verið kynntar til sögunnar sem eykur enn á 

flækjustig umræðunnar. Þekktar eru kenningarnar um upplýsingaáhrif arðgreiðslna 

(e. Signalling), kenningin um hluthafaáhrif (e. Clientele effect) og að lokum kenningin um 

umboðsvanda (e. Agency cost) (Al-Malkawi, Rafferty og Pillai, 2010). 

Allen, Bernando og Welch orðuðu það vel þegar þeir héldu því fram að þrátt fyrir að 

margar kenningar hafa verið settar fram um mismunandi arðgreiðslustefnur þá virðist 

umræðan um þær ætla að vera eitt erfiðasta púsluspilið sem fjárfestar hafa þurft að glíma 

við varðandi fjármál fyrirtækja (Allen, Bernando og Welch, 2000). 

Fisher Black orðaði það einnig svipað í frægri grein árið 1976 að „því meira sem maður 

reynir að horfa á heildarmyndina varðandi arðgreiðslur, þeim mun meira líkist hún 

púsluspili með bitum sem passa einfaldlega ekki saman“ (Black, 1976). 

Black hélt því einnig fram í sömu grein að við vitum í raun ekki af hverju fyrirtæki greiða 

arð yfir höfuð. Skilningur okkar á því af hverju fyrirtæki greiða arð er ekki nægilega mikill. 

Sem dæmi má nefna að annars vegar hefur því verið haldið fram að arðgreiðslur skipti 

ekki máli fyrir verðmæti hluthafa því greiðsla í formi peninga út úr fyrirtækinu ætti að 

lækka verðmæti þess og verðmæti eignar hluthafans um sömu upphæð. Hins vegar setja 

arðgreiðslur fyrirtækja mikið fjármagn inn í efnahagskerfi heimsins reglulega. Varla er 

hægt að halda því fram að það skipti ekki neinu máli. Arðgreiðslur fyrirtækja og áhrif 

þeirra almennt eru því vissulega atriði sem þyrfti að rannsaka betur (Hakansson, 1982). 

Arðgreiðslustefnur eru oft sagðar hafa áhrif á hlutabréfaverð en sú fullyrðing hefur 

verið afar umdeild og kostað miklar rökræður á milli fræðimanna um hvaða aðferð sé 

best. Það er því við hæfi að skoða aðeins betur helstu kenningar sem almennt er vísað til 

þegar arðgreiðslustefnur eru annars vegar. 

2.12.1 Há arðgreiðsla hækkar hlutabréfaverð 

Miller og Modigliani settu fram kenningu um að arðgreiðslustefna fyrirtækja hafi hvorki 

áhrif á verðmæti fyrirtækja né fjármögnunarkostnað þeirra. Sú kenning hefur jafnan verið 

töluvert umdeild og settu fræðimennirnir Myron Gordon og John Lintner fram kenningu 

sem er andstæð kenningu Miller og Modigliani. Þeir héldu því fram að ávöxtunarkrafa 

fjárfesta hljóti að minnka þegar arðgreiðslur eru auknar.og því væru þeir til í að greiða 
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hærra verð fyrir hlutabréf þess. Ástæðuna töldu Gordon og Lintner vera þá að fjárfestar 

telji minni áhættu við að fá arðgreiðslu strax frekar en að halda hagnaðinum innan 

fyrirtækisins. Óvissa væri um rekstur og fjárfestingar í framtíðinni og ekki víst að fjárfestar 

fengju arðgreiðsluna nokkru sinni endurgreidda vegna þess. Því væri eðlilegt að fjárfestar 

gerðu lægri ávöxtunarkröfu til fyrirtækis sem greiðir háan arð í ljósi minni áhættu. 

Kenningin er þekkt sem „Einn fugl í hendi“ (e. Bird in the hand theory) með vísan í 

máltækið um að betri sé einn fugl í hendi (þ.e. örugg arðgreiðsla strax) en tveir í skógi 

(þ.e. mögulegur gengishagnaður síðar). Niðurstaða Gordon og Linter var að fyrst 

fjárfestum finnist almennt verðmætara að fá arðgreiðsluna strax þá hljóti að vera mikil 

spurn eftir hlutabréfum í fyrirtækjum sem greiða háan arð og því ætti hlutabréfaverð að 

hækka ef fyrirtæki greiðir háan arð (Gordon, 1963) (Lintner, 1962). 

Miller og Modigliani voru ósammála þeim og héldu því fram að ávöxtunarkrafa 

fjárfesta komi arðgreiðslustefnu fyrirtækisins ekkert við því hún hvorki skapi til né eyði 

verðmætum fyrir hluthafann. Að öllu öðru óbreyttu kallar há arðgreiðsla á samsvarandi 

gengislækkun á verðmæti hlutabréfsins. Miller og Modigliani kölluðu því kenningu 

Gordon og Linter „Einn fugl í hendi misskilninginn“ (e. Bird in the hand fallacy) og sem 

rökstuðning tóku þeir fram að flestir fjárfestar sem kjósa að fá arð ekki greiddan muni 

hvort sem er endurfjárfesta arðgreiðslunni strax í sama fyrirtæki eða fyrirtæki með 

svipaða áhættu. Mat fjárfestis til lengri tíma ákvarðist því eingöngu af því hvernig hann 

metur getu fyrirtækis til að afla tekna í framtíðinni en ekki af því hvaða arðgreiðslustefnu 

fyrirtækið velur (Miller og Modigliani, 1961). 

2.12.2 Lág arðgreiðsla hækkar hlutabréfaverð 

Þrjár ástæður eru algengar sem tengdar eru skattahagræði og ýta undir að fjárfestar kjósi 

frekar lægri arðgreiðslur en hærri. Í fyrsta lagi er að skattur á arðgreiðslur er yfirleitt mun 

hærri en skattur á gengishagnað. Skattalög geta vissulega verið mismunandi á milli landa 

en í gegnum tíðina hefur það oftar en ekki verið raunin að skattprósenta á arðgreiðslur er 

hærri en á gengishagnað. Fjárfestar gætu því verið líklegir til að vilja fá ávöxtun sína með 

hækkun á hlutabréfaveri heldur en með greiðslu arðs. Ef hagnaður er ekki greiddur út er 

hann notaður til að endurfjárfesta í rekstrinum og honum haldið innan fyrirtækisins og 

þannig áfram í eigu hluthafa þó hann sé ekki greiddur út. Í öðru lagi er kostur að fresta 

skattgreiðslunni því skattur á gengishagnað er ekki greiddur fyrr en við sölu hlutabréfanna 
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en skattur af arðgreiðslum er greiddur strax. Í þriðja lagi er til staðar skattalegt hagræði 

fyrir erfingja hlutabréfa. Skattstofn erfingjanna er markaðsverð á þeim degi sem bréfin 

eru framseld til þeirra og því sleppa þeir algerlega við að greiða skatt af þeim uppsafnaða 

gengishagnaði sem annars hefði verið greiddur. Vegna þessara skattalegu þátta ættu 

fjárfestar því að vilja að fyrirtæki haldi eftir mestu af hagnaði sínum og endurfjárfesti í 

rekstrinum fremur en að greiða hagnaðinn út til hluthafanna. Þegar þessir þættir eru 

teknir inn í myndina mætti halda því fram að þeir fjárfestar sem hafa fyrir því skattalegar 

ástæður ættu að vera viljugri til að fjárfesta í fyrirtækjum sem að jafnaði greiða engan eða 

lágan arð. Það ætti að auka spurn eftir hlutabréfum þeirra sem ætti samhliða að hækka 

hlutabréfaverð viðkomandi fyrirtækis (Brigham og Houston, 1998). 

Því ber að halda til haga að í gegnum árin hafa átt sér stað umræður meðal fræðimanna 

um áhrif arðgreiðslustefnu á ávöxtun hlutabréfa. Hvort áhrif arðgreiðslustefnu á ávöxtun 

mismunandi hlutabréfa sé vegna skatta eða einhverra annarra þátta er og hefur verið og 

mun verða opin spurning (Litzenberger og Ramaswamy, 1981).  

2.12.3 Arðgreiðslur skipta ekki máli 

Í kenningunni um að arðgreiðslur skipti ekki máli er því haldið fram að arðgreiðslur hafi 

engin áhrif á hvorki verðmæti hlutafjár né fjármagnskostnað fyrirtækja. Ef arðgreiðslur 

skipta ekki máli þá hlýtur sú arðgreiðslustefna sem valin er heldur ekki að skipta máli. 

Helstu talsmenn þessarar kenningar voru þeir Merton Miller og Franco Modigliani. Þeir 

héldu því fram að verðmæti fyrirtækja væri eingöngu háð því hversu vel fyrirtækinu tækist 

að skapa verðmæti miðað við þá áhættu sem innifalin er í rekstri þess. Með öðrum orðum 

vildu þeir meina að það eina sem skiptir máli fyrir verðmæti hlutabréfa fyrirtækis er hve 

vel því tekst að mynda hagnað en ekki hvernig þeim hagnaði er skipt milli eigenda í formi 

arðgreiðslna (Miller og Modigliani, 1961). 

Þegar því er haldið fram að arðgreiðslustefna fyrirtækis skipti ekki máli má benda á það 

að hver og einn hlutafjáreigandi getur í raun skapað sér sína eigin arðgreiðslustefnu eftir 

því sem honum hentar. Sem dæmi má nefna fyrirtæki sem greiðir engan arð en hluthafi  

hefði viljað fá greiddan arð. Hluthafinn getur þá búið til sama greiðsluflæði til sín með því 

að selja samsvarandi hluta af hlutabréfum sínum í fyrirtækinu og fengið þannig sömu 

greiðslu til sín eins og ef hann hefði fengið greiddan arð. Á hinn bóginn má einnig líta á 

það þannig að ef fyrirtæki greiðir hærri arð en hluthafinn sækist eftir þá getur hann notað 
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þá fjármuni til að kaupa fleiri hlutabréf í sama fyrirtæki og orðið þannig eins settur og ef 

fyrirtækið hefði ekki greitt arð. Til að ofangreint haldi þarf að ganga út frá því að fjárfestar 

geti keypt og selt hlutabréf í félagi án kostnaðar og þá má fræðilega segja að 

arðgreiðslustefnan skipti í raun engu máli. Í raun verður hluthafinn samt fyrir kostnaði 

bæði í formi þóknunar og skatta. Því skiptir arðgreiðslustefnan vissulega einhverju máli 

(Brigham og Houston, 1998). 

Þess má geta að þegar Miller og Modigliani voru að þróa kenninguna sína notuðu þeir 

nokkrar forsendur. Meðal annars um að kostnaður við þóknun og skatta væri ekki til 

staðar. Þeir lögðu mikla áherslu á að hagfræðilegar kenningar gangi útfrá fullkomnum 

markaði með einföldum forsendum og að skoða eigi kenningarnar fræðilega en ekki 

hvernig þær koma út í raunveruleikanum (Miller og Modigliani, 1961). 

2.12.4 Upplýsingaáhrif arðgreiðslna 

Upplýsingaáhrif arðgreiðslna (e. Signalling) ganga út á að í arðgreiðslum leynist ákveðin 

skilaboð um framtíðarhorfur fyrirtækisins. Breytingar á arðgreiðslum segja því til um 

hvernig framtíðargreiðsluflæði fyrirtækisins er líklegt til að verða. Ef arðgreiðslur lækka  

er líklegt að framtíðarhorfur um hagnað fyrirtækis séu ekki góðar. Tilkynning um 

óbreyttar arðgreiðslur hafa samt oftast engin áhrif á hlutabréfaverð (Kinkki, 2001). 

Þegar Miller og Modigliani settu fram kenningu sína um að arðgreiðslur skiptu ekki 

máli gengu þeir útfrá því að bæði fjárfestar sem og stjórnendur hefðu aðgengi að sömu 

upplýsingum um rekstur fyrirtækis. Í raun hafa fjárfestar ólíkar skoðanir á rekstrinum og 

þar af leiðandi ólíka skoðun á því hverjar framtíðararðgreiðslur skuli vera. Stjórnendur eru 

einnig í mun betri aðstöðu til þess að mynda sér skoðun á rekstri og horfum heldur en 

fjárfestar sem standa fyrir utan fyrirtækið (Brigham og Houston, 1998).  

