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Útdráttur 

Arðgreiðslur fyrirtækja á íslenska hlutabréfamarkaðnum hafa fengið aukna umfjöllun og 

hefur sú umræða orðið þess valdandi að félög hafa dregið úr áformuðum arðgreiðslum. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á arðgreiðslur og hvort 

munur sé á arðgreiðslum skráðra félaga á íslenska markaðnum og þeim sænska. Farið er 

yfir hvernig íslenskir hlutabréfaútgefendur á skipulögðum markaði hafa komið 

fjármunum til eigenda sinna á árunum 2010 til ársins 2016. Safnað var saman tölulegum 

upplýsingum um félögin og sett upp samanburðargreining. Fjölbreytu aðhvarfsgreining 

var framkvæmd til að leita skýringa á því hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanir um 

greiðslu arðs og hvort arðgreiðslur hafi áhrif á markaðsverð hlutabréfa.  

Niðurstöðurnar sýna bæði vöxt á greiðslu arðs og kaupum á eigin hlutabréfum 

íslenskra hlutabréfaútgefenda á meðan við sjáum meiri stöðugleika hjá þeim sænsku. 

Einnig hafa fyrirtæki á íslenska hlutabréfamarkaðnum lækkað hlutafé á undanförnum 

árum, en sú leið hafði ekki verið notuð, að minnsta kosti um nokkurn tíma, hér á landi 

hjá skráðu hlutafélagi. 

Samkvæmt fjölbreytu aðhvarfsgreiningu þá er jákvætt samband á milli eigna 

fyrirtækja, arðsemi eigna og markaðsvirðis sem hlutfall af eignum annars vegar og 

arðgreiðslna hins vegar. Á meðan neikvætt samband er á milli vaxtar eigna og 

arðgreiðslna. Til að skýra arðgreiðslur fyrirtækja betur þá voru atvinnugreinaflokkanir 

fyrirtækjanna settar inn í aðhvarfsgreininguna, sem leiddi í ljós að tilteknar 

atvinnugreinar greiða frekar arð en aðrar. Ekki var hægt að greina tengsl milli 

arðgreiðslna og markaðsverðs samkvæmt fjölbreytu aðhvarfsgreiningu. Niðurstöðurnar 

koma ekki að óvart og eru í takt við kenningar um arðgreiðslur að einni breytu 

undanskilinni, þannig eru formerki við stuðul markaðsverðs sem hlutfall af eignum á 

skjön við fyrri rannsóknir. 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 9 

Töfluskrá ........................................................................................................................ 12 

1 Inngangur ................................................................................................................. 15 

1.1 Greiðsla verðmæta úr félögum ......................................................................... 15 

1.1.1 Arðgreiðslustefna .................................................................................. 16 

1.1.2 Arðgreiðslur........................................................................................... 16 

1.1.3 Kaup eigin bréfa .................................................................................... 21 

1.1.4 Lækkun hlutafjár ................................................................................... 26 

1.1.5 Heildargreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum til hluthafa . 27 

1.2 Kenningar um arðgreiðslur ............................................................................... 29 

1.2.1 Einn fugl í hendi ..................................................................................... 29 

1.2.2 Eftirspurnarkenningin ........................................................................... 29 

1.2.3 Upplýsingaáhrif arðgreiðslna ................................................................ 30 

1.2.4 Arðgreiðslur hafa engin áhrif á virði ..................................................... 31 

1.2.5 Skatthagræðiskenningin ....................................................................... 31 

1.2.6 Hluthafakenningin ................................................................................. 32 

1.2.7 Umboðsvandi ........................................................................................ 32 

1.2.8 Samfélagsleg ábyrgð ............................................................................. 33 

1.2.9 Niðurstaða ............................................................................................. 34 

1.3 Kenningar um fjármagnsskipan ........................................................................ 35 

1.3.1 Kenningar Modigliani og Miller ............................................................. 35 

1.3.2 Fórnarskiptakenningin .......................................................................... 36 

1.3.3 Röðun fjármögnunarkosta .................................................................... 36 

1.3.4 Niðurstaða ............................................................................................. 38 

1.4 Niðurstöður rannsókna um arðgreiðslur .......................................................... 38 

2 Gögn í rannsókninni ................................................................................................. 41 

2.1.1 Lýsing á úrtaki ....................................................................................... 41 

2.1.2 Lýsing á gögnum í rannsókninni ............................................................ 41 

2.1.3 Flokkun gagna ....................................................................................... 44 

2.2 Gerð aðhvarfsgreiningar ................................................................................... 45 

2.2.1 Gögnin ................................................................................................... 45 

2.2.2 Marglínuleiki ......................................................................................... 47 

2.2.3 Misdreifni .............................................................................................. 49 

2.2.4 Sjálffylgni ............................................................................................... 50 

2.3 Aðhvarfsgreining fyrir arðgreiðslur ................................................................... 50 



 

8 

2.3.1 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar ........................................................... 54 

2.4 Logit próf fyrir arðgreiðslur ............................................................................... 57 

2.4.1 Niðurstaða logit prófana ....................................................................... 57 

2.5 Aðhvarfsgreiningar fyrir markaðsverð .............................................................. 58 

2.5.1 Niðurstöður ........................................................................................... 61 

2.6 Fjármálafyrirtæki .............................................................................................. 62 

2.6.1 Tryggingafélög ....................................................................................... 62 

2.6.2 Fasteignafélög ....................................................................................... 65 

3 Niðurstöður .............................................................................................................. 69 

3.1 Fjármögnun ....................................................................................................... 69 

3.2 Stærð félaga ...................................................................................................... 71 

3.3 Arðsemi ............................................................................................................. 72 

3.4 Vöxtur ............................................................................................................... 73 

3.5 Atvinnugreinar .................................................................................................. 74 

4 Umræða ................................................................................................................... 81 

5 Lokaorð .................................................................................................................... 85 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 87 

Viðauki 1 – Ónægjar upplýsingar um gildi .................................................................... 91 

Viðauki 2 – Félög í úrtaki ............................................................................................... 92 

Viðauki 3 – Gretl, samsett aðhvarfsgreining ................................................................. 95 

Viðauki 4 – Gretl, leiðrétt fyrir misdreifni ................................................................... 101 

Viðauki 5 – Gretl, arður og endurkaup ........................................................................ 106 

Viðauki 6 – Gretl, logit ................................................................................................. 110 

Viðauki 7 – Gretl, markaðsverð ................................................................................... 111 

Viðauki 8 – Gretl, tryggingafélög ................................................................................. 119 

 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1: Arðgreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Fjárhæðir í 

milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. ...................................................... 17 

Mynd 2: Arðgreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum sem hlutfall af 

markaðsvirði. Heimild: Eigin framsetning. ........................................................... 18 

Mynd 3: Þróun arðgreiðslna félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum, félaga sem 

skráð voru á markað allt tímabilið. Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: 

Eigin framsetning. ................................................................................................. 19 

Mynd 4: Þróun arðgreiðslna félaga sem mynda OMXS60 vísitöluna. Fjárhæðir í 

milljónum íslenskra króna. Heimild: Eigin framsetning. ...................................... 20 

Mynd 5: Þróun arðgreiðslna, sem hlutfall af markaðsvirði, félaga sem mynda 

OMXS60 vísitöluna. Heimild: Eigin framsetning. .................................................. 20 

Mynd 6: Kaup og sala eigin bréfa íslenskra hlutabréfaútgefenda. Fjárhæðir í 

milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. ...................................................... 23 

Mynd 7: Kaup eigin bréfa á íslenska hlutabréfamarkaðnum sem hlutfall af 

markaðsvirði í árslok hvers tímabils. Heimild: Eigin framsetning. ....................... 24 

Mynd 8: Kaup og sala eigin bréfa sænskra hlutafélaga í OMXS60 vísitölunni. 

Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. ................................... 25 

Mynd 9: Kaup eigin bréfa á sænska hlutabréfamarkaðnum sem hlutfall af 

markaðsvirði í árslok hvers árs. Heimild: Eigin framsetning. ............................... 25 

Mynd 10: Lækkun hlutafjár á íslenska hlutbréfamarkaðnum árin 2014 til 2016. 

Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. ................................... 27 

Mynd 11: Greiðslur íslenskra félaga til hluthafa skipt niður eftir eðli. Fjárhæðir í 

milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. ...................................................... 28 

Mynd 12: Arðgreiðslur og endurkaup sænskra félaga í OMXS60 vísitölunni. 

Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. ................................... 28 

Mynd 13: Leifaliðir teiknaðir upp á móti háðu breytunni (arður). Heimild: Eigin 

framsetning fengin úr tölfræðiforritinu Gretl. ..................................................... 49 

file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075110
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075110
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075113
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075113
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075115
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075115
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075116
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075116
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075117
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075117
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075118
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075118
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075119
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075119
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075120
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075120


 

10 

Mynd 14: Normaldreifingarrit. Heimild: Eigin framsetning fengnin úr 

tölfræðiforritinu Gretl. ......................................................................................... 54 

Mynd 15: Leifaliðir teiknaðir upp á móti háðu breytunni. Heimild: Eigin 

framsetning fengin úr tölfræðiforritinu Gretl ...................................................... 60 

Mynd 16: Greiddur arður sem hlutfall af hagnaði ársins. Heimild: Eigin 

framsetning. ......................................................................................................... 64 

Mynd 17: Fjármögnun tryggingafélaga. Heimild: Eigin framsetning. ............................... 65 

Mynd 18: Fjármögnun fasteignafélaga. Heimild: Eigin framsetning. ............................... 65 

Mynd 19: Arðsemi eigna, Et/At. Heimild: Eigin framsetning............................................ 66 

Mynd 20: Arðsemi eigin fjár, Yt/BEt. Heimild: Eigin framsetning. ................................... 67 

Mynd 21: Vöxtur eigna: Heimild: Eigin framsetning. ....................................................... 67 

Mynd 22: Greiddur arður sem hlutfall af rekstrarhagnaði. Heimild: Eigin 

framsetning .......................................................................................................... 68 

Mynd 23: Fjármögnun íslensku félaganna. Fjárhæðir á vinstri ás eru í milljónum 

króna. Heimild: Eigin framsetning. ....................................................................... 69 

Mynd 24: Fjármögnun sænsku félaganna með minni efnahagsreikning en 800 

milljarða. Fjárhæðir á vinstri ás eru í milljónum króna. Heimild: Eigin 

framsetning. ......................................................................................................... 70 

Mynd 25: Fjármögnun sænsku félaganna með stærri efnahagsreikning en 800 

milljarða. Fjárhæðir á vinstri ás eru í milljónum króna. Heimild: Eigin 

framsetning. ......................................................................................................... 70 

Mynd 26: Marðaðsvirði íslensku félaganna í árslok 2015. Fjárhæðir í milljónum 

króna. Heimild: Eigin framsetning. ....................................................................... 71 

Mynd 27: Markaðsvirði sænsku félaganna í árslok 2015. Fjárhæðir í milljónum 

króna. Heimild: Eigin framsetning. ....................................................................... 72 

Mynd 28: Arðsemi eigna og eigin fjár. Heimild: Eigin framsetning. ................................. 73 

Mynd 29: Vöxtur eigna. Heimild: Eigin framsetning. ....................................................... 74 

Mynd 30: Arðgreiðsluhlutfall eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. ........... 75 

Mynd 31: Arðsemi eigna eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. .................. 76 

file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075124
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075124
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075125
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075126
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075127
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075128
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075129
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075130
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075130
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075131
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075131
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075132
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075132
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075132
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075133
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075133
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075133
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075134
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075134
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075135
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075135
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075136
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075138
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075139


 

11 

Mynd 32: Arðgreiðsluhlutfall eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. ........... 76 

Mynd 33: Arðsemi eigna eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. .................. 77 

Mynd 34: Meðal arðgreiðsluhlutfall félaga. Heimild: Eigin framsetning. ........................ 78 

Mynd 35: Arðgreiðsluhlutfall íslensku fyrirtækjanna eftir atvinnugreinum: 

Heimild: Eigin framsetning ................................................................................... 78 

Mynd 36: Arðgreiðsluhlutfall sænsku fyrirtækjanna eftir atvinnugreinum: 

Heimild: Eigin framsetning. .................................................................................. 79 

file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075140
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075141
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075142
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075143
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075143
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075144
file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/ÍrisÖspBjörnsdóttir_ritgerð.doc%23_Toc470075144


 

12 

Töfluskrá 

Tafla 1: Lykilstærðir .......................................................................................................... 43 

Tafla 2: Breytur í aðhvarfsjöfnu. ....................................................................................... 46 

Tafla 3: Skilgreining á breytum ......................................................................................... 46 

Tafla 4: Lýsandi tölfræði. Heimild: Eigin framsetning fengin úr tölfræðiforritinu 

Gretl. ..................................................................................................................... 46 

Tafla 5: Lýsandi tölfræði úrtaks í samanburði við erlendar rannsóknir Heimildir: 

Fama og French, 2001, Denis og Osobov, 2008 og eigin útreikningar. ................ 47 

Tafla 6: Fylgni milli breyta í aðhvarfsjöfnu. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr 

tölfræðiforritinu Gretl. ......................................................................................... 48 

Tafla 7: VIF tafla. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. ............. 48 

Tafla 8: VIF tafla fyrir besta líkanið. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr 

tölfræðiforritinu Gretl. ......................................................................................... 49 

Tafla 9: Gervibreytur í aðhvarfsjöfnu ............................................................................... 51 

Tafla 10: Samanburður líkans með slembiáhrifum og harðgerðrar samsettrar 

aðhvarfsgreiningar. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu 

Gretl. ..................................................................................................................... 52 

Tafla 11: Samanburður líkans WLS og Pooled OLS leiðrétt fyrir staðarvillu (HAC). 

Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. ............................ 53 

Tafla 12: Líkan WLS fyrir háðu breyturnar arð og endurkaup og eingöngu arð. 

Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. ............................ 55 

Tafla 13: Líkan WLS eignum félags er deilt upp í háðu breyturnar, arð annars 

vegar og arð og endukaup hins vegar. Heimild: Eigin útreikningar fengnir 

úr tölfræðiforritinu Gretl. ..................................................................................... 56 

Tafla 14: Niðurstaða Logit greiningar. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr 

tölfræðiforritinu Gretl og Fama og French, 2001. ................................................ 58 

Tafla 15: Breytur í aðhvarfsjöfnu. ..................................................................................... 59 

Tafla 16: Lýsandi tölfræði. Heimild: Eigin framsetning fengin úr tölfræðiforritinu 

Gretl. ..................................................................................................................... 59 

file:///C:/Íris/Ritgerð/Lokaskjal/11.02.2016/Íris%20Ösp%20BjörnsdóttirB.doc%23_Toc474601512


 

13 

Tafla 17: Fylgni á milli breyta í síðari aðhvarfsjöfnu. Heimild: Eigin útreikningar 

fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. ........................................................................ 59 

Tafla 18: VIF tafla. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. ........... 59 

Tafla 19: Viðbótarbreytur í aðhvarfsgreiningu. ................................................................ 60 

Tafla 20: Samanburður á aðferð pooled OLS leiðrétt fyrir staðalvillu (HAC) og 

WLS. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. ................... 61 

Tafla 21: Besta líkanið. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu 

Gretl. ..................................................................................................................... 62 

Tafla 22:  Lýsandi tölfræði fyrir tryggingafélög. Heimild: Eigin útreikningar. ................... 63 

Tafla 23: Tölfræðilíkan fyrir arðgreiðslur tryggingafélaga. Heimild: Eigin 

útreikningar fengnir út tölfræðiforritinu Gretl. .................................................... 63 

 

 

 

 





 

15 

1  Inngangur 

Undanfarin ár hafa arðgreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum komist í 

umræðu á meðal almennings og fjölmiðla. Tillögur stjórna félaga um arðgreiðslur hafa 

fengið gagnrýni sem hefur til að mynda orðið til þess að stjórnir félaga hafa dregið úr 

áformum sínum um greiðslu arðs.1 Við hrun hlutabréfamarkaðar árið 2008 voru mörg 

hlutafélög tekin af markaði í kjölfar efnahagshrunsins. Frá þeim tíma hafa ný félög verið 

skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinn, sum hver eftir fjárhagslega endurskipulagningu. 

Þau félög sem nú eru í viðskiptum á íslenska hlutabréfamarkaðnum hafa aukið 

arðgreiðslur til hluthafa sinna á árunum eftir 2010, sem hefur í einhverjum tilfellum 

verið gagnrýnt. Aðrar greiðslur sem líkja má við arðgreiðslur hafa hins vegar ekki fengið 

sömu umfjöllun. 

1.1 Greiðsla verðmæta úr félögum 

Hlutafélagi er heimilt að greiða úr sjóðum sínum til eigenda en slíkar greiðslur þurfa 

ávallt að vera í samræmi við lög um hlutafélög. Samkvæmt lögunum er félagi óheimilt 

að úthluta fjármunum sínum til eigenda nema það fari fram eftir reglum um úthlutun 

arðs, sem endurgreiðsla vegna lækkunar hlutafjár eða varasjóðs eða vegna félagaslita. 

Undanfarin ár hafa félög í auknum mæli keypt eigin bréf í þeim tilgangi að fækka 

útistandandi hlutum. Hlutafélagi er heimilt að eignast eigin hluti, en lög um hlutafélög 

skilgreina sömuleiðis skilyrði fyrir slíkri ráðstöfun (Stefán Már Stefánsson, 2013) ( Lög nr. 

2/1995 um hlutafélög). 

                                                      
1
 Þann 24.02.2016 tilkynnti Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS) í aðalfundarboði sínu að félagið hyggðist 

greiða kr. 2,17 á hlut í arð vegna ársins 2015, eða samtals um 5.000 milljónir króna (Vátryggingafélag 

Íslands, Nasdaq, 2016). Þann 10.03.2016 birti félagið breytingartillögu þar sem tilkynnt var að stjórn 

félagsins myndi leggja fyrir aðalfund félagsins tillögu um að greiða 2.067 milljónir króna í arð eða kr. 0,9 á 

hlut (Vátryggingafélag Íslands, 2016). 

Sömuleiðis breytti Sjóvá-Almennar hf. áformum sínum um greiðslu arðs. Það er að greiðslan nemi 657 

milljónum króna í stað 3,1 milljarð króna (Sjóva-Almennar, 2016). 
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Verður hér farið yfir ráðstafanir og heimildir félaga, sem jafna má við greiðslu arðs til 

hluthafa og félög hafa nýtt í því skyni á síðustu árum.  

1.1.1 Arðgreiðslustefna 

Fjárfestar vilja gjarnan hafa upplýsingar um stefnu félags til að greiða arð til hluthafa 

sinna áður en þeir fjárfesta í hlutabréfum. Fjárstreymi til fjárfesta kann í einhverjum 

tilfellum að hafa áhrif á fjárfestingarákvörðun og því mikilvægt að hafa gagnsæi um 

fyrirætlanir og markmið stjórnar.  

Þegar félag tekur ákvörðun um arðgreiðslur þarf að kanna hvort líklegt sé að félagið 

geti greitt reglubundnar arðgreiðslur í framtíðinni, því fjárfestar gera ráð fyrir að félag 

sem greiðir arð haldi því áfram. Sé félagið með jákvætt sjóðstreymi þá þarf að skoða 

hvort endurkaup geti verið ákjósanlegri kostur en arðgreiðsla. Endurkaup veita félögum 

aukinn sveigjanleika umfram arðgreiðslur og hluthafar hagnast af skattalegu hagræði. 

Þróunin hefur verið á þann veg að endurkaup í Bandaríkjunum hafa aukist umfram 

arðgreiðslur frá árinu 1980 en eru jafnframt sveiflukenndari en arðgreiðslurnar (Skinner, 

2008). 

Hvaða leið sem er farin þá er upplýsingagjöf um arðgreiðslustefnur fyrirtækja 

mikilvæg. Misgóðar upplýsingar er að finna á heimasíðum íslenskra 

hlutabréfaútgefenda. Mörg félög gefa greinagóðar upplýsingar um arðgreiðslustefnu 

sína, önnur félög eru með upplýsingarnar inni í stærri skjölum sem ekki er eins auðvelt 

fyrir fjárfestinn að nálgast og að lokum eru félög sem hafa takmarkaðar upplýsingar um 

arðgreiðslustefnu á fjárfestavef sínum.  

1.1.2 Arðgreiðslur 

Stjórn félags leggur ársreikning fyrir hluthafafund svo og tillögu um hvernig ráðstafa 

skuli hagnaði ársins. Þó hluthafafundur ákvarði greiðslu arðs þá er hluthafafundi ekki 

heimilt að samþykkja hærri arðgreiðslu en stjórn viðkomandi félags hefur lagt fyrir 

hluthafafundinn. Sá hluti hagnaðar sem ekki er greiddur út í formi arðs til hluthafa er 

færður á óráðstafað eigið fé sem er frjáls sjóður, sem síðar er hægt að greiða til hluthafa 

í formi arðs. Félag getur greitt arð til hluthafa sinna í reiðufé eða með öðrum 

fjármunum. Greiði félag arð með öðrum verðmætum en reiðufé þá skal gæta þess að í 
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afhendingu þeirra verðmæta felist ekki hærri greiðsla en samþykkt var sem arðsúthlutun 

(Lög nr. 2/1995 um hlutafélög). 

Ákvarðanir um greiðslu arðs geta í einhverjum tilfellum veikt fjárhagsstöðu félagsins, 

til dæmis ef félög hafa ekki laust fé til að greiða hluthöfum sínum arð og fjármagna 

greiðslurnar með lántöku. Þó slíkar aðgerðir geti aukið áhættu félagsins þá hefur 

arðgreiðsla áhrif á fjármagnsskipan og getur leitt félagið nær ákjósanlegri samsetningu 

skulda og eigin fjár. 

Arðgreiðslur félaga á íslenska markaðnum hafa hækkað töluvert undanfarin ár. Á 

mynd 1 má sjá hvernig arðgreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum (Nasdaq 

Iceland og First North Iceland) hafa vaxið frá árinu 2010. Myndin sýnir 

heildararðgreiðslur íslenskra félaga sem skráð eru á Nasdaq Iceland og First North 

Iceland á tímabilinu 2010 til ársins 2016. Þegar litið er á arðgreiðslur ársins 2016, sem 

greiddar eru vegna rekstrarársins 2015, má sjá að arðgreiðslurnar hafa sexfaldast frá 

árinu 2012.  