Oftar en ekki hefur hækkun á arðgreiðslu jákvæð áhrif á hlutabréfaverð á meðan 

lækkun á arðgreiðslu hefur gjarnan öfug áhrif. Það ætti að gefa vísbendingu um að 

fjárfestar kjósi fremur að fjárfesta í fyrirtækjum sem greiða háan arð en Miller og 

Modigliani voru ósammála því. Þeir héldu því fram að fyrirtæki væru afar treg til þess að 

lækka arðgreiðslur þó það væri þörf á því og að þau hækkuðu ekki arðgreiðslur nema þau 

væru alveg viss um að reksturinn í framtíðinni réði við hærri greiðslur. Það gefur því 

fjárfestum vísbendingu um að ef arðgreiðslur hækka má leiða að því líkum að reksturinn 

gangi vel og að framtíðarhorfur séu bjartar (Ross, 1977). 
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Á móti gæti lækkun arðgreiðslu gefið merki um að stjórnendur búist við erfiðum tímum 

og að ekki sé hægt að greiða hagnað út til hluthafa því það sé þörf á fjármagni í reksturinn. 

Niðurstaða Miller og Modigliani var því ekki sú að fjárfestar kjósi háar arðgreiðslur 

umfram lágar heldur sú að upplýsingarnar sem arðgreiðslurnar gefa fjárfestum eru 

ástæðan fyrir því að hlutabréf hækka eða lækka í verði eftir að  tilkynning um arð er gefin 

út. Vissulega er erfitt að greina á milli hvort hreyfing á hlutabréfaverði sé eingöngu vegna 

þeirra upplýsinga sem arðgreiðslan gefur eða hvort hreyfingin sé sambland af 

upplýsingagjöfinni og því hvaða arðgreiðslustefnu fjárfestar kjósi. Því verður að taka tillit 

til upplýsingagildis sem val á arðgreiðslustefnu getur veitt (Brigham og Houston, 1998). 

Dæmi eru um að fyrirtæki velji arðgreiðslustefnu sína með það fyrir augum að gefa 

fjárfestum upplýsingar eða vísbendingu um að fyrirtækið telji sig vera að vinna í það 

arðsömum verkefnum að það muni gera því kleift að greiða fjárfestum háar arðgreiðslur 

í framtíðinni. Það hefur reyndar komið fram í rannsóknum að slík upplýsingagjöf í gegnum 

arðgreiðslustefnu geti verið fyrirtækjum afar kostnaðarsöm (Stern, 1979). En hugmyndin 

að baki því að reyna að gefa upplýsingar til fjárfesta í gegnum arðgreiðslustefnu er að 

fyrirtæki vilja reyna að aðgreina sig frá öðrum fyrirtækjum sem séu mögulega ekki með 

jafn arðsöm verkefni á sinni könnu og gera sig þannig að vænlegri fjárfestingarkosti í 

augum fjárfesta (Litzenberger og Ramaswamy, 1981).  

Þegar er talað um fullkominn markað er átt við að allir þátttakendur hafa sömu 

upplýsingar um fyrirtækið, þar á meðal stjórnendur, lánveitendur, hluthafar og aðrir 

markaðsaðilar. Þegar ákveðinn hópur hefur meiri upplýsingar en annar er talað um 

ófullkominn markað og það er jafnan staðan í raun. Fræðimenn og starfsmenn á 

fjármálamarkaði eru því að jafnaði sammála um að stjórnendur hafi langbestu 

upplýsingarnar um fyrirtækið og að þeir hafi einnig mest um það að segja hver arðgreiðsla 

fyrirtækisins er á hverjum tíma. Þess vegna hafa breytingar á arðgreiðslum, hvort sem það 

er hækkun eða lækkun, hvort sem fyrirtæki hefji að greiða arð eða hætti því oft mikil áhrif 

á hlutabréfaverð þegar tilkynnt er um það í fjölmiðlum. Viðbrögð við 

arðgreiðslutilkynningum eru oft á þá leið að hlutabréfaverð hækkar þegar tilkynnt er um 

aukningu í arðgreiðslu eða að arðgreiðslur hefjist. Á móti hefur það oft áhrif til lækkunar 

á hlutabréfaverði þegar tilkynnt er um lækkun eða afnám arðgreiðslna (Kapoor, 2009). 
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2.12.5 Hluthafaáhrif 

Þegar fjárfestar leita að fjárfestingarkostum geta ýmsir þættir skipt þá máli og fer það 

eftir aðstæðum hvers og eins. Þegar arðgreiðslustefna fyrirtækis laðar að sér tiltekinn hóp 

fjárfesta kallast það hluthafaáhrif (e. Clientele effect) (Brigham og Houston, 1998). 

Ólíkir hópar fjárfesta hafa mismunandi væntingar til arðgreiðslna. Þarfir fjárfesta fyrir 

fjármagn hafa oft mikið um það að segja hvaða arðgreiðslustefnu þeir aðhyllast. Stærri 

fjárfestar eins og til dæmis lífeyrissjóðir eða verðbréfasjóðir fá reglulega greiðslur til sín 

frá sjóðsfélögum sem koma þarf í ávöxtun með fjárfestingum á markaði. Slíkir fjárfestar 

hafa litla þörf fyrir arðgreiðslur og eru því mögulega ekki spenntir að fá þær greiddar. 

Arðgreiðslurnar auka einfaldlega á það fjármagn sem þeir þurfa að fjárfesta fyrir. Minni 

fjárfestar eins og einstaklingar eða smærri fyrirtæki gætu aftur á móti þurft á fjárflæðinu 

að halda, sem arðgreiðslur veita þeim, fyrir daglega neyslu eða í annað. Skattur getur 

einnig haft áhrif á hvaða arðgreiðslustefnu fjárfestar kjósi. Fjárfestar sem greiða háan 

skatt eru síður líklegir til að vilja háan arð því honum fylgir há skattgreiðsla. Aftur á móti 

getur verið að fjárfestar sem greiða lágan skatt vilji háar og stöðugar arðgreiðslur því 

skatturinn skiptir þá ekki jafn miklu máli. Aðrir gætu viljað fjárfesta í fyrirtækjum sem 

greiða stöðugan arð því það er að vissu leyti áhættuminna en að fá mögulegan 

gengishagnað síðar þegar hlutabréfin eru seld á markaði (Ross, 1999). 

Miller og Modigliani voru fyrstir til að benda á hluthafaáhrifin árið 1961. Þeir héldu því 

fram að fjárfestar fjárfesti í fyrirtækjum sem hafa arðgreiðslustefnu sem hentar hverjum 

og einum. Sérhver tegund af arðgreiðslustefnu á það til að laða að sér ákveðin hóp 

fjárfesta. Frá sjónarhorni fyrirtækisins skiptir fjárfestahópurinn ekki máli því enginn einn 

hópur af fjárfestum ætti að vera betri en annar. Þannig að ef fyrirtækið breytir um 

arðgreiðslustefnu þá má alveg búast við því að fjárfestahópurinn taki að einhverju leyti 

breytingum en það ætti ekki að hafa nein áhrif á verðmæti fyrirtækisins hvernig 

hluthafahópurinn er samsettur (Kinkki, 2001). 

Mikill munur getur verið á arðgreiðslustefnum fyrirtækja milli ólíkra geira. Rótgróin 

framleiðslufyrirtæki eru líklegri til að greiða háan arð á meðan ung sprotafyrirtæki eru 

líklegri til að nota hagnað til endurfjárfestingar í rekstri fyrirtækis. Fjárfestar eru að jafnaði 

ekki hrifnir af því að fyrirtæki skipti oft um arðgreiðslustefnu. Það getur verið 

kostnaðarsamt fyrir fjárfesta að flakka á milli fyrirtækja og elta þá arðgreiðslustefnu sem 
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þeir kjósa því þeir þyrftu bæði að greiða skatt af söluhagnaði og greiða þóknun til 

verðbréfamiðlunar. Stjórnendur þurfa því að hafa það hugfast þegar breyta á 

arðgreiðslustefnu hvernig hluthafahópur fyrirtækis er samsettur og hvort breyting á 

stefnu muni þannig hafa áhrif á að einhverjir vilji selja bréf sín. Niðurstöður nokkurra 

rannsókna hafa sýnt fram á að hluthafaáhrif séu til staðar. Miller, Modigliani og fleiri hafa 

haldið því fram að einn hluthafahópur sé í raun ekki betri en annar og því ættu 

hluthafaáhrifin ekki að skipta máli við val fyrirtækis á arðgreiðslustefnu þess  

(Brigham og Houston, 1998). 

2.12.6 Umboðsvandaáhrif 

Arðgreiðslustefnur hafa oft verið rannsakaðar undir því yfirskini að fyrirtæki séu einsleit í 

eðli sínu og að stjórnendur þeirra vinni eingöngu að því markmiði að hámarka virði þeirra. 

Umboðsvandaáhrifin (e. Agency cost) eru frábrugðin hefðbundinni nálgun að því leyti að 

þau taka það inn í myndina að innan fyrirtækja eru mismunandi hópar einstaklinga með 

ólíka og ósamræmda hagsmuni sem þeir vinna að hver með sínu lagi. 

Umboðsvandaáhrifin taka því inn í myndina að einstaklingurinn vilji hámarka hag sinn 

fremur en hag fyrirtækisins (Kinkki, 2001). 

Umboðsvandi getur komið upp þegar ein persóna eða fleiri, oftast eigendur hlutabréfa 

og/eða skuldabréfa fyrirtækis, fela annarri persónu eða persónum, oftast eru það 

stjórnendur, það hlutverk að sjá um daglegan rekstur fyrirtækisins og vinna að hámörkun 

virðis þess fyrir þeirra hönd. Vandamálið er að ef báðir hópar vilja hámarka sinn eigin hag 

gætu þeir átt von á því að stjórnendur hagi sér ekki alltaf þannig að þeir hafi eingöngu 

hagsmuni eigendanna að leiðarljósi fremur en þeirra. Eigendurnir geta reynt að lágmarka 

hættuna á því með að hafa rétta hvata til staðar fyrir stjórnendur ásamt því að fylgjast vel 

með og bjóða stjórnendum greiðslur ef þeir ná vissum árangri. Almennt er talið erfitt að 

koma algerlega í veg fyrir umborðsvanda og tryggja að stjórnendur taki alltaf bestu 

ákvarðanirnar með hag eigendanna að leiðarljósi án kostnaðar fyrir hluthafa 

(Jensen og Meckling, 1976). 
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Hve hátt hlutfall hagnaðar er greiddur út sem arður er að vissu leyti ákvarðað af 

hluthöfum sem koma væntingum sínum á framfæri við stjórnendur. Arðgreiðslur hafa ólík 

áhrif á ýmsa hagsmunahópa eins og hluthafa, skuldabréfaeigendur og stjórnendur. 

Umboðsvandi getur því verið á milli; 

 hluthafa og skuldabréfaeigenda og 

 hluthafa og stjórnenda. 

Hluthafar eru þeir einu sem fá arðgreiðslur og almennt kjósa margir þeirra að fá háar 

arðgreiðslur greiddar þó vissulega geti verið skiptar skoðanir um það milli þeirra. Á móti 

kemur að skuldabréfaeigendur vilja gjarnan hafa lágar eða jafnvel engar arðgreiðslur til 

að auka líkur á að fyrirtæki eigi nægt fjármagn til að geta greitt af skuldum sínum til þeirra. 

Það eru því greinilega ólíkir hagsmunir og óskir um arðgreiðslur hjá þessum tveimur 

hópum. Einnig verður að taka það inn í myndina að stjórnendur hafa oft áhuga á því að 

halda arðgreiðslum lágum. Með því að hafa lágar eða engar arðgreiðslur eykur það þá 

fjármagn sem stjórnendur hafa til ráðstöfunar sem hámarkar tækifæri stjórnenda til 

fjárfestinga og vaxtar. Einnig lágmarkar það þörfina á því að fara á fjármagnsmarkað til að 

sækja nýtt fjármagn ef þess gerist þörf með öllum þeim kröfum um upplýsingar til 

markaðarins sem því fylgir. Það veldur því að stjórnendur eru líklegri til þess að vera agaðri 

og hugsa betur um arðsemi fyrirtækisins og um leið um hagsmuni hluthafa. Umboðsvandi 

getur því vissulega verið milli hluthafa og stjórnenda (Kapoor, 2009).  

2.13 Val á arðgreiðslustefnu 

Út frá ofangreindu má ráða að viðhorf til arðgreiðslustefna hjá bæði fræðimönnum og 

fjárfestum getur verið afar ólík. Fyrirtæki þarf að meta það vandlega hvers konar stefnu 

það vill hafa því áhrif þeirrar ákvörðunar getur vissulega haft áhrif á skoðun fjárfesta og 

þannig á hlutabréfaverð fyrirtækisins. Hafa þarf í huga að rekstrarafafkoma ásamt 

tækifærum til vaxtar eða viðhalds getur breyst tiltölulega hratt. Það er því mikilvægt að 

velja arðgreiðslustefnu sem stjórnendur telja með einhverri vissu að muni ekki breytast á 

komandi árum. Fyrirtæki þyrftu að velja stefnu sem hentar rekstri hvers og eins og koma 

mjög skýrum skilaboðum um það til markaðarins af hverju sú stefna var valin. 
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2.14 Breytingar á arðgreiðslustefnu 

Árið 1956 birtist grein eftir John Lintner sem var byggð á viðtölum við fjölda stjórnenda 

um hvernig arðgreiðslustefnur fyrirtækja þeirra voru valdar og breytingar á þeim gerðar. 

Niðurstöðurnar viðtalanna sýndu glögglega hve mismunandi arðgreiðslustefnur gátu 

verið en engu að síður var hægt að greina ákveðinn samhljóm milli fyrirtækjanna. Dæmi 

var um að stjórnendur áttu það til að breyta arðgreiðslum ef óvæntar og viðvarandi 

breytingar höfðu átt sér stað varðandi afkomu fyrirtækisins. Samkvæmt Lintner var því 

megin áhrifavaldurinn fyrir breytingu á arðgreiðslustefnu fyrirtækis sú að breyting varð í 

afkomu þess (Lintner, 1956).  

Jafnan er talið best fyrir fyrirtæki að komi sér upp skynsamlegri arðgreiðslustefnu sem 

það ræður við og halda sér við hana. Arðgreiðslustefnur geta vissulega breyst en 

fyrirtækin verða að skilja að þær breytingar gætu orsakað óánægju hjá hluthöfum eða 

gefið röng skilaboð til markaðarins sem aftur getur haft neikvæð áhrif á hlutabréfaverð. 

Þrátt fyrir það geta efnahagsaðstæður breyst hratt og oft er ómögulegt að bregðast ekki 

við þeim aðstæðum með breyttri arðgreiðslustefnu (Brigham og Houston, 1998). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að fyrirtæki reyna að breyta ekki arðgreiðslum nema 

þau nauðsynlega þurfi. Fyrirtæki með frekar stöðuga afkomu á auðveldara með að spá 

fyrir um afkomu í framtíðinni. Þau eru því líklegri til að greiða hærra hlutfall hagnaðar út 

sem arð en fyrirtæki með sveiflukenndari afkomu. Ef óvissa er um afkomu í framtíðinni er 

líklegra að fyrirtæki kjósi að halda hærra hlutfalli hagnaðar eftir sem óráðstöfuðu eigin fé 

en að greiða það út sem arð. Það er auðveldara að viðhalda lægra arðgreiðsluhlutfalli ef 

afkoma í framtíðinni verður ekki í takt við væntingar (Kinkki, 2001).  

2.15 Sjóðstreymi og arðgreiðslur 

Vert er að hafa í huga að vanalega er talað um hagnað fyrirtækja sem megin 

ákvörðunarþátt varðandi arðgreiðslustefnu þess en í raun er sjóðstreymi talið 

mikilvægara. Fyrirtæki geta sýnt hagnað án þess að til staðar sé fjármagn til að greiða út 

sem arð. Það gæti verið sökum þess að tilteknar eignir hafi hækkað í verði en ekki vegna 

aukinnar sölu svo dæmi sé tekið. Þess vegna gefur sjóðstreymi fyrirtækis betur til kynna 

hver geta þess er til að greiða út arð. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að taka það með í 

myndina þegar arðgreiðslustefna er ákveðin (Brigham og Houston, 1998). 
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2.16 Arðgreiðslustefnur og virði fyrirtækja 

Spurningin um það hvort arðgreiðslustefna hafi áhrif á verð hlutabréfa er gríðarlega 

mikilvæg. Ekki eingöngu fyrir þá stjórnendur sem þurfa að taka ákvörðun um stefnuna 

heldur einnig fyrir fjárfesta sem eru að skipuleggja eignasafn sitt. Er til eitt rétt 

arðgreiðsluhlutfall sem hámarkar virði hlutabréfa (e. Optimal dividend policy) eða er ekki 

hægt að segja til um það? Fjölmargar spurningar tengdar arðgreiðslustefnum hafa verið 

grundvöllur rannsókna sem staðið hafa yfir langt tímabil en engin samhljómur hefur 

fengist um niðurstöðu (Miller og Modigliani, 1961). 

Til eru líkön sem reyna að útskýra virði hlutabréfa á fræðilegan hátt. Flest þeirra ganga 

út frá því að það sé til staðar ákveðið innra viðri á fyrirtækinu sem byggir á efnahagslegum 

stærðum þess. Þær efnahagslegu stærðir eru til dæmis arðgreiðslur, fjármagnsskipan, 

vaxtarmöguleikar og fleiri þættir. Þau líkön eru oft kölluð grundvallar sjóðstreymislíkön 

(e. Fundimental stock analysis). Í sjóðstreymislíkönum er litið til nettó eigna, hagnaðar, 

sjóðstreymis, arðgreiðslna og fleiri þátta. Virði fyrirtækis er svo oft metið útfrá núvirtu 

greiðsluflæði frá til dæmis hagnaði eða arðgreiðslum (Kinkki, 2001). 

Fræðimenn hafa gjarnan verið sammála um að arðgreiðslustefna skiptir ekki máli 

þegar kemur að fjármögnun fyrirtækja. Það á bæði við þegar skattur kemur við sögu 

(Miller og Scholes, 1982) og kemur ekki við sögu (Miller og Modigliani, 1961). Á sama tíma 

hafa rannsakendur fundið tölfræðilega marktæk tengsl milli ávöxtunarkröfu arðgreiðslna 

(e. Dividend yield) og hlutabréfaverðs (Hess, 1982).  

Þegar verið er að reikna út verðmæti hlutabréfa útfrá gefinni ávöxtunarkröfu er oft til 

einföldunar gengið útfrá því að þrjár grundvallarforsendur séu til staðar: 

 Fullkominn markaður. Með fullkomnum markaði er jafnan átt við að allir 
fjárfestar hafi jafnmikið vægi og enginn ákveðinn kaupandi, seljandi eða 
útgefandi er það fyrirferðarmikill á markaði að hegðun hans hafi afgerandi áhrif 
á hlutabréfaverð. Öll viðskipti fara fram á jafnræðisgrundvelli, án kostnaðar og 
allir hafa jafnan aðgang að upplýsingum. Enginn skattur er til staðar hvorki á 
arð né gengishagnað.  

 Fullkomin vissa um framtíðina. Þá er átt við að allir fjárfestar hafi sömu 
upplýsingar og sýn á framtíðarvöxt og hagnað allra fyrirtækja. 

 Skynsamleg hegðun fjárfesta. Það er jafnan gegnið út frá því að allir fjárfestar 
kjósi meiri arðsemi umfram minni. Fjárfestum er einnig sama hvort ávöxtun 
þeirra sé í formi arðgreiðslna eða gengishagnaðar. 
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Það að gera ráð fyrir ofangreindum grunnforsendum hefur einfaldað fræðimönnum að 

meta verðmæti hlutabréfa því kostnaður, skattar, mismunandi aðgengi fjárfesta að 

upplýsingum og aðrir þættir flækja myndina til muna (Miller og Modigliani, 1961). 

Í fræðigreinum um verðmat á hlutabréfum er hægt að viðhafa ólíka nálgun og er erfitt 

að gera þar upp á milli. Flestar ganga út á það að spá fyrir um framtíðina en það getur 

verið mismunandi hvað það er sem verið er að spá fyrir um. Sumar spá fyrir um 

greiðsluflæði, aðrar um arðgreiðslur og enn aðrar um hagnað. Í þessum líkönum er oft 

gengið út frá ákveðnu greiðsluflæði til eilífðar en í raunveruleikanum er algengast að spáð 

er fyrir ákveðin árafjölda fram í tímann og að því tímabili loknu er síðan nauðsynlegt að 

áætla og bæta við hrakvirði fyrirtækisins (e. Terminal value). Hrakvirði er skilgreint sem 

heildarverðmæti alls fyrirtækisins á tilteknum degi í framtíðinni (Investopedia, 2014). 

Hrakvirðið hefur mikil áhrif á niðurstöður verðmats en útreikningur á því getur verið mjög 

flókinn og skilyrðum háður. Til eru fjölmargar aðferðir við að reikna út hrakvirði en erfitt 

er að færa rök fyrir því hverjar eru bestar. Á meðan útreikningur á áætluðu virði út frá 

eilífðargreiðsluflæði er að vissu leyti einfaldur þá er það útreikningur á hrakvirði sem býr 

til flækjustig sem ber að taka með fyrirvara (Penman, 1998).   

Áður en rætt er um mismunandi aðferðafræði við það að reikna út virði fyrirtækja er 

nauðsynlegt að minnast á ákveðnar forsendur um að virði fyrirtækja er yfirleitt háð; 

 áætluðu framtíðargreiðsluflæði fyrirtækis og 

 áhættunni við áætlað framtíðargreiðsluflæði fyrirtækis.  

Með því er átti við það framtíðargreiðsluflæði sem fyrirtæki nær að mynda miðað við 

eignir sínar og skuldir. Einnig er oft átt við þá umframávöxtun (e. Excess return) sem 

fyrirtæki myndar umfram veginn fjármagnskostnað sem kallast lágmarks ávöxtunarkrafa 

(e. Hurdle rate). Ef fyrirtæki er ekki líklegt til að geta sýnt fram á ávöxtun umfram lágmarks 

ávöxtunarkröfu er það ekki þess virði að taka áhættu með rekstrinum. Ef greiðsluflæði til 

framtíðar skilar ávöxtun sem er undir vegnum fjármagnskostnaði er vænt tap af 

rekstrinum og hagstæðast væri að selja allar eignir og hætta starfsemi ( Blackburn, Jones, 

Schwartzman og Siegman, 2005).  

Til eru fjölmargar aðferðir við að meta verðmæti fyrirtækja en algengt er að rekast á 

eftirfarandi þrjár aðferðir sem einblína á arðgreiðslur, greiðsluflæði og hagnað. 
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2.16.1 Núvirtar arðgreiðslur  

Mat á virði hlutabréfa er vanalega framkvæmt með spá um framtíðar greiðsluflæði og út 

frá því lagt mat á núvirði þeirra greiðslna. Að jafnaði eru fjárfestar sammála um að 

framtíðar arðgreiðslur fyrirtækja hafi áhrif á verðmæti þeirra en aftur á móti er það afar 

umdeilt hvaða aðferð er best að beita því líkön sem byggja á núvirðingu arðgreiðslna eru 

ýmsum vandkvæðum háð (Penman, Haas og Sougiannis, 1998).  

Til eru nokkrar aðferðir við mat á virði hlutabréfa út frá núvirtum arðgreiðslum                

(e. Dividend discount approach). Ein af þeim algengari er svokallað vaxtarlíkan Gordon      

(e. Gordon growth model) en þar er virði hlutabréfa jafnt núvirtu greiðsluflæði allra 

arðgreiðslna þess í framtíðinni að teknu tilliti til ávöxtunarkröfu og eilífðarvexti 

arðgreiðslna samkvæmt þessa formúlu:  

 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎𝑏𝑟é𝑓𝑎 =
Áætluð arðgreiðsla á hlut eftir ár

Ávöxtunarkrafa fyritækis − Eilífðarvöxtur arðgreiðslna
 

Jafna 3: Virði hlutabréfa 

Þarna er gengið út frá því að arðgreiðsla sé fast hlutfall af hagnaði og að hvatinn fyrir 

að fjárfesta í tilteknu fyrirtæki sé að fjárfestir metur það sem svo að væntar arðgreiðslur 

frá fyrirtækinu í framtíðinni hafi í för með sér betri ávöxtun en fjárfestinum standi annars 

til boða á markaði með öðrum fjárfestingarkostum. Fjárfestar ættu því að vera til í að 

greiða yfirverð fyrir slík hlutabréf (Gordon og Shapiro, 1956).  

Það er að vissu leyti ákveðinn galli við aðferðafræðina um núvirtar arðgreiðslur að hún 

tekur ekki á hlutverki arðgreiðslustefnu í útreikningi á verðmæti fyrirtækis. Ef fjárfestir 

metur virði fyrirtækis útfrá arðgreiðslum í framtíðinni þá ætti arðgreiðslustefnan óbeint 

að hafa áhrif á hlutabréfaverð því hún segir til um hve mikill arður er greiddur út á hverjum 

tíma sem er grundvöllur fyrir virðismati fyrirtækja (Miller og Modigliani, 1961).  