 

Mynd 1: Arðgreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: 
Eigin framsetning. 

Á mynd 2 má sjá arðgreiðslur sem hlutfall af markaðsvirði félaganna, það er 

arðgreiðslur vegna ársins 2011 (greiddar í samræmi við ársreikning 2010) miðað við 

árslokaverð 2010 og svo framvegis. 
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Lágar arðgreiðslur voru greiddar til eigenda á árunum 2010 og 2011 sem að einhverju 

leyti má rekja til efnahagshrunsins. Til dæmis greiddi Marel arð á árunum 2006 og 2007 

en ekki frá árinu 2008 til ársins 2011. Fleiri ástæður kunna að búa að baki því að félagið 

dró úr arðgreiðslum, eins og vöxtur félagsins, en nokkur félög greiddu arð fyrir 

efnahagshrunið og svo aftur eftir 2011. Nýskráningar hlutafélaga á Nasdaq Iceland eftir 

hrun ýkir sömuleiðis þessar stærðir að einhverju leyti. En ef við skoðum aðeins þau félög 

sem voru í viðskiptum í ársbyrjun 2010 og fram til dagsins í dag, má sjá sömu þróun þó 

fjárhæðir séu töluvert lægri. Mynd 3 sýnir hver þróunin var á greiðslu arðs á sama 

tímabili, ef aðeins er litið til þeirra félaga sem voru í viðskiptum á íslenska markaðnum 

yfir allt tímabilið. 

Mynd 2: Arðgreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum sem hlutfall af markaðsvirði. 
Heimild: Eigin framsetning. 
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Mynd 3: Þróun arðgreiðslna félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum, félaga sem skráð voru á markað 
allt tímabilið. Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. 

Ýmsar ástæður kunna að búa að baki vexti í greiðslu arðs, t.d. vaxandi hagnaður, 

kröfur hluthafa um greiðsluflæði af fjárfestingunni, skýrar arðgreiðslustefnur sem fylgt 

er eftir og svo framvegis. Hver sem ástæðan kann að vera þá er þróunin hér ekki í takt 

við þróun þeirra 60 félaga sem skoðuð voru á sænska hlutabréfamarkaðnum (Nasdaq 

Stockholm). Þau félög sem tekin voru til viðmiðunar á sænska markaðnum eru þau félög 

sem mynda OMXS60 vísitöluna. Félögin sem eru í vísitölunni eru þau félög sem eru 

sömuleiðis í OMXS30 vísitölunni og þau 30 félög sem koma þar á eftir í valinu (Nasdaq, 

2016). Á mynd 4 má sjá þróun á heildararðgreiðslum þeirra félaga sem mynduðu 

vísitöluna í júlí 2016, eða frá árinu 2010 til ársins 2016. Að undanskyldu árinu 2010 eru 

arðgreiðslurnar nokkuð jafnar yfir tímann ólíkt því sem sem við sjáum á gögnum fyrir 

íslenska markaðinn. 
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Mynd 4: Þróun arðgreiðslna félaga sem mynda OMXS60 vísitöluna. Fjárhæðir í milljónum íslenskra 
króna. Heimild: Eigin framsetning. 

Vöxtur arðgreiðslna þeirra félaga sem mynda OMXS60 vísitöluna er aðeins 8% á 

tímabilinu 2011 til 2016 en frá árinu 2010 er vöxturinn 46%.  

 

 

 

Ef myndir 2 og 5 eru skoðaðar má sjá að arðgreiðslur sem hlutfall af markaðsvirði eru 

einnig stöðugri á sænska markaðnum en þeim íslenska, en einnig eru arðgreiðslur 

íslensku félaganna minna hlutfall af markaðsvirði en þeirra sænsku.  

Mynd 5: Þróun arðgreiðslna, sem hlutfall af markaðsvirði, félaga sem mynda OMXS60 
vísitöluna. Heimild: Eigin framsetning. 
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1.1.3 Kaup eigin bréfa 

Kaup félags á eigin hlutabréfum má líkja við arðgreiðslu. Félag er ekki að búa til 

verðmæti við kaup á eigin bréfum, aðeins að flytja verðmæti á milli aðila. Félagið tekur 

ákvörðun um að nýta fjármuni, sem annars væri hægt að greiða til hluthafa í formi arðs, 

í kaup á eigin hlutabréfum á markaði. Þó kaup félags á eigin hlutum geti bæði verið 

nauðsynleg og eðlileg þá er sömuleiðis hægt að telja upp galla við þessa aðferð félags 

við að koma verðmætum til hluthafa sinna. Eftirfarandi atriði eru talin fela í sér ávinning 

við kaup á eigin bréfum: 

1. Kröfum um óbreyttan hluthafahóp er mætt, ekki síst þegar þar er ekki markaður 

fyrir bréfin2 

2. Auðveldara er að uppfylla kröfur starfskjarastefnu, til dæmis vegna 

kaupréttaráætlana starfsmanna 

3. Greiðsla endurgjalds vegna kaupa á öðrum fyrirtækjum 

4. Tryggt að alltaf sé hægt að kaupa og selja hluti3 

Sömuleiðis má finna ókosti við kaup félags á eigin bréfum, þeir eru helst þessir: 

1. Getur skapað leið til að komast hjá reglum um lækkun hlutafjár 

2. Getur brotið á meginreglu um jafnan rétt hluthafa4 

3. Getur haft áhrif á völd stjórnar5 

                                                      
2
 Ef upp koma tilvik þar sem aðrir hluthafar geta ekki keypt hluti viðkomandi hluthafa, til dæmis hjá 

fyrirtækjum þar sem ekki eru virk viðskipti og upp kemur dauðsfall hluthafa eða nauðungarsala eigna. 

3
 Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti geta fjármálafyrirtæki veitt útgefendum þjónustu 

viðskiptavaka. Kaupa þau þá og selja fyrir eigin reikning eða reikning útgefanda til að greiða fyrir virkri 

verðmyndun. Útgefandi getur ekki verið með viðskiptavakt á eigin fjármálagerningum en getur keypt 

þjónustu frá fjármálafyrirtæki. 

4
 Ef greitt er hærra verð en raunverulegt verðmæti hlutanna og ef sumir hluthafa geta fengið innlausn 

en aðrir ekki. 

5
 Þó atkvæði fylgi ekki eigin hlutum þá breyta kaup félagsins atkvæðavægi annarra hluthafa á 

hluthafafundum, þannig getur vægi annarra hluthafa breyst við kaupin. 
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4. Getur haft óeðlileg áhrif á gangverð hlutabréfanna 

Þau sjónarmið sem eru talin upp hér að framan eru talin fela í sér nægjanleg rök fyrir því 

að rétt sé að heimila kaup félags á eigin bréfum þó þannig að slík kaup fari eftir 

ákveðnum reglum  (Stefán Már Stefánsson, 2013). 

Samkvæmt 55 gr. laga um hlutafélög getur félag eignast allt að 10% af eigin hlutum 

með samþykki hluthafafundar. Hluthafafundur getur veitt stjórn heimild til allt að fimm 

ára til að kaupa eigin hluti. Við kaup á eigin hlutum þarf þó að gæta þess að ráðstöfun 

eigin fjár félagsins fari ekki fram úr þeirri fjárhæð sem heimilt er að greiða til hluthafa í 

formi arðs.  

Í lögum um verðbréfaviðskipti er að finna ákvæði sem gilda um félög sem tekin hafa 

verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagerninga. Í 

120 gr. laganna er að finna skilgreiningi á hugtakinu, innherjaupplýsingar: 

Með innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem 
ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur 
fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar 
til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar 
væru. 

Fruminnherji, sem er aðili sem hefur jafnan aðgang að innherjaupplýsingum, skal 

leita samþykkis regluvarðar áður en hann á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda og  

fái hann heimild fyrir viðskiptunum skal útgefandinn birta upplýsingar um viðskiptin 

opinberlega, skv. 127 gr. sömu laga. Með þessum kröfum er löggjafinn að tryggja að 

innherjar eigi ekki viðskipti með fjármálagerninga útgefandans, þar með talið að félag 

eigi ekki viðskipti með eigin bréf, nema allar upplýsingar hafi verið gerðar opinberar er 

varða verðmyndum fjármálagerninga útgefandans (Lög um verðbréfaviðskipti nr. 

108/2007). 

Um endurkaupaáætlanir er sérstaklega fjallað um í viðauka við reglugerð um 

innherjaupplýsingar og markaðsviðskipti. Markmið endurkaupaáætlunar skal vera að 

minnka hlutafé félagsins, til að standa við skuldbindingar vegna skuldatengdra 

fjármálagerninga eða vegna úthlutana hlutabréfa til starfsmanna. Útgefandi skal birta 

upplýsingar, áður en endurkaupin hefjast, um áætlunina sem hefur þá þegar fengið 
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samþykki hluthafafundar6. Útgefandi skal birta upplýsingar um viðskipti sem falla undir 

endurkaupaáætlunina, en tímamörk eru rýmri en við önnur viðskipti með eigin bréf og 

skal birting fara fram eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að viðskiptin fóru 

fram. Útgefendur birta jafnan viðskiptaupplýsingar sem ná yfir fyrir nokkra daga í senn, 

sérstaklega þegar viðskipti eru tíð og falla undir skilgreiningu endurkaupaáætlana. Þá er 

einnig tiltekið hámarksverð í viðskiptunum, en útgefanda er ekki heimilt að greiða hærra 

verð en sem nemur hæsta verði í síðustu, óháðu viðskiptum og hæsta fyrirliggjandi 

óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum sem kaupin fara fram, hvort sem er hærra. 

Með þessum hætti setur löggjafinn félaginu skorður um hámarksverð fyrir bréfin og 

þannig er jafnræði gætt meðal hluthafa (Reglugerð um innherjaupplýsingar og 

markaðsviðskipti nr. 630/2005).  

Endurkaup íslenskra hlutabréfaútgefenda hafa verið fyrirferðameiri undanfarin 

misseri á sama hátt og arðgreiðslurnar. Á mynd 6 má sjá þróun viðskipta útgefenda á 

íslenska hlutabréfamarkaðnum með eigin bréf frá árinu 2010 til 20167. Á árinu 2010 

voru engin endurkaup á markaði og sala eigin bréfa óveruleg. Undanfarin þrjú ár hafa 

kaup á eigin bréfum aukist verulega og þar á meðal undir endurkaupaáætlunum. Þá hafa 

útgefendur lækkað hlutafé sitt í kjölfar endurkaupa og má jafna slíkum aðgerðum við 

arðgreiðslur, þar sem félagið nýtir fjármagn sem annars mætti greiða sem arð í kaup á 

eigin bréfum og lækkar þannig fjölda útistandandi hluta í kjölfarið.  

 

Mynd 6: Kaup og sala eigin bréfa íslenskra hlutabréfaútgefenda. Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: 
Eigin framsetning. 

                                                      
6
 Greina skal frá hámarksendurgjaldi, hámarksfjölda hlutabréfa sem á að kaupa og tímabil heimildar. 

7
 Gögn fyrir árið 2016 ná aðeins yfir fyrstu 11 mánuði ársins. 
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Gögn um íslensku félögin eru fengin í gegnum tilkynningar félaganna um kaup og sölu 

eigin hlutabréfa á markaði. Félögin birta tilkynningar opinberlega samkvæmt lögum um 

kaup og sölu eigin bréfa (Nasdaq, 2016). Ef litið er á kaup eigin bréfa sem hlutfall af 

markaðsvirði, þá má sjá að á árinu 2015 námu kaup eigin bréfa 1% af markaðsvirði 

félaganna á íslenska markaðnum og 2,18% á árinu 2016. Þróunina má sjá á eftirfarandi 

mynd yfir tímabilið. 

  

 

 

Til að fá samsvarandi upplýsingar um erlendu félögin var leitað upplýsinga úr 

ársreikningum félaganna. Í sjóðstreymi má sjá upplýsingar um útgáfu hlutabréfa  (e. 

Common stock issued). Slíkar tölur fela í sér nálgun þar sem um samtölu fjárhæð er að 

ræða fyrir hvert félag, það er samtala fyrir kaup og sölu eigin hlutbréfa. Á mynd 8 merkja 

neikvæðar fjárhæðir kaup og jákvæðar sölu eigin bréfa. 

Mynd 7: Kaup eigin bréfa á íslenska hlutabréfamarkaðnum sem hlutfall af markaðsvirði í árslok hvers 
tímabils. Heimild: Eigin framsetning. 
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Árið 2011 voru fá sænsk félög með talsverð endurkaup sem gerir árið frábrugðið 

öðrum árum í úrtakinu. Almennt má sjá að endurkaup eru að jafnaði umtalsverð og 

töluvert meiri en útgáfa og sala þessara félaga. Félögin í vísitölunni eru almennt með 

margra ára reynslu af markaðnum og hefur frumsala farið fram fyrr í vaxtaferli 

félaganna. Á mynd 9 má sjá kaup eigin bréfa sem hlutfall af markaðsvirði félaganna á 

sænska markaðnum, á hverjum tíma. 

 

Mynd 9: Kaup eigin bréfa á sænska hlutabréfamarkaðnum sem hlutfall af markaðsvirði í 
árslok hvers árs. Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 8: Kaup og sala eigin bréfa sænskra hlutafélaga í OMXS60 vísitölunni. Fjárhæðir í milljónum 
króna. Heimild: Eigin framsetning. 
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1.1.4 Lækkun hlutafjár 

Formkröfur um lækkun hlutafjár eru skilgreindar í lögum um hlutafélög. Hluthafafundur 

getur tekið ákvörðun um lækkun hlutafjár og má ráðstafa lækkuninni með eftirfarandi 

hætti, eftir að stjórn félagsins hefur borið fram tillögu þess efnis fyrir hluthafafund: 

1. Til jöfnunar taps sem ekki verður jafnað með öðrum hætti 

2. Til greiðslu til hluthafa 

3. Til afskriftar á greiðsluskyldu hluthafa 

4. Til að leggja í sérstakan sjóð sem aðeins má nota samkvæmt ákvörðun 

hluthafafundar. 

Stjórnarmenn og endurskoðendur félags þurfa að gefa yfirlýsingu um að skuldir við 

lánadrottna félagsins hindri ekki að hlutafjárlækkun geti farið fram. Eftir 

hlutafjárlækkunina skal tryggja að nægar eignir séu fyrir hendi sem samsvara að minnsta 

kosti hlutafé félagsins og lögbundnum varasjóði, sem er að lágmarki einn fjórði af 

hlutafé félagsins. Að lokum skal félag birta áskorun til kröfuhafa í lögbirtingablaði um að 

tilkynna kröfur sínar til stjórnar, sbr. 1. mgr. 53 gr. laga um hlutafélög (Lög um hlutafélög 

nr. 2/1995). 