Því hefur einnig verið haldið fram að arðgreiðslustefna eigi ekki að skipta fjárfesta máli 

varðandi mat þeirra á verðmæti fyrirtækis. Ástæðan er sú að ef arðgreiðslur eru auknar 

þá minnkar hrakvirði fyrirtækis um sömu upphæð. Verðmæti hluthafa er það sama hvort 

sem þeir eigi hlut í fyrirtæki sem inniheldur arðinn eða þeir fái arðinn greiddan út og eigi 

í fyrirtæki sem er verðminna en sem nemur arðinum (Brealey, Myers og Allen, 2008).  
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Með því að líta á jöfnu 3 mætti halda því fram að til að hækka virði hlutabréfa sé 

einfaldlega best að hafa sem hæsta arðgreiðslu. Í því ljósi ber að líta til þess að ef 

arðgreiðslur eru að jafnaði háar þá getur fyrirtæki ekki notað uppsafnaðan hagnað til 

fjárfestingar í framtíðinni. Heldur ekki ef ný tækifæri skjóta upp kollinum til vaxtar eða til 

þess að viðhalda getu fyrirtækisins til hagnaðarmyndunnar með endurfjárfestingu í 

rekstrinum. Þá yrði fyrirtækið að sækja nýtt fjármagn á markað frá nýjum fjárfestum með 

þeim kostnaði sem því fylgir. Að sækja nýtt fjármagn á markað hefur ekki áhrif á verðmæti 

eldri hluthafa því miðað við þá grundvallarforsendu að réttindi allra hluthafa fyrirtækisins, 

nýrra sem núverandi, séu jöfn þá skerðist ekki hlutur eldri hluthafa við það að nýtt hlutafé 

kemur inn með nýjum hluthöfum. Eignarhlutur nýrra hluthafa er nákvæmlega jafn því nýja 

fjármagni sem þeir settu í félagið (Miller og Modigliani, 1961).  

Núvirt greiðsluflæði arðgreiðslna hefur að einhverri ástæðu verið ein vinsælasta 

aðferðin við að meta virði fyrirtækja. Þá er oft gert ráð fyrir því að virði hlutabréfa sé 

eingöngu háð arðgreiðslum til eilífðar, líkt og sést í jöfnu 3, en ekki með því að gera 

arðgreiðsluspá yfir tiltekið tímabil og að því loknu bæta við hrakvirði fyrirtækisins. 

Ástæðan fyrir því er sú að talið hefur verið flókið að meta hrakvirði fyrirtækja í líkani um 

núvirtar arðgreiðslur. Bent hefur verið á að til að meta hrakvirði með góðu móti þurfi 

frekar að taka tillit til meiri grundvallarþátta í rekstri fyrirtækja eins og greiðsluflæðis eða 

hagnaðar ef meta á virði fyrirtækis út frá gefnu spátímabili en ekki eilífðargreiðsluflæði. Í 

þeim tilfellum er betra að notast við líkön sem taka á grundvallarþáttum úr rekstri 

fyrirtækja fremur en á arðgreiðslum (Penman, 1998). 

2.16.2 Núvirt greiðsluflæði  

Aðferðafræðin sem notar núvirt greiðsluflæði (e. Discounted cash flow approach) við mat 

á viðri fyrirtækis í heild sinni svipar mjög til þess þegar fyrirtæki tekur ákvörðun um 

ákveðna fjárfestingu eins og til dæmis hvort eigi að kaupa nýja vél eða ekki. Í þeim 

tilfellum er möguleg fjárfesting núvirt með markaðsvöxtum þar sem væntar tekjur frá 

vélinni auk hrakvirðis hennar er reiknað. Þá er kostnaðurinn við starfsmenn, viðhald, 

fjármagn og annað dreginn frá til að sjá áætlað núvirði fjárfestingar. Sömu aðferðaræði 

má beita við mat á virði fyrirtækis eins og ef um mat á fjárfestingu í nýrri vél væri að ræða 

(Miller og Modigliani, 1961). 
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Þessari aðferðafræði svipar mjög til líkansins um núvirtar arðgreiðslur en búið er að 

skipta arðgreiðslum út fyrir árlegt frjálst greiðsluflæði (e. Free cash flow). Það er þá 

jákvætt greiðsluflæði frá rekstri að frádreginni áætlaðri fjárfestingu fyrirtækis. Frjálst 

greiðsluflæði safnast annað hvort upp sem handbært fé eða er notað til þess að greiða 

niður skuldir. Í líkaninu um núvirt greiðsluflæði hefur hrakvirði vanalega mikil áhrif en við 

mat á því þarf að gefa sér forsendur um greiðsluflæði eftir að spátímabilinu lýkur sem er 

vissulega háð mikilli óvissu. Aðferðafræðin gengur einnig út frá því að hægt sé að leysa 

fyrirtækið upp og breyta öllum ófjárhagslegum eignum þess yfir í lausafé á markaðsverði 

á hvaða tíma sem er (Penman, Haas og Sougiannis, 1998).  

2.16.3 Núvirtur hagnaður 

Einnig er hægt að fá nálgun á verðmæti fyrirtækis með því að núvirða væntan hagnað 

fyrirtækis (e. Discounted earnings approach) frekar en að núvirða arðgreiðslur sem frá því 

koma. Það er aftur á móti auðvelt að mistúlka niðurstöðuna ef eingöngu er horft á núvirði 

hagnaðar því það eru margir aðrir þættir sem taka þarf tillit til auk þess að fyrirtæki eru 

sérstakir lögaðilar og hluthafar geta ekki sótt arð þangað eftir sínum hentugleika. Þegar 

verið er að leggja mat á virði fyrirtækis út frá framtíðar hagnaði þess þarf einnig að taka 

tillit til fjárfestingarþarfar þess því það gæti þurfi að sækja frekara fjármagn á markað til 

að viðhalda getu sinni til að ná fram hagnaði í framtíðinni (Gordon, 1959). 

Þegar fjárfestir spáir í kaupum á ráðandi hlut í fyrirtæki sem þegar er í rekstri má halda 

því fram að arðgreiðslustefna þess skipti í raun ekki máli því fjárfestirinn getur í 

framtíðinni mótað stefnuna eftir eigin höfði. Viðri fyrirtækis er eingöngu háð eftirfarandi: 

 Hver er geta fyrirtækisins til þess að skila hagnaði í framtíðinni?  

 Hver er „eðlileg“ ávöxtun sem fjárfesti stendur annars til boða á markaði? 

 Hvaða vaxtartækifæri eru til staðar til að hagnast umfram markaðsávöxtun? 

 
Fjárfestirinn er því að horfa á þá ávöxtun sem hann telur að hagnaður fyrirtækisins skili 

umfram þá markaðsávöxtun sem honum stendur annars til boða. Að vissu leyti þegar 

talað er um vaxtartækifæri í þessu samhengi er ekki endilega átt við að fyrirtækið sé að 

stækka heldur miklu frekar að fyrirtækið hafi tækifæri til þess að fara í fjárfestingar sem 

eru líklegar til að skila ávöxtun umfram ávöxtun markaðarins og þar af leiðandi auknum 
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hagnaði. Veginn fjármagnskostnaður fyrirtækis er því alltaf ákveðið gólf varðandi þá kröfu 

sem gerð er um ávöxtun fjárfestinga því verður að teljast ólíklegt að fyrirtæki fari í 

fjárfestingu sem ekki nær lágmarksávöxtun. Tap yrði af slíkri fjárfestingu sem hefði 

neikvæð áhrif á hlutabréfaverð. Núverandi hagnaður fyrirtækis og geta þess til 

hagnaðarmyndunnar í framtíðinni auk hugsanlegra vaxtarmöguleika eru mikilvægir 

þættir í að meta virði fyrirtækis í raun og veru (Miller og Modigliani, 1961). 

2.17 Arðgreiðslustefna og hluthafar 

Hluthafar taka áhættu með því að fjárfesta í hlutabréfum. Fyrir þá áhættu vilja þeir fá 

ávöxtun sem gjarnan er greidd út sem arður. Ávöxtun fjárfestingar er háð ýmsum þáttum 

eins og til dæmis hagnaði, aðgengi að fjármögnun, fjárfestingarmöguleikum, stærð 

fyrirtækis, skoðunum hluthafahóps og því lagalega regluverki sem fyrirtækið starfar 

innan. Þegar fyrirtæki velur sér arðgreiðslustefnu er mikilvægt að það hafi ofangreind 

atriði í huga ásamt því hver vænt áhrif hennar verður á hlutabréfaverð fyrirtækisins. 

Arðgreiðslustefna er fjárhagsleg ákvörðun sem segir til um hve mikið af hagnaði fyrirtækis 

skuli greiddur út til hluthafa, í hvaða formi og hvenær. Skoðanir og hagsmunir hluthafa 

varðandi arðgreiðslustefnu geta verið afar mismunandi. Oftast er kosið um 

arðgreiðslustefnu á hluthafafundi og hafa því hluthafar tækifæri til þess að koma með 

beinum hætti að vali á arðgreiðslustefnu fyrirtækisins (Shah, Ullah og Hasnain, 2011).  

2.18 Arðgreiðslustefna og lánveitendur 

Lánveitendur taka áhættu með því að lána fyrirtækjum fjármagn. Það fjármagn fá þeir 

endurgreitt ásamt vöxtum samkvæmt fyrirfram ákveðnum kjörum á tilsettu tímabili. 

Endurgreiðslugeta fyrirtækja er háð ýmsum þáttum en einna mikilvægast er aðgengi þess 

að lausu fé. Lánveitendur fyrirtækja geta ekki komið að ákvörðun fyrirtækis um 

arðgreiðslustefnu þess. Líklegt verður því að teljast að lánveitendur vilji almennt hafa litlar 

eða engar arðgreiðslur því þær eru fjármagn sem annars gæti farið í að greiða skuldir 

fyrirtækisins. Það eykur áhættu á vanskilum ef mikið fjármagn er greitt úr fyrirtækinu til 

hluthafa í formi arðs. Það er því ljóst að ólíkir hagsmunir og viðhorf til arðgreiðslna eru á 

milli hluthafa og lánveitanda. Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að finna jafnvægi í stefnu 

sinni milli væntinga þessara mikilvægu en ólíku hópa (Shao, Kwok og Guedhami, 2013).  
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2.19 Greiðslufyrirkomulag arðgreiðslna 

Að lokum er rétt að fara nokkrum orðum um greiðslufyrirkomulag arðgreiðslna. Það getur 

verið afar mismunandi hve oft fyrirtæki greiða út arð. Upphæð arðgreiðslu fer eftir 

afkomu hverju sinni og er oftast ákvörðuð á aðalfundi einu sinni á ári. Hægt er að greiða 

út arð oftar en einu sinni á ári og er algengt á erlendum mörkuðum að arður sé greiddur 

ársfjórðungslega. Þegar arðgreiðsla hefur verið samþykkt eru fjórar dagsetningar 

mikilvægar og þurfa að koma fram í tilkynningunni um arðgreiðslu og sjást á mynd 1.  

 

Mynd 1: Dagsetningar í tengslum við arðgreiðslur 

 Mikilvægt er að  markaðsaðilar hafi góðar upplýsingar um þessar dagsetningar því 

verð hlutabréfa á markaði er breytilegt eftir því hvort réttur til arðgreiðslu er innifalinn í 

verði hlutabréfsins eða ekki. Skilningur á eftirfarandi dagsetningum er því mikilvægur 

(U.S. securities and exchange commission, 2015) (Verðbréfaskráning Íslands, 2015). 

2.20 Tilkynningardagur  

Á tilkynningardegi (e. Declaration date) sendir fyrirtæki frá sér tilkynningu um hvernig 

næstu arðgreiðslu verður háttað. Við tilkynningu myndast skuld í efnahagsreikning 

fyrirtækisins sem nemur arðgreiðslunni. Skuldin birtist sem skammtímaskuld og lækkar 

þá óráðstafað eiginfé um sömu upphæð (U.S. securities and exchange commission, 2015).  

Sem dæmi er hér tilkynning frá N1 hf. í tengslum við aðalfund fyrirtækisins þann 23. 

mars 2015 varðandi ákvörðun um arðgreiðslu vegna rekstrarársins 2014. Í tilkynningunni 

er að finna þær dagsetningar sem málið varðar: 

Stjórn leggur til við aðalfund að arður verði greiddur til hluthafa að fjárhæð 
kr. 840.000.000 vegna rekstrarársins 2014 eða kr. 1,2 fyrir hverja eina krónu 
af nafnverði hlutafjár í félaginu. Arðurinn verður greiddur til hluthafa þann 8. 
apríl 2015. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 23. mars 
2015 og arðleysisdagur því 24. mars 2015. Arðsréttindadagur er 26. mars 
2015, sem þýðir að arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá N1 hf. hjá 
Verðbréfaskráningu Íslands í lok dags 26. mars 2015 (N1 hf., 2015). 