Lækkun hlutafjár sem greiðsla til hluthafa er umfjöllunarefni þessa kafla. Sé farið að 

formkröfum laganna getur hlutafélag ráðstafað hlutafjárlækkuninni í formi greiðslu til 

hluthafa, með því að endurgreiða ákveðinn hluta af hlutafé félagsins (Stefán Már 

Stefánsson, 2013). 

Velji félag að lækka hlutafé og greiða til hlutahafa sinna í stað þess að greiða arð þá 

seinkar það skattskyldu til ríkisins. Greiðslan felur í sér endurgreiðslu á hlutum sem 

hluthafar hafa greitt að fullu eða að hluta. Samkvæmt 4. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, 

telst arður sá hlutur lækkunar hlutafjár sem er umfram upphaflegt kaupverð. Greiði 

félag lækkun hlutafjár til hluthafa verður greiðslan því ekki skattskyld nema hún sé hærri 

en kaupverðið og þá aðeins sá hluti sem er umfram kaupverð (Ásmundur G. 

Vilhjámsson, 2006) (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Hlutabréfaútgefendurnir N1 hf. og Fjarskipti hf. hafa nýtt sér heimild 

hlutafélagalaganna til að lækka hlutafé sitt og greiða það til hluthafa félagsins. Á 
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eftirfarandi mynd má sjá greiðslur félaga í formi lækkun hlutafjár fyrir árin 2014 til 2016. 

Íslensk félög á markaði hafa ekki nýtt þessa aðferð í stórum mæli, frekar hafa greiðslur 

til hluthafa verið gerðar í formi arðgreiðslna og endurkaupa. 

 

 

 

Upplýsingar um lækkun hlutafjár fyrir sænsku samanburðarfélögin eru ekki 

handhægar. Sé um lækkun hlutafjár að ræða er líklegt að fjárhæð lækkunarinnar sé hluti 

af kaupum á eigin bréfum í sjóðstreymi félagsins og bjagi því upplýsingarnar á mynd 10 

sem því nemur. 

1.1.5 Heildargreiðslur félaga á íslenska hlutabréfamarkaðnum til hluthafa 

Greiðsla verðmæta til hluthafa hefur breyst að nokkru leyti undanfarin ár. Félög eru í 

ríkari mæli farin að greiða arð en einnig nota þau aðrar leiðir til að koma verðmætum til 

hluthafa sem veita aukið skattahagræði fyrir hluthafa og aukinn sveigjanleika fyrir 

félagið sjálft. 

Mynd 10: Lækkun hlutafjár á íslenska hlutbréfamarkaðnum árin 2014 til 2016. 
Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. 
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Á mynd 11 má sjá þróunina frá árinu 2010, hvernig heildarvirði sem greitt er til 

hluthafa skiptist í þrjá flokka, það er arðgreiðslur, kaup á eigin bréfum og lækkun 

hlutafjár. Til samanburður má sjá hvernig greiðslum er háttað hjá sænsku félögunum, 

sbr. mynd 12. Eins og fram hefur komið þá eru arðgreiðslur þar fremur stöðugar og 

mörg félög greiða sömu krónutölu í arð á hlut milli ára. Upplýsingar um endurkaup eru 

ekki eins ítarlegar og hjá íslensku félögunum, þar sem um samtölu (kaup, sölu og lækkun 

hlutafjár) úr sjóðstreymi er að ræða. Upplýsingar um endurkaup árið 2016 eru ekki 

aðgengilegar fyrir sænsku félögin. 

  
Mynd 12: Arðgreiðslur og endurkaup sænskra félaga í OMXS60 vísitölunni. Fjárhæðir í 

milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 11: Greiðslur íslenskra félaga til hluthafa skipt niður eftir eðli. Fjárhæðir í milljónum króna. 
Heimild: Eigin framsetning. 
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1.2 Kenningar um arðgreiðslur 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um arðgreiðslur og hafa niðurstöður rannsókna 

ekki verið á eina leið. Fjallað verður um helstu kenningar um arðgreiðslur hér á eftir og 

þau sjónarmið sem standa þar að baki. Arðgreiðslur og endurkaup hafa mismunandi 

áhrif á hlutabréfaverð. Á arðleysisdegi (e. Ex-dividend date) lækkar almennt verð 

hlutabréfanna þar sem viðskipti hefjast þann dag án arðs, það er að kaupandi bréfanna 

hefur ekki rétt til arðgreiðslu, og sá arður er greiddur til þeirra sem eru hluthafar á 

arðsréttindardegi (e. Record date) í samræmi við samþykkir hluthafafundar. Þegar félag 

kaupir eigin bréf á markaði hefur það hins vegar ekki sömu áhrif á verð hlutabréfa, við 

endurkaup fækkar útistandandi hlutum svo og óráðstafað eigin fé en virði hvers hlutar 

er svo til óbreytt (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

1.2.1 Einn fugl í hendi  

Kenningin einn fugl í hendi (e. Bird in hand theory) byggir á að fjárfestar séu betur settir 

með arðgreiðslu nú en óvissum framtíðargreiðslum. Þannig taka fjárfestar ekki 

áhættuna af því að endurfjárfestingar fyrirtækja skili sér til fjárfestis að nýju. Kenningin 

byggir á því að nýjar fjárfestingar fyrirtækja breyti ekki fjárfestingarstefnunni og því ekki 

væntri ávöxtun. Hafi félag kost á fjárfestingum með jákvætt núvirði á kenningin ekki við 

lengur (DeAngelo, DeAngelo, & Skinner, 2008). 

Könnun á tilgátunni hefur leitt í ljós að meiri nákvæmni er að finna spám um áhrif 

arðgreiðslna á verð ef óráðstöfuðu eigin fé er haldið óbreyttu, í stað þess að arður sé 

greiddur með þeim hætti að óráðstafað eigið fé lækkar (Gordon, 1959). 

1.2.2 Eftirspurnarkenningin  

Eftirspurnarkenningin (e. Catering theory) byggir á að eftirspurn fjárfesta eftir arði hafi 

áhrif á eftirspurn þeirra eftir hlutabréfum. Eftirspurn fjárfesta eftir arðgreiðslum er 

breytileg á hverjum tíma og byggir kenningin á því að fyrirtæki vilja laga ákvarðanir um 

arðgreiðslur að viðbrögðum markaðarins, sem leiðir af sér að fyrirtæki greiða meiri arð 

þegar eftirspurn fjárfesta eykst á arðgreiðslum og dregst aftur saman þegar sú 

eftirspurn minnkar. Þannig laga fyrirtæki arðgreiðslur að óskum fjárfesta og hámarka 

verðmæti hlutabréfanna á sama tíma (DeAngelo, DeAngelo, & Skinner, 2008). 
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Þannig töldu þeir Baker og Wurgler að fjárfestar kunni betur að meta arðgreiðslur en 

greiðslur í öðru formi, til dæmis í formi endurkaupa. Þó er eftirspurn fjárfesta 

sveiflukennd yfir tíma þar sem væntingar um arðgreiðslur eru meiri á einum tíma en 

öðrum. Þannig má sjá að hlutabréf, sem greiddur er arður af, seljast með álagi á tímum 

sem arðgreiðslur eru eftirsóttar. Afleiðing þess er að fyrirtæki greiða meiri arð á einu 

tímabili en öðrum til að koma á móts við óskir fjárfesta. Arðgreiðslustefnur fyrirtækja 

sem reiða sig á ósk fjárfesta um arðgreiðslur eru ekki í takt við hefðbundin 

fjármagnslíkön þar sem fjárfestar horfa fremur á réttar tímasetningar á greiðsluflæði en 

annað sem hefur áhrif á tekjur viðkomandi fjárfestis, svo sem skattaáhrifin (Baker & 

Wurgler, 2004). 