Tilkynningardagur Arðleysisdagur Viðmiðunardagur Greiðsludagur
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2.21 Arðleysisdagur  

Arðleysisdagur (e. Ex-dividend date) er mikilvægur að því leyti að þann dag fylgir 

arðgreiðsla ekki með í kaupum á hlutabréfi. Að jafnaði lækkar verð hlutabréfa á hvern 

hlut um sömu krónutölu og sem nemur arðgreiðslu á hvern hlut. Í tilkynningu N1 hf. 

kemur fram að arðgreiðsla nemi 1,2 krónu á hlut. Þar sem lokunarverð, 23. mars 2015, 

var 28,55 máttu hluthafar búast við því að opnunarverð á arðleysisdegi, daginn eftir, yrði 

um 27,35 sem samsvarar 1,2 krónu á hlut. Opnunarverð var hins vegar 27,5 sem er nálægt 

27,35 og sýnir að fjárfestar tóku tillit til arðgreiðslunnar á arðleysisdegi. Ýmsar ástæður 

geta skýrt þennan mun eins og til dæmis væntingar fjárfesta til fyrirtækisins. Þeir sem 

seldu bréf sín daginn fyrir arðleysisdag fengu því hærra verð á hvern hlut en í staðinn 

fengu þeir ekki greiddan arð frá fyrirtækinu (Keldan, 2015).  

2.22 Viðmiðunardagur  

Viðmiðunardagur (e. Record date) er sá dagur þar sem skráðir hluthafar í hluthafaskrá 

fyrirtækis öðlast rétt til arðgreiðslu. Í tilkynningunni frá N1 hf. er viðmiðunardagur 

26. mars 2015. Við lokun markaða þann dag var hluthafaskrá fyrirtækisins uppfærð og 

aðeins þeir sem voru á þeirri hluthafaskrá áttu rétt á arðgreiðslu. Allar tilkynningar um 

viðskipti sem bárust eftir þann dag áttu ekki rétt á arðgreiðslu. Í Kauphöll Íslands eru 

viðskipti gerð upp að þremur dögum liðnum. Aðili sem gerði viðskipti í Kauphöll Íslands 

23. mars 2015 greiddi því fyrir hlutabréfin þremur dögum síðar eða 26. mars. Við greiðslu 

skráðist hann réttmætur eigandi í hluthafaskrá og öðlaðist þannig rétt á arðgreiðslu 

samanber tilkynningu (N1 hf., 2015).  

2.23 Greiðsludagur  

Greiðsludagsetning (e. Payment date) er dagurinn sem fyrirtæki greiðir hluthöfum þann 

arð sem tilkynntur var. Þann dag fellur skammtímaskuldin niður og sjóður lækkar um 

sömu upphæð á móti. Í tilfelli tilkynningar frá N1 hf. var greiðsludagur þann 8. apríl 2015 

(U.S. securities and exchange commission, 2015)(N1 hf., 2015).  
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3 Rannsóknarhluti 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íslenskra fagfjárfesta til ákveðinna 

fullyrðinga og/eða kenninga tengdar arðgreiðslustefnum. Markmiðið var valið með það í 

huga að geta mögulega veitt íslenskum fyrirtækjum innsýn í viðhorf fagfjárfesta til 

arðgreiðslustefna. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kom fram að í gegnum tíðina hafa verið 

skiptar skoðanir, á milli fræðimanna og aðila á markaði, á arðgreiðslukenningum. Komi til 

dæmis í ljós í niðurstöðum rannsóknarinnar að fagfjárfestar á Íslandi hallist frekar, með 

afgerandi hætti, að ákveðnum kenningum umfram aðrar gætu íslensk fyrirtæki nýtt sér 

þær upplýsingar við ákvörðunartöku sína tengda arðgreiðslum.  

Til að kanna viðhorf  þátttakenda til arðgreiðslustefna fyrirtækja voru settar fram átta 

fullyrðingar. Gátu þátttakendur svo valið eitt svar af eftirfarandi valmöguleikum; 

mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki né, frekar sammála og mjög sammála. Þar að 

auki voru þátttakendur beðnir um að segja til um hvort gjaldeyrishöft hefðu áhrif á viðhorf 

þeirra til arðgreiðslna því þau þrengja mengi mögulegra endurfjárfestingarkosta. Einnig 

var spurt um hvort arðgreiðslustefna fyrirtækja skipti máli varðandi þátttöku þeirra í 

frumútboði en vænta má fjölgunar fyrirtækja í Kauphöll Íslands á komandi árum. Ef í ljós 

kemur að arðgreiðslustefna fyrirtækis skiptir fagfjárfesta miklu máli undirstrikar það 

nauðsyn þess að kynningargögn um frumútboð innihaldi greinargóðar upplýsingar um 

arðgreiðslustefnu fyrirtækisins.  

3.1 Þátttakendur 

Jafnan er gott að velja úrtak í rannsókn þannig að það endurspegli sem best heildarþýðið 

(McMilan, 2012). Í þessari rannsókn var heildarþýðið allir fagfjárfestar á Íslandi. Sökum 

þess að ekki er til opinber skrá yfir alla skilgreinda fagfjárfesta á Íslandi, listi yfir netföng 

þeirra eða heimilisföng var ákveðið að velja þátttakendur út frá lögaðilum sem eru á 

opinberum lista Fjármálaeftirlitsins um eftirlitsskylda aðila (Fjármálaeftirlitið, 2014). 

Grundvöllur fyrir vali þátttakenda var að þeir hafi góða reynslu af því að taka ákvarðanir 

um kaup eða sölu verðbréfa. Urðu því lífeyrissjóðir, rekstrarfélög verðbréfasjóða og 

tryggingafélög fyrir valinu. Ætla má að starfsmenn þeirra fylgist vel með 

fjármagnsmörkuðum. Það krefst ábyrgðar að fjárfesta fyrir hönd annarra og hvati til að 

standa sig vel við fjárfestingar er mikill. Félögin og sjóðirnir flokkast einnig sem 

fagfjárfestar samkvæmt MiFID reglugerðinni og því má halda því fram að þessi hópur 
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þátttakenda sé ákjósanlegur til að taka þátt í rannsókninni og gefi ágætis mynd af skoðun 

alls þýðisins. Mögulegt er að þessir þátttakendurnir séu með ákveðnari skoðun á 

viðfangsefninu fremur en  aðrir fagfjárfestar í þýðinu. Ástæðan er sú að þeir starfa við 

fjárfestingar og því má teljast líklegt að þeir verji meiri tíma að meðaltali í að velta 

fjárfestingum fyrir sér en aðrir fagfjárfestar á Íslandi. Það er því eðlilegt að gæta 

ákveðinnar varfærni þegar ályktanir eru dregnar út frá niðurstöðunum. Þrátt fyrir það ætti 

sá hópur þátttakenda sem varð fyrir valinu að gefa ágætis hugmynd um skoðun þýðisins.  

Þátttakendur sem fengu rannsóknina senda voru 110 talsins. Kynjaskiptingin var 90 

karlar (82%) og 20 konur (18%). Um var að ræða starfsmenn hjá 4 tryggingafélögum, 

15 lífeyrissjóðum og 9 rekstrarfélögum verðbréfasjóða. Fjöldi þátttakenda sem starfaði 

hjá tryggingafélögum var 8 talsins (7%), fjöldi starfsmanna rekstrarfélaga verðbréfasjóða 

var 64 (58%) og fjöldi starfsmanna lífeyrissjóða var 38 talsins (35%).  

Netföng þátttakenda voru fengin af heimasíðum viðkomandi sjóða/félaga.  Könnunin 

var send til stafsmanna sem, samkvæmt heimasíðu, störfuðu við fjárfestingar, eigna-, 

safna- eða sjóðastýringu auk framkvæmdastjóra og forstöðumanna. Á innlendum 

verðbréfamarkaði eru tiltölulega fáir sjóðir/félög og var því talið að upplýsingar um til 

dæmis kyn þátttakanda eða stærð sjóðs/félags gætu í einhverjum tilfellum gefið upp hver 

þátttakandinn væri sökum þess hvernig kynjahlutfall starfsmanna og stærð sjóða/félaga 

er háttað hér á landi. Þar sem um leynilega rannsókn var að ræða var talið líklegt að hluti 

þátttakenda vildi ekki taka þátt ef gefa þyrfti upp þær upplýsingar og því var ekki farið 

fram á það. Einungis var spurt um fyrir hvern þátttakandinn starfar. Mikilvægara var talið 

að fá sem flest svör fremur en ítarlegar grunnupplýsingar. Til að undirstrika að um 

leynilega könnun væri að ræða var því komið á framfæri bæði í tölvupósti og  í inngangi 

hennar að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 
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3.2 Framkvæmd  

Rannsóknin var framkvæmd með því að nota vefþjónustu frá SurveyMonkey.com. 

Rannsóknin var á tveimur blaðsíðum. Á fyrri blaðsíðu var sagt frá markmiði rannsóknar 

og úrtak þátttakenda tilgreint. Á blaðsíðu tvö voru spurningar, hnappur til að ljúka 

rannsókninni og opið textabox til að koma ábendingu eða spurningu á framfæri. 

Hlekkur á rannsóknina var sendur til þátttakenda með tölvupósti 10. júlí 2014. 

Rannsóknin var send á tíma sem margir voru líklega í sumarfríi. Beðið var með að senda 

ítrekunarpóst þar til um miðjan ágúst þegar talið var að flestir, sem voru í fríi í júlí, væru 

komnir til baka til starfa. Ítrekunarpóstur var sendur um mánuði síðar eða 14. ágúst 2014. 

Í honum voru þátttakendur, sem verið höfðu í fríi, vinsamlegast beðnir um að svara 

könnuninni ásamt því að aðrir, sem ekki höfðu þegar svarað, voru hvattir til að ljúka 

svörun til að auka marktækni á niðurstöðunum. Þátttakendum var tilkynnt að lokað yrði 

fyrir svör viku síðar eða 21. ágúst 2014. Heildartíminn sem könnunin var opin var sex vikur. 

Á sama tíma og höfundur var að vinna meistararitgerð þessari var eiginmaður höfundar 

að vinna að sinni eigin rannsókn í sama meistaranámi í fjármálum fyrirtækja við Háskóla 

Íslands. Þar sem mengi þátttakenda var það sama hjá báðum aðilum var ákveðið að senda 

spurningar fyrir báðar ritgerðir í einni könnun því líklegra var talið að fleiri svör fengjust 

þannig því gera mátti ráð fyrir að þátttakendur gæfu sér ekki tíma til að taka þátt í 

mörgum könnunum með stuttu millibili sama sumarið. 

3.3 Gagnasöfnun  

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu frá 10. júlí 2014 til 21. ágúst 2014. Heildarfjöldi 

þeirra sem fékk rannsóknina senda var 110. Af þeim voru 44 sem hófu að svara 

rannsókninni en 7 aðilar af þeim hættu og luku henni ekki. Heildarfjöldi svara sem barst 

var því 37 sem gerir svarhlutfallið 33,6%. Þó svarhlutfallið hefði mátt vera hærra þá verður 

fjöldi einstakra svara að teljast viðunandi.  

Á mynd 2 sést að flest svör bárust þá tvo daga sem haft var samband við þátttakendur 

með tölvupósti, annars vegar með upphaflegum tölvupósti 10. júlí 2014 og hins vegar 

með ítrekunarpósti 14. ágúst 2014. Þá daga bárust 27 af þeim 37 svörum sem bárust í 

heildina eða 73%. Hafa ber í huga að vel getur verið að einhverjir þátttakendur sem sendu 

inn svar, utan þeirra daga sem haft var samband við þá, hafi ekki séð póstinn fyrr en þann 

dag sem svar var sent inn.  
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Mynd 2: Fjöldi svarenda á dag sem luku könnuninni  

Þegar litið er til heildarfjölda þátttakenda sem telur 110 aðila og þá staðreynd að 

aðeins voru 37 aðilar sem luku könnuninni er eðlilegt að velta því fyrir sér af hverju 

73 aðilar kusu að taka ekki þátt. Líklegt verður að teljast að ástæðan sé sambland margra 

þátta eins og tímasetning könnunar um sumar, hversu upptekinn þátttakandinn var þegar 

hann las póstinn, löngun þeirra til hjálpa ókunnugum með því að taka tíma í að svara 

könnuninni eða hversu áhugavert þeim fannst efnið sem spurt var um.  