1.2.3 Upplýsingaáhrif arðgreiðslna  

Kenningin um upplýsingaáhrif arðgreiðslna (e. Signaling) gerir ráð fyrir að upplýsingar 

um arðgreiðslur innihaldi frekari upplýsingar um framtíðararðsemi viðkomandi 

fyrirtækis og að breytingar á greiðslu arðs feli í sér skilaboð til fjárfesta um 

framtíðarsjóðstreymi félagsins. Prófanir á kenningunni kanna hvort og hvernig 

markaðurinn bregst við tilkynningum um arðgreiðslur. Þannig gerir kenningin ráð fyrir 

að upplýsingar um óbreyttan arð hafi engin áhrif á markaðsverð, en hækkun á greiðslu 

arðs feli í sér skilaboð um aukið sjóðsteymi til lengri tíma með jákvæðum áhrifum á verð 

hlutabréfanna. Ef á hinn bóginn fyrirtæki hættir að greiða arð, séu það skilaboð til 

markaðarins um að afkoman til framtíðar sé slök og refsar þá markaðurinn gjarnan 

fyrirtækinu með lækkun hlutabréfa. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig 

markaðurinn bregst við tilkynningum um arðgreiðslur. Yfir heildina eru niðurstöðurnar 

ekki afgerandi í þá veru að upplýsingar um breytingar á greiðslu arðs hafi áhrif á verð 

hlutabréfa (Nikki, 2001). Þrátt fyrir það hafa niðurstöður fjölda rannsókna leitt í ljós að 

eftir að fyrirtæki birta tilkynningar um hærri arðgreiðslu spá greiningaraðilar hærri 

hagnaði fyrir yfirstandandi ár. En það leiðir aftur af sér hærra verðmat á hlut en áður 

(Ofer & Siegel, 1987). Sömuleiðis hafa rannsóknir á viðbrögðum markaða við 

upplýsingum um útgáfu hlutafjár sýnt að hlutabréfaverð á til að lækka við tilkynningu 

um útgáfu hlutafjár (Junga, Kim, & Stulz, 1996) (Asquith & Mullins, 1986). Þannig les 

markaðurinn skilaboðin frá fyrirtækinu á þá leið að fyrirtækið ætli að lifa af á meðan 

hækkun arðgreiðslna gefi skilaboð um undirverðlagningu (Nikki, 2001). 
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Endurkaup gefa stjórnendum sveigjanleika umfram arðgreiðslur þar sem fyrirtæki 

geta hagað endurkaupum í samræmi við gang fyrirtækisins hverju sinni. Guay and 

Harford (2000) komust að þeirri niðurstöðu að endurkaup skuldbinda ekki stjórnendur 

til að verja sömu eða meiri fjármunum á næstu tímabilum eins og fyrri ár. Ef fyrirtæki 

draga úr þeim fjármunum sem varið er í endurkaup er þeim ekki refsað með sama hætti 

og þegar arðgreiðslur eru lækkaðar. Kaup félagsins á eigin bréfum fela einnig í sér 

skilaboð frá stjórnendum um að hlutabréfin séu ekki yfirverðlögð (Guay & Harford, 

2000)(DeAngelo, DeAngelo, & Skinner, 2008). 

1.2.4 Arðgreiðslur hafa engin áhrif á virði  

Samkvæmt kenningunni (e. Dividend irrelevance theory) hafa arðgreiðslur fyrirtækja 

engin áhrif á hagsmuni hluthafa. Ákvarðanir stjórnanda hafa því engin áhrif á hagsmuni 

hluthafa þar sem ákvörðun um arðgreiðslur er hvorki til hagsbóta né ama fyrir 

hluthafann. Miller og Modigliani settu fram kenningu um að arðgreiðslustefna fyrirtækja 

hefði ekki áhrif á virði fyrirtækja á skilvirkum markaði, að því gefnu að fjárflæði sé það 

sama og að engir skattar né viðskiptakostnaður komi til. Virði hlutafjár væri fólgið í 

virðissköpun en ekki hvernig úthlutun til hluthafa væri framkvæmd. Miller og Modigliani 

töldu að við það að skoða áhrifin þurfi að halda eignum fyrirtækisins, fjárfestingum og 

fjármögnun föstum því áhrif breytinga á þeim stærðum hafi raunverulega áhrif á 

verðmæti fyrirtækja. Sem dæmi má nefna, að ef fyrirtæki tekur fjármagn að láni og 

greiðir andvirði lánsfjármagnsins til hluthafa, er ekki hægt að slíta þá 

viðbótarskuldsetningu frá greiningu á áhrifum arðgreiðslunnar. Kenningin gerir ráð fyrir 

fullkomnum markaði og að fjárfestar hugi aðeins að núvirði fjárfestinga en ekki að 

tímasetningum og áhættu á mismunandi sviðsmynd (til dæmis fjárfestinga) er varðar 

sjóðstreymi til þeirra sem ólíkar fjárfestingarákvarðanir fela í sér (Miller & Modigliani, 

1961). 

1.2.5 Skatthagræðiskenningin  

Skatthagræðiskenningin (e. Tax preference theory) felur í sé að fyrirtæki greiða skatta af 

hagnaði sínum og hluthafar greiða skatt af sínum hagnaði. Arður er ekki frádráttarbær 

kostnaður samkvæmt skattalögum eins og vaxtagreiðslur. Þegar hluthafinn fær greiddan 

arð greiðir hann í flestum tilfellum einnig skatt af þeirri arðgreiðslu í viðbót við þann 

skatt sem fyrirtækið hefur þegar greitt (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 
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Þrátt fyrir það eru til dæmi eins og Ástralía og Nýja Sjáland þar sem endurgjald til 

fjárfesta (e. Shareholders return) er ekki skattlagt tvisvar. Þannig geta fjárfestar í 

Ástralíu dregið frá skattstofni sínum þann hluta sem fyrirtækið hefur þegar greitt skatt 

af (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

Lægri skattgreiðsla eykur skattalegt hagræði fyrir fjárfestinn. Kaup félags á eigin 

bréfum hefur skattalegt hagræði umfram arðgreiðslur, þar sem skattlagning verður í 

gegnum söluverð hlutabréfa, söluhagnað. Þrátt fyrir það er talsverður fjölbreytileiki í því 

hvernig fyrirtæki koma verðmætum til hluthafa sinna. Minni fyrirtæki endurfjárfesta 

almennt stórum hluta hagnaðar síns á meðan tækifæri til vaxtar eru til staðar og greiða 

oft og tíðum engan arð. Sum fyrirtæki koma öllum verðmætum til hluthafa í gegnum 

endurkaup á eigin hlutabréfum, enn önnur greiða arð og enn önnur blöndu af þessum 

leiðum (Brealey, Myers, & Allen, 2014).  

1.2.6 Hluthafakenningin  

Hluthafakenningin (e. Clientele theory) gerir ráð fyrir því að eftirspurn hluthafa sé 

mismunandi eftir arðgreiðslum annars vegar og söluhagnaði hlutabréfa hins vegar. 

Fyrirtæki taka því tillit til eftirspurnar eftir greiðslu arðs í sínum hluthafahóp þegar 

ákvörðun er tekin um ráðstöfun hagnaðar. Margar ástæður geta verið fyrir ólíkum 

viðhorfum fjárfesta til arðgreiðslna og má fyrst nefna að skattskylda er mismunandi 

meðal fjárfesta. Þannig getur skattaleg byrði verið mismunandi á milli fjárfesta og 

eftirspurn þeirra eftir fjárfestingum með mismunandi arðgreiðslustefnum sömuleiðis. 