 

Mynd 3: Fjöldi þeirra sem luku og luku ekki könnuninni 

Á mynd 3 sést skipting milli starfsvettvangs þeirra sem hófu könnunina og luku henni 

ásamt þeim sem hófu en luku henni ekki. Flest svör bárust frá starfsmönnum 

rekstrarfélags verðbréfasjóðs eða 20 svör en 3 starfsmenn til viðbótar luku henni ekki. Þar 

á eftir komu starfsmenn lífeyrissjóða með 14 svör en 3 luku henni ekki. Frá 

tryggingafélögum bárust 2 svör en 1 til viðbótar lauk henni ekki. Aðeins einn þátttakandi 

vildi ekki gefa upp hvar hann starfaði en hann lauk könnuninni. Enginn af þeim 7 aðilum 

sem luku ekki könnuninni svaraði annarri spurningu en fyrir hvern hann starfar. 
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4 Niðurstöður 

Tafla 2 sýnir samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar um það hvernig svör dreifðust á 

milli valmöguleikanna sem í boði voru. Litirnir sýna svörunina á litaskala þar sem 

dökkgrænn litur táknar hæsta gildi svörunar og dökkrautt það lægsta. Eins og sést var 

frekar óalgengt að þátttakendur tóku sterka afstöðu til spurninganna með því að velja 

annað hvort mjög sammála eða mjög ósammála.  

Tafla 2: Samantekt á niðurstöðum rannsóknar 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 
Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hvorki né 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

       

Sp. 1 
Ég kýs almennt að fá arðgreiðslu strax 
heldur en að fá gengishagnað seinna 

3% 22% 51% 24% 0% 

       

Sp. 2 
Ég tel almennt áhættuminna að fá 
arðgreiðslu strax heldur en að fá 
gengishagnað seinna 

0% 8% 35% 57% 0% 

       

Sp. 3 
Arðgreiðslustefna fyrirtækis hefur ekki 
áhrif á mínar fjárfestingarákvarðanir 

3% 38% 27% 24% 8% 

       

Sp. 4 
Arðgreiðslustefna fyrirtækis gefur 
fjárfestum vísbendingu um möguleg 
vaxtartækifæri þess 

0% 8% 19% 62% 11% 

       

Sp. 5 
Ef fjárfestingartækifæri skortir á fyrirtæki 
almennt frekar að kaupa eigin hlutabréf 
en að greiða arð 

0% 3% 51% 30% 16% 

       

Sp. 6 
Fyrirtæki á almennt að haga 
arðgreiðslustefnu sinni í takt við 
fjármögnunarmöguleika hverju sinni 

0% 0% 30% 54% 16% 

       

Sp. 7 
Það er til arðgreiðslustefna fyrir hvert 
fyrirtæki sem hámarkar virði þess 

5% 8% 46% 41% 0% 

       

Sp. 8 
Ég tel það almennt neikvætt merki ef 
fyrirtæki tilkynnir markaðnum að það ætli 
að lækka eða hætta arðgreiðslum 

3% 22% 32% 35% 8% 

       

Sp. 9 
Núverandi gjaldeyrishöft gera 
arðgreiðslur óáhugaverðari en ella vegna 
takmörkunar þeirra til endurfjárfestingar 

3% 27% 27% 30% 14% 

       

  
Engu    
máli 

Litli     
máli 

Hvorki né  
Miklu 
máli 

Öllu    
máli 

       

Sp.10 
Hve miklu eða litnu máli skiptir 
arðgreiðslustefna félags þig varðandi 
þátttöku í hlutafjárútboði? 

5% 16% 38% 38% 3% 
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4.1 Ég kýs almennt að fá arðgreiðslu strax (e. Cash dividend) heldur en 
að fá gengishagnað seinna (e. Capital gain) 

 

Mynd 4: Ég kýs almennt að fá arðgreiðslu strax heldur en að fá gengishagnað seinna 

Með þessari fullyrðingu var reynt að fá innsýn í áhuga þátttakenda á að fá almennt 

arðgreiðslu strax eða ekki. Mynd 4 sýnir að 24% svarenda var frekar sammála 

fullyrðingunni um að fá arðgreiðslu strax fremur en að fá gengishagnað síðar. Svipað 

hlutfall eða 22% var frekar ósammála fullyrðingunni og 3% mjög ósammála. Um 

helmingur svarenda (51%) valdi svarmöguleikann hvorki né sem gefur vísbendingu um að 

þeir þátttakendur meti í hverju tilfelli fyrir sig hvort þeir kjósi fremur arðgreiðslu strax eða 

gengishagnað síðar. Getur skoðun fjárfesta mótast af því um hvers konar fyrirtæki sé að 

ræða og hvort það sé í stöðugum rekstri eða búi við mörg vaxtar- og fjárfestingartækifæri. 

Skoðun þátttakenda getur einnig mótast af því hvorn kostinn þeir telji áhættuminni. Útfrá 

niðurstöðunni er ekki hægt að halda því fram að þátttakendur kjósi almenn arðgreiðslu. 

Tafla 3 sýnir fylgni svara þátttakenda milli spurningar 1 og annar spurninga í rannsókninni. 

Litaskalinn sýnir fylgni milli spurninganna þar sem dökkgrænn sýnir mestu jákvæðu 

fylgnina en dökkrauður sýnir mestu neikvæðu fylgnina miða við 95% öryggisbil í tvíhliða 

prófi. Sterkasta jákvæða fylgnin væri 1 og sterkasta neikvæða fylgnin væri -1. Eins og sjá 

má í töflu 3 er hvorki um sterka jákvæða né sterka neikvæða fylgni að ræða á milli 

spurninga. Marktækni fylgninnar er tilgreint með p-gildi. Við 95% öryggisbil þarf p-gildið 

að vera undir 0,05 til að fylgnin teljist marktæk. Engin fylgni milli svara var því marktæk. 

Tafla 3: Fylgni og marktækni við spurningu 1 

Sp. 1: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: 1 0,307 -0,176 -0,299 -0,201 -0,007 -0,168 0,305 -0,225 0,281 

p - gildi: - 0,065 0,298 0,072 0,233 0,966 0,321 0,066 0,180 0,092 
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4.2 Ég tel almennt áhættuminna að fá arðgreiðslu strax heldur en að fá 
gengishagnað seinna (e. Bird-in-the-hand theory) 

 

Mynd 5: Ég tel almennt áhættuminna að fá arðgreiðslu strax heldur en að fá gengishagnað seinna 

Með þessari fullyrðingum var reynt að fá innsýn í áhættusækni þátttakenda. 

Niðurstöðurnar eru frekar afgerandi þar sem 57% svarenda töldu áhættuminna að fá 

arðgreiðslu greidda strax út úr fyrirtækinu fremur en að halda henni þar inni. Það gefur til 

kynna að þátttakendur séu töluvert áhættufælnir. Um þriðjungur (35%) svaraði hvorki né 

og aðeins 8% voru frekar ósammála fullyrðingunni.  

Niðurstöður við þessari fullyrðingu voru áhugaverðar í ljósi svara við fullyrðingunni í 

spurningu 1. Fyrst 57% þátttakenda í spurningu 2 taldi það að fá arðgreiðslu strax 

áhættuminni hefði mátt búast við því að fleiri en 24% svarenda í spurningu 1 hefðu viljað 

fá arðgreiðslu strax. Því hefði mátt ætla að meiri fylgni yrði á milli spurningar 1 og 

spurningar 2. Eins og sést í töflu 4 var einungis 0,307 jákvæð fylgni milli þeirra. Þrátt fyrir 

að sú fylgni sé ekki há þá er það samt sem áður mesta fylgnin miðað við aðrar spurningar. 

Engin fylgni var marktæk miðað við 95% öryggisbil. Samkvæmt kenningunni um að há 

arðgreiðsla hækki hlutabréfaverð (e. Bird in the hand theory) telja fjárfestar áhættuminna 

að fá háan arð greiddan fremur en að halda honum innan fyrirtækisins. Því sé eðlilegt að 

gera lægri ávöxtunarkröfu til fyrirtækja sem greiða háan arð í ljósi minni áhættu. Mikil 

spurn ætti að vera til staðar eftir hlutabréfum í fyrirtækjum með slíkri arðgreiðslustefnu . 

Niðurstöður spurningar 2 gefa ákveðna vísbendingu um að þátttakendur rannsóknarinnar 

horfi frekar jákvæðum augum til fyrirtækja sem greiða arð. 

Tafla 4: Fylgni og marktækni við spurningu 2 

Sp. 2: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: 0,307 1 -0,103 -0,147 -0,145 0,281 -0,046 0,157 0,024 0,142 

p - gildi: 0,065 - 0,544 0,385 0,393 0,092 0,785 0,353 0,886 0,403 
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4.3 Arðgreiðslustefna fyrirtækis hefur ekki áhrif á mínar 
fjárfestingarákvarðanir (e. Dividend irrelevance theory) 

 

Mynd 6: Arðgreiðslustefna fyrirtækis hefur ekki áhrif á mínar fjárfestingarákvarðanir 

Mynd 6 sýnir að 8% svarenda voru mjög sammála fullyrðingunni um að arðgreiðslustefna 

fyrirtækis hafi ekki áhrif á fjárfestingarákvarðanir þeirra og voru 24% frekar sammála 

fullyrðingunni. Þá völdu 27% svarmöguleikann hvorki né, 38% frekar ósammála og 

3% mjög ósammála. Samtals voru því 41% svarenda sem voru mjög ósammála eða 

frekar ósammála fullyrðingunni. Það gefur til kynna að arðgreiðslustefna fyrirtækis skipti 

þá í raun og veru einhverju máli. Það gæti verið vegna þess að sumir þátttakenda kjósi að 

fá greiddan arð á meðan aðrir kjósi það ekki. Ástæðan fyrir því að fjárfestar kjósi að fá 

greiddan arð gæti til dæmis verið því þeir telji ákjósanlegra að fyrirtæki greiði arðinn út 

og láti hluthafann um að ákveða hvar hann endurfjárfesti honum. Hins vegar getur 

ástæðan fyrir því að fjárfestar kjósi að fá ekki greiddan arð verið vegna kostnaðar við 

endurfjárfestingu, skatta eða að þeir telji endurfjárfestingaráhættu vera of mikla. 

Samkvæmt kenningunni um að arðgreiðsla skiptir ekki máli (e. Dividend irrelevance 

theory) er því haldið fram að arðgreiðslur hafi engin áhrif á hvorki verð hlutabréfa né 

ávöxtunarkröfu fjárfesta til fyrirtækis. Þeir sem voru mjög sammála og frekar sammála 

fullyrðingunni um að arðgreiðslustefna hafi ekki áhrif á fjárfestingarákvarðanir hljóta að 

líta eingöngu til þess hvernig fyrirtæki gangi að skapa verðmæti frekar en hvernig það 

dreifi hagnaði til hluthafa eins og fram kemur í kenningunni. Tafla 5 sýnir litla fylgni milli 

spurninga og enga marktækni miðað við 95% öryggisbil. 

Tafla 5: Fylgni og marktækni við spurningu 3 

Sp. 3: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: 0,176 0,103 1 0,219 0,014 0,045 0,091 0,156 -0,006 0,254 

p - gildi: 0,298 0,544 - 0,192 0,937 0,791 0,594 0,356 0,972 0,129 
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4.4 Arðgreiðslustefna fyrirtækis gefur fjárfestum vísbendingu um 
möguleg vaxtartækifæri þess (e. Signalling) 

 

Mynd 7: Arðgreiðslustefna fyrirtækis gefur fjárfestum vísbendingu um möguleg vaxtartækifæri þess 

Mynd 7 sýnir að 11% svarenda eru mjög sammála fullyrðingunni um að arðgreiðslustefna 

gefi vísbendingu um möguleg vaxtartækifæri fyrirtækis. Þá voru 62% frekar sammála,  

19% svarenda völdu hvorki né og 8% voru frekar ósammála. Enginn var mjög ósammála 

fullyrðingunni.  

Kenningin um upplýsingaáhrif arðgreiðslna (e. Signalling) gengur út á að í arðgreiðslum 

leynist ákveðin skilaboð um framtíðarhorfur fyrirtækis. Hækkun á arðgreiðslu hefur 

jafnan jákvæð áhrif á hlutabréfaverð á meðan lækkun hefur gjarnan öfug áhrif eins og 

áður hefur komið fram. Stjórnendur hafa stöðu sinni samkvæmt miklu betra aðgengi að 

upplýsingum um framtíðarhorfur fyrirtækisins fremur en fjárfestar. Því má teljast eðlilegt 

að fjárfestar meti það sem svo að stjórnendur séu að senda ákveðin skilaboð um hvernig 

þeir meti getu fyrirtækisins til að greiða arð í framtíðinni þegar arðgreiðslustefna er sett 

og þegar henni er breytt. Þegar litið er til þess að samtals 73% þátttakenda voru mjög 

sammála eða frekar sammála fullyrðingunni gefur það vísbendingu um að þeir séu 

sammála kenningunni um upplýsingaáhrif arðgreiðslna. Þeir meti það sem svo að þegar 

fyrirtæki setji sér arðgreiðslustefnu þá hljóti fjárfestingartækifæri, framtíðarhorfur og 

fjármagnsþörf fyrirtækisins að hafa verið tekin inn í myndina af stjórnendum. Tafla 6 sýnir 

litla fylgni milli spurninga og enga marktækni miðað við 95% öryggisbil. 

Tafla 6: Fylgni og marktækni við spurningu 4 

  Sp. 4: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: -0,299 -0,147 -0,219 1 0,245 0,205 -0,002 -0,253 0,207 0,136 

p - gildi: 0,072 0,385 0,192 - 0,144 0,229 0,989 0,131 0,218 0,422 
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4.5 Ef fjárfestingartækifæri skortir á fyrirtæki almennt frekar að kaupa 
eigin hlutabréf en að greiða arð (e. Stock buyback) 

 

Mynd 8: Ef fjárfestingartækifæri skortir á fyrirtæki almennt frekar að kaupa eigin hlutabréf en að greiða 
arð 

Niðurstöður við fullyrðingunni í spurningu 5 eru afgerandi þar sem 16% svarenda voru 

mjög sammála og 30% frekar sammála sem þýðir að tæplega helmingur svarenda (46%) 

kjósi frekar að fyrirtæki kaupi til baka eigin bréf fremur en að það greiði hluthöfum arð 

þegar fjárfestingartækifæri skortir. Þá völdu 51% svarenda valmöguleikann hvorki né og 

einungis 3% svarenda voru frekar ósammála fullyrðingunni. 

Endurkaup eigin hlutabréfa (e. Stock buyback) er í raun ákveðin tegund af arðgreiðslu 

því það er önnur leið fyrirtækisins til að koma peningum til hluthafa. Til eru mismunandi 

tegundir af endurkaupaáætlun fyrirtækja. Oftast er farið í endurkaup ef stjórnendur telja 

markaðsaðstæður hagstæðar ásamt því að sjóðsstaða fyrirtækisins sé orðin of há og hún 

sé ekki að skila ásættanlegri arðsemi innan fyrirtækisins. Ef arðbær tækifæri til fjárfestinga 

eru ekki til staðar geta fyrirtæki keypt til baka eigin bréf í staðin fyrir að greiða hagnaðinn 

sem arð. Verð hlutabréfa fyrirtækis á markaði hefur mikið um það að segja hvort 

stjórnendur leggi til að farið sé í  endurfjárfestingu eða ekki. Skynsamlegast er að gera það 

ef verð á markaði er talið of lágt. Með því að kaupa til baka eigin bréf eru stjórnendur 

einnig að senda jákvæð skilaboð út á markaðinn með því að segja að þeir telji góð kaup 

vera í eigin bréfum. Hlutverk stjórnenda ætti eingöngu að snúast um það að hámarkað 

virði hluthafanna og ef þeir telja verð á markaði vera orðið of lágt þá hljóta þeir að skoða 

þann valmöguleika að kaupa til baka eigin bréf á hagstæðu verði. Það eykur viðri 

hluthafanna því gengi bréfanna á markaði hækkar þegar útistandandi hlutir verða færri. 

Endurkaup eigin hluta kemur einnig í veg fyrir að fjármagn liggi án ásættanlegrar 

ávöxtunar innan fyrirtækisins ásamt því að það sparar hluthöfum að endurfjárfesta 

arðgreiðslunni ef þeir hafa ekki þörf fyrir hana.  
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Niðurstöður spurningar 5 verður að skoða í því samhengi að þar er tekið fram að 

fjárfestingartækifæri skorti sem er lykilatriði. Það þýðir að fyrirtækið stefnir á að greiða 

hagnað til hluthafa og þá stendur valmöguleikinn á milli arðgreiðslu annars vegar eða 

endurkaupa hins vegar. Þeir fjárfestar sem eiga hlutabréf í fyrirtækinu hljóta að hafa trú 

á framtíðarhorfum þess. Ef þeir gerðu það ekki væru þeir að öllum líkindum búnir að selja 

hlutabréfin í fyrirtækinu á markaði. Þar sem þeir hafa trú á félaginu ætti þeim að finnast 

fýsilegur kostur að fyrirtækið noti hagnaðinn til að kaupa til baka eigin bréf. Ástæðan er 

sú að með því hverfur endurfjárfestingaráhætta hluthafa sem annars hefðu fengið arð 

greiddan og samhliða endurfjárfest arðinum á markaði. Áhættuminna er því fyrir hluthafa 

að fyrirtæki kaupi til baka eigin bréf og fækki þannig útistandandi hlutum í stað þess að 

greiða arð ef fjárfestingartækifæri skortir og markaðsaðstæður eru hagstæðar. Það er í 

samræmi við svör í spurningu 2 þar sem meirihluti svarenda var frekar áhættufælinn.  

Þess ber þó að geta að fyrirtæki geta ekki endalaust keypt upp eigin bréf því 

útistandandi hlutafé er tæmandi stærð og fyrirtækið þarf að halda vissum kennitölum í 

lagi og geta viðhaldið rekstrinum. Líklegt verður að teljast að þegar þær aðstæður eru 

uppi að fyrirtækið telji skynsamlegt að kaupa til baka eigin hluti í stað þess að greiða arð 

þá eigi fyrirtæki að nýta það tækifærið. Svarendur könnunarinnar virðast vera sammála 

þeirri fullyrðingu þar sem um helmingur (43%) var henni sammála. Um helmingur 

svarenda (51%) valdi svarmöguleikann hvorki né sem gefur til kynna að þeir meti virði 

arðgreiðslna eða endurkaupa misjafnlega eftir því hvaða fyrirtæki á í hlut og eftir 

markaðsaðstæðum hverju sinni.   

Tafla 7 sýnir hvernig fylgni svara við spurningu 5 var miðað við svör annarra spurninga 

ásamt því hvort fylgnin var marktæk miðað við 95% öryggisbil. Eins og sést er hæst fylgni 

við spurningu 9 og er fylgnin uppá 0,436 marktæk en þar eru þátttakendur spurðir hvort 

núverandi gjaldeyrishöft geri arðgreiðslur óáhugaverðari en ella vegna takmörkunar 

þeirra á endurfjárfestinga. Fylgni við aðrar spurningar var minni og ómarktæk.    

Tafla 7: Fylgni og marktækni við spurningu 5 

Sp. 5: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: -0,201 -0,145 -0,014 0,245 1 0,102 0,222 -0,260 0,436 -0,209 

p - gildi: 0,233 0,393 0,937 0,144 - 0,548 0,186 0,120 0,007* 0,215 

* fylgni er marktæk miðað við 95% öryggisbil. 
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4.6 Fyrirtæki á almennt að haga arðgreiðslustefnu sinni í takt við 
fjármögnunarmöguleika hverju sinni (e. Funding cost) 

 

Mynd 9: Fyrirtæki á almennt að haga arðgreiðslustefnu í takt við fjármögnunarmöguleika hverju sinni 

Með þessari fullyrðingu var reynt að fá innsýn í viðhorf þátttakenda til 

fjármögnunaráhættu fyrirtækja. Mynd 9 sýnir að niðurstöður við spurningu 6 eru frekar 

afgerandi um að fyrirtæki eigi almennt að haga arðgreiðslustefnu sinni í takt við 

fjármögnunarmöguleika hverju sinni. Enginn var ósammála fullyrðingunni á meðan 16% 

svarenda voru mjög sammála, 54% frekar sammála og 30% svöruðu hvorki né.  

Fjármögnun með uppsöfnuðum hagnaði er í mörgum tilfellum talin ein hagstæðasta 

fjármögnun sem fyrirtækjum býðst. Enda væri ekki skynsamlegt fyrir fyrirtæki að greiða 

út hagnað sem arð ef fljótlega þyrfti svo að sækja nýtt fjármagn á markað, á mögulega 

óhagstæðari kjörum, til að fjármagna tiltekið verkefni eða vöxt. Stjórnendur verða því að 

leggja mat á hvort möguleg fjárfestingartækifæri séu til staðar og hvernig best sé að 

fjármagna þau þegar ákvörðun um arðgreiðslu er tekin.  

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum þurfa fyrirtæki að fjármagna sig á sem 

hagkvæmastan hátt svo arðsemi verði af rekstrinum. Fjarmögnunarmöguleikar fyrirtækja 

geta breyst hratt eftir markaðsaðstæðum og því er ávalt ákveðin fjármögnunaráhætta til 

staðar. Það má því draga þá ályktun að svör við spurningu 6 undirstriki að þátttakendur 

séu fremur áhættufælnir. Það er í takt við niðurstöður spurningu 2 sem tengdist einnig 

áhættufælni enda var mesta fylgnin við þá spurningu eða 0,281. Fylgnin er ekki marktæk 

miðað við 95% öryggisbil en væri marktæk miðað við 90% öryggisbil (p=0,092<0,1).  

Tafla 8: Fylgni og marktækni við spurningu 6 

Sp. 6: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: -0,007 0,281 -0,045 0,205 0,102 1 -0,147 -0,285 0,197 -0,053 

p - gildi: 0,966 0,092 0,791 0,229 0,548 - 0,386 0,088 0,242 0,756 
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4.7 Það er til arðgreiðslustefna fyrir hvert fyrirtæki sem hámarkar virði 
þess (e. Optimal dividend policy) 

 

Mynd 10: Það er til arðgreiðslustefna fyrir hvert fyrirtæki sem hámarkar virði þess 

Með þessar fullyrðingu var reynt að fá innsýn í hvort þátttakendur væru almennt sammála 

eða ósammála því að arðgreiðslur hafi áhrif á verðmæti fyrirtækja.  

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum eru til fjölmargar kenningar um áhrif 

arðgreiðslna á hlutabréfaverð og þannig verðmæti fyrirtækja. Meðal annars er fjallað um 

kenningar þar sem arðgreiðslur eru taldar skipta máli fyrir verðmæti fyrirtækja. Mætti 

ætla að þeir sem eru sammála þeim kenningum væru einnig sammála fullyrðingunni í 

spurningu 7 um að það væri til arðgreiðslustefna sem hámarkar virði fyrirtækis. Mynd 10 

sýnir að enginn var mjög sammála fullyrðingunni en frekar stór hópur svarenda (41%) var 

frekar sammála henni. Einnig var fjallað um þá kenningu að arðgreiðslur skipti ekki máli 

fyrir verðmæti fyrirtækja. Aðilar sem hallast að þeirri kenningu væru líklegast ósammála 

fullyrðingunni í spurningu 7. Mun færri eða 8% voru frekar ósammála fullyrðingunni og 

voru 5% mjög ósammála. Á óvart kom hve stórt hlutfall valdi valmöguleikann hvorki né 

eða um helmingur svarenda (46%). Búast hefði mátt við að fleiri þátttakendur hefðu tekið 

afstöðu til þess hvort arðgreiðslur skipti máli eða að þær skipti ekki máli varðandi 

verðmæti fyrirtækja. Valmöguleikinn hvorki né gefur vísbending um að hjá þessum 46% 

þátttakenda sé arðgreiðslustefna fyrirtækja ekki einn af mikilvægustu þáttunum sem þeir 

taki tillit til við fjárfestingarákvarðanir sínar og þess vegna hafi þeir ekki sterka skoðun á 

fullyrðingunni. Afar lítil fylgni er hér við aðrar spurningar og engin fylgni marktæk.  

Tafla 9: Fylgni og marktækni við spurningu 7 

Sp. 7: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: -0,168 -0,046 -0,091 -0,002 0,222 -0,147 1 0,002 0,064 0,026 

p - gildi: 0,321 0,785 0,594 0,989 0,186 0,386 - 0,991 0,708 0,880 
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4.8 Ég tel það almennt neikvætt merki ef fyrirtæki tilkynnir markaðnum 
að það ætli að lækka eða hætta arðgreiðslum 

 

Mynd 11: Ég tel það almennt neikvætt merki ef fyrirtæki tilkynnir markaðnum að það ætli að lækka eða 
hætta arðgreiðslum 

Í fræðilega kaflanum kemur fram að ef fyrirtæki lækkar eða hættir arðgreiðslum telja 

sumir fjárfestar það vísbendingu um að fyrirtækið telji horfur til framtíðar slæmar og að 

arðsemi rekstrarins muni ekki geta staðið undir því fjárflæði sem arðgreiðslustefnan 

tilgreinir. Hér voru 8% svarenda mjög sammála fullyrðingunni og 35% frekar sammála. 

Um þriðjungur (32%) valdi svarmöguleikann hvorki né á meðan 22% voru frekar 

ósammála og 3% mjög sammála. Það þýðir að fjórðungur svarenda (25%) var mjög eða 

frekar ósammála fullyrðingunni og telja ekki að lækkun arðgreiðslu sé merki um dekkri 

horfur í rekstri. Mögulega telja þeir að ástæða breytingarinnar sé sú að fyrirtækið sjái fram 

á arðbær vaxtar- eða fjárfestingartækifæri sem muni skila hluthöfum betri ávöxtun heldur 

en ef þeir hefðu fengið greiddan arð. Hugsanlega líti þeir því ekki neikvætt á breytinguna.  

Lykilatriði er því fyrir fyrirtæki að hafa gætur á að rökstuddum og greinargóðum 

skýringum sé komið til skila út á markaðinn þegar arðgreiðslur eru lækkaðar eða þeim 

hætt. Það ætti að koma í veg fyrir að fjárfestar geti sér til í eyðurnar og fái mögulega ranga 

og neikvæða mynd að framtíðarhorfum fyrirtækisins ef það reynist ekki rétt.  

Tafla 10 sýnir að mesta fylgnin er við spurningu eitt uppá 0,305 og munar ekki miklu 

að hún nái marktækni við 95% öryggisbil. Mesta neikvæða fylgnin er við spurningu 9 og 

svipuð neikvæð fylgni er við spurningu 6 þótt hvorugar séu marktækar við 95% öryggisbil 

Tafla 10: Fylgni og marktækni við spurningu 8 

Sp. 8: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: 0,305 0,157 -0,156 -0,253 -0,260 -0,285 0,002 1 -0,290 0,047 

p - gildi: 0,066 0,353 0,356 0,131 0,120 0,088 0,991 - 0,082 0,783 
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4.9 .Núverandi gjaldeyrishöft gera arðgreiðslur óáhugaverðari en ella 
vegna takmörkunar þeirra til endurfjárfestingar 

 

Mynd 12: Núverandi gjaldeyrishöft gera arðgreiðslur óáhugaverðari en ella vegna takmörkunar þeirra 

Með þessari fullyrðingu var reynt að fá innsýn í það hvort núverandi gjaldeyrishöft hefðu 

áhrif á viðhorf fjárfesta til arðgreiðslna. Gjaldeyrishöftin valda því að fjárfestar geta ekki 

endurfjárfest arðinum á mörkuðum erlendis. Þau auka því á hættuna á bólumyndun á 

innlendum mörkuðum. Þegar fjármagn flæðir til fjárfesta í formi arðs en skorður eru á 

endurfjárfestingu er vissulega hætta á bólumyndun vegna fárra fjárfestingarkosta. 

Niðurstöðurnar voru að 13% þátttakenda voru mjög sammála og 30% frekar sammála 

fullyrðingunni um að gjaldeyrishöftin geri arðgreiðslu óáhugaverðari en ella. Þá voru 27% 

sem völdu valmöguleikann hvorki né, önnur 27% voru frekar ósammála en aðeins 

3% mjög ósammála. Telja má líklegt að þau samtals 30% þátttakenda sem voru ósammála 

fullyrðingunni telji að gjaldeyrishöftin ekki skipta máli því það fjármagn sem greitt er sem 

arður af innlendum eignum fari í endurfjárfestingu í svipuðum eða öðrum innlendum 

eignum til að viðhalda hlutfalli milli innlendra og erlendra eigna. Arður frá innlendum 

eignum fari því ekki til fjárfestinga erlendis og því skipti gjaldeyrishöftin ekki máli.  

Spurningu 5 fjallar um hvort fyrirtæki eigi að kaupa til baka eigin bréf ef 

fjárfestingartækifæri skortir. Marktæk fylgni er milli spurningar 5 og spurningar 9. Fylgni 

milli allra spurninganna sést í töflu 11 en aðeins ein er marktæk miðað við 95% öryggisbil. 

 Tafla 11: Fylgni og marktækni við spurningu 9 

Sp. 9: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: -0,225 0,024 0,006 0,207 0,436 0,197 0,064 -0,290 1 0,097 

p - gildi: 0,180 0,886 0,972 0,218 0,007* 0,242 0,708 0,082 - 0,567 

* fylgni er marktæk miðað við 95% öryggisbil. 
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4.10 Hve miklu eða litlu máli skiptir arðgreiðslustefna fyrirtækis þig 
varðandi þátttöku í hlutafjárútboði  

 

Mynd 13: Hve miklu eða litlu máli skiptir arðgreiðslustefna fyrirtækis þig varðandi þátttöku í 
hlutafjárútboði  

Vænta má fjölgunar nýskráninga fyrirtækja í Kauphöll Íslands á komandi árum meðan 

hlutabréfamarkaðurinn er að byggja sig upp eftir hrun fjármálamarkaða árið 2008.  

Með fullyrðingunni í spurningu 10 er reynt að leggja mat á það hvort arðgreiðslustefna 

skipti fjárfesta máli varðandi þátttöku í hlutafjárútboði. Útfrá niðurstöðunni verður reynt 

að leggja mat á hve mikla áherslu fyrirtæki, sem er á leið á markað, eigi að leggja á 

arðgreiðslustefnu sína í fjárfestakynningum og gögnum sem útboðinu fylgir. 

Niðurstöður við spurningu 10 voru að 3% svarenda töldu að arðgreiðslustefna 

fyrirtækja skipti þá öllu máli varðandi þátttöku í hlutabréfaútboði og 38% svöruðu að hún 

skipti þá miklu máli. Þar fyrir utan voru 38% sem svöruðu að arðgreiðslustefna skipti þá 

hvorki miklu né litlu máli á meðan 16% töldu hana skipta litlu máli og 5% að hún skipti 

engu máli þegar kemur að ákvörðun um þátttöku í hlutafjárútboði.  

Miðað við niðurstöðurnar er ljóst að mikilvægt er að fjallað sé um arðgreiðslustefnu 

fyrirtækis í kynningargögnum um nýskráningu því töluvert margir þátttakendur telja 

arðgreiðslustefnuna skipta máli. Líklegt verður samt að teljast að arðgreiðslustefnan leiki 

ekki lykilhlutverk í ákvörðunartökunni um þátttöku í útboði og það séu fjölmargir aðrir 

þættir sem spila inní. Lítil fylgni er við aðra spurningar og engin marktæk við 95%. 

Tafla 12: Fylgni og marktækni við spurningu 10 

Sp. 10: Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 

Fylgni: 0,281 0,142 -0,254 0,136 -0,209 -0,053 0,026 0,047 0,097 1 

p - gildi: 0,092 0,403 0,129 0,422 0,215 0,756 0,880 0,783 0,567 - 

5%

16%

38%

38%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Engu máli

Litlu máli

Hvorki litlu né miklu

Miklu máli

Öllu máli
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5 Lokaorð 

Ólíklegt verður að teljast að endanleg niðurstaða eigi eftir að fást um það hvernig málum 

sé best háttað varðandi arðgreiðslur fyrirtækja. Ástæðan er sú að til er gríðarlegur fjöldi 

ólíkra fyrirtækja í mismunandi starfsemi um allan heim og ekki er hægt að halda því fram 

að ein stefna henti betur en önnur þegar fjölbreytileikinn er eins mikill og raun ber vitni.  

Aðilar á fjarmagnsmarkaði, fræðimenn og aðrir hafa lengi deilt um arðgreiðslustefnur 

fyrirtækja. Oftar en ekki hafa menn skipts í fylkingar sem hallast að mismunandi 

kenningum en engin samstaða hefur enn náðst þeirra á milli. Sumir hafa haldið því fram 

að arðgreiðslur hafi engin áhrif á verðmæti fyrirtækja á meðan aðrir eru á öndverðum 

meiði. Skoðanir á arðgreiðslustefnum eru vissulega mismunandi eftir ólíkum fjárfestum.   

Í rannsókninni var tekið á ýmsum þáttum tengdum arðgreiðslustefnum og viðhorf 

þátttakenda kannað varðandi þær fullyrðingar. Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum 

er ekki hægt að halda því fram að um afgerandi niðurstöður sé að ræða. Stór hluti af 

ástæðunni fyrir því er sú að í flestum tilfellum valdi um þriðjungur eða fleiri þátttakendur 

svarmöguleikann hvorki né við fullyrðingunum sem lagðar voru fram. Gefur það sterka 

vísbendingu um að fullyrðingarnar skipti þátttakendur ekki miklu máli og að þeir velti 

arðgreiðslustefnu fyrirtækis ekki mikið fyrir sér. Annað sem hafði áhrif á að 

niðurstöðurnar voru ekki afgerandi var að í einhverjum tilfellum voru álíka margir 

sammála og ósammála fullyrðingunni. Að lokum er áhugavert til þess að líta að fylgni milli 

spurninga var í flestum tilfellum lág og aðeins var marktæk fylgni í einu tilfelli.  

Ekki er því hægt að segja með mikilli vissu að fagfjárfestar á Íslandi hallist með 

afgerandi hætti að ákveðnum arðgreiðslukenningum umfram aðrar sem er ekki ósvipað 

og hjá fræðimönnum sem deilt hafa um kenningarnar í gegnum tíðina eins og áður hefur 

komið fram. Þannig má segja að í niðurstöðunum sé ekki að finna ákveðin skilaboð til 

innlendra fyrirtækja um hvernig fjárfestar kjósi að arðgreiðslumálum þeirra sé háttað. 

Samkvæmt niðurstöðunum virðast gjaldeyrishöftin ekki gera arðgreiðslur minna 

áhugaverðar en ella auk þess sem í ljós kom að arðgreiðslustefna fyrirtækis skiptir 

ákveðnu máli varðandi þátttöku fjárfesta í frumútboði en leikur ekki lykilhlutverk. 

Arðgreiðslustefna fyrirtækis skiptir fagfjárfesta því máli ásamt fjölmörgum öðrum 

þáttum í rekstri fyrirtækja. Má því með sanni segja að arðgreiðslustefna  sé aðeins eitt 

púsl í stórri mynd sem hefur mismikið vægi eftir því hvaða fyrirtæki á í hlut.      
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7 Viðauki 

Neðangreindar spurningar voru sendar til þátttakenda í sameiginlegri könnun með öðru 

lokaverkefni í fjármálum fyrirtækja við Viðskiptafræðideild HÍ. Í báðum verkefnum var 

verið að kanna viðhorf sama fjárfestahóps og því var talið skilvirkara og líklegra til betri 

svörunar að senda spurningarnar í einni spurningakönnun fremur en að senda tvær 

aðskildar kannanir. Þar af leiðandi er í tölvupóstinum einnig minnst á hlutafjárútboð sem 

ekki er til umfjöllunar í þessari ritgerð. Í könnuninni sem birt er í kafla 7.2. vantar 

spurningar 2-3 en þær fjölluðu um hlutafjárútboð sem tilheyrir hinu lokaverkefninu. 

7.1 Tölvupóstur sem sendur var á þátttakendur 

Subject: Stutt könnun um viðhorf fjárfesta á verðbréfamarkaði 

 

Kæri viðtakandi 

Spurningakönnun þessi er hluti af meistararitgerðum undirritaðra við Viðskiptafræðideild Háskóla 

íslands. Könnunin er send til valinna starfsmanna sem koma að fjárfestingum hjá lífeyrissjóðum, 

verðbréfasjóðum og tryggingafélögum. 

 

Markmið hennar er að kanna viðhorf á spurningum sem eru annarsvegar tengdar 

hlutafjárútboðum og hinsvegar arðgreiðslum fyrirtækja. 

Einnig er spurt hvort núverandi gjaldeyrishöft hafi áhrif á viðhorf fjárfesta til hlutafjárútboða og 

arðgreiðsla fyrirtækja.  

 

Þátttakendur er vinsamlegast beðnir um að lýsa skoðun sinni á hverri spurningu fyrir sig (þó þeir 

einblíni t.d.ekki á hlutabréf í starfi sínu). Um er að ræða krossaspurningar með valmöguleikum þar 

sem eru fjórar yfirspurningar með nokkrum undirliðum hver.  

 

Ef þú getur tekið nokkrar mínútur í að svara þeim væri það afar vel þegið því best væri að fá sem 

flest svör uppá marktækni. Athugið að ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Hlekkur á könnunina er hér: https://www.surveymonkey.com/s/Utbod_og_ardgreidslur 
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7.2 Spurningakönnun sem send var á þátttakendur 

 

 

 



 

74 

 