Einnig geta fjárfestar viljað sjá um sitt sjóðstreymi sjálfir með því að selja bréf á markaði. 

En fjárfestar geta auðveldlega selt bréf á markaði þegar þess er þörf í stað þess að kaupa 

í arðgreiðslufélögum, en því fylgir óhjákvæmilega aukinn viðskiptakostnaður fyrir 

fjárfestinn (DeAngelo, DeAngelo, & Skinner, 2008). 

1.2.7 Umboðsvandi 

Kenningin um umboðsvanda (e. Agency cost) gerir ráð fyrir því að stjórnendur séu ekki 

fullkomnir umboðsaðilar fjárfesta, þeir hafi sérhagsmuna að gæta sem leiði til þess að 

þeir reyna að hámarka eigin afkomu sem aftur leiði til ákvarðana í þeirra þágu fremur en 

hluthafa. Fyrirtæki setja upp skipulag sem tryggir að stjórnendur vinni í þágu 

fyrirtækisins og af því hlýst kostnaður sem hluthafar bera. Stjórnendur bera einnig 
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áhættu sem tengist gengi félagsins, ef fyrirtækinu gengur illa eiga þeir það á hættu að 

missa starfið og jafnvel verða fyrir eignatjóni á eignum sem eru bundnar í hlutabréfum, 

útgefnum af fyrirtækinu. Áhættufælinn stjórnandi hefur því tilhneigingu til að velja 

áhættulítil verkefni, með lága ávöxtunarkröfu, á meðan hluthafar hafa jafnvel hagsmuni 

af hinu gagnstæða. Þessi áhætta getur sömuleiðis haft áhrif á tillögur stjórnenda til 

greiðslu arðs. Greiðsla arðs hefur áhrif á hlutfall skulda á móti eigin fé og því lægra sem 

það hlutfall er því minni líkur eru á gjaldþroti fyrirtækisins. Í tilfelli áhættufælins 

stjórnanda fara hagsmunir stjórnenda saman við hagsmuni kröfuhafa, þar sem 

starfsöryggi stjórnenda getur verið í hættu með aukinni áhættu og kröfuhafar vilja 

gjarnan takmarka arðgreiðslur til að lágmarka hættuna á greiðslufalli (Easterbrook, 

1984). 

Með kaupum á eigin bréfum er hægt að hafa áhrif á atkvæðavægi hluthafa, jafnvel 

kaupa bréf af hluthöfum sem ögra stórum hluthöfum. Við kaup á eigin bréfum fá aðrir 

hluthafar aukið atkvæðavægi sem getur nýst stjórnendum og/eða stórum hluthöfum. 

Einnig hafa kaupin þau áhrif að hækka hagnað á hlut (e. Earnings per share, EPS) á 

viðkomandi bréfum, en það hlutfall er oft notað í mælingum á árangri (DeAngelo, 

DeAngelo, & Skinner, 2008).  

1.2.8 Samfélagsleg ábyrgð 

Þrátt fyrir að mikilvægt sé að fjárfestar fái ávöxtun á þá fjármuni sem þeir greiða inn í 

félagið, þá eru aðrir þættir sem skipta máli og stjórnendur þurfa að horfa til við 

ákvarðanatöku um greiðslu arðs. Málaflokknum um samfélagslega ábyrgð er gefinn 

aukinn gaumur með hverju árinu. Við sjáum til dæmis auknar áherslur í þá veru meðal 

fyrirtækja ef við lítum á heimasíður og ársskýrslur útgefenda skráðra verðbréfa.  

Í gegnum árin hefur árangur fyrirtækja gjarnan verið mældur með því að horfa á 

aðeins einn hagsmunaaðila, það er hluthafann. Hagsmunaaðilar fyrirtækja eru hins 

vegar mun fleiri en eigendur. Stjórnendur þurfa að huga að því að virðisaukning eins 

hagsmunahóps má ekki vera á kostnað annars. Þeir þurfa einnig að leysa ágreining milli 

hagsmunaaðila sem felur í sér siðfræðilegt mat og mat á valkostum (Clarkson, 1995). 

Virði skiptir alla hagsmunaaðila fyrirtækja máli, fyrirtæki sem hámarka virði hluthafa 

til lengri tíma skapa fleiri störf og auka ánægju viðskiptavina sinna. Fyrirtæki sem 

keppast að því að hámarka hagnað en skapa starfsmönnum á sama tíma lélegt 
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vinnuumhverfi geta átt á hættu að eiga erfitt með að halda í gott starfsfólk og laða að 

nýtt vinnuafl. Gott starfsumhverfi laðar hins vegar að gott fólk sem skapar virði fyrir 

fyrirtækið. Með sama hætti þurfa fyrirtæki að horfa til viðskiptavina sinna sem 

hagsmunaaðila í virðiskeðjunni. Með auknu virði viðskiptavinar er líklegra að hægt sé að 

byggja upp langtíma viðskiptasamband sem skapar aukið virði fyrir fyrirtækið og 

viðskiptavinina (Koller, Goedhart, & Wessels, 2010) (The Economist, 2016). 

Fjárfestar eru sömuleiðis farnir að huga að málefninu í æ ríkari mæli og setja sér 

stefnu um ábyrgar fjárfestingar sem miða að því huga að samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja við fjárfestingarákvarðanir (Landsbankinn hf., 2016). Þá má gera ráð fyrir 

breytingu á stefnu lífeyrissjóða við val á fjárfestingakostum. Lög hafa verið samþykkt 

sem gera þá kröfu til lífeyrissjóða að þeir setji sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum og 

taka lögin gildi á árinu 2017 (Lög nr. 113/2016 um breytingu á lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997). 

1.2.9 Niðurstaða 

Kenningar um arðgreiðslustefnur gefa okkur ekki nákvæma niðurstöðu um hvernig haga 

skuli arðgreiðslum. Stjórnendur ættu þó að hafa ákveðin atriði í huga þegar ákvarðanir 

um arðgreiðslur eru teknar. Þannig er ekki æskilegt að greiða arð ef fjármagna þarf 

arðgreiðsluna með útgáfu nýs hlutafjár. Slík ákvörðun er talin gefa merki um að 

hlutabréfin séu verðlögð hátt að mati stjórnenda og því frekari útgáfa hlutabréfa 

ákjósanlegur kostur fyrir fyrirtækið. Þá skulu stjórnendur ekki hafna nýjum fjárfestingum 

með jákvætt núvirði (e. Net present value, NPV). Slíkar fjárfestingar munu skila 

fjárfestum aukinni arðsemi og eru því æskilegri en greiðsla arðs. Að lokum felst 

skattalegt hagræði í endurkaupum á eigin bréfum umfram greiðslu arðs. Endurkaup 

bjóða einnig upp á meiri sveigjanleika en arðgreiðslur þar sem markaðurinn refsar 

fyrirtækjum gjarnan ef arðgreiðslur eru lækkaðar. Stjórnendur ættu að vega og meta 

hvort endurkaup þjóni hagsmunum hluthafa í fyrirtækinu frekar en greiðsla arðs. 

Hluthafar geta ávallt selt hlutabréf útgefanda á markaði til að fá sjóðstreymi af 

fjárfestingunni. Þrátt fyrir það er ljóst að eftirspurn eftir arðgreiðslu er sveiflukennd og 

fyrirtæki reyna að bregðast við kröfum hluthafa um arð þrátt fyrir að aðrar leiðir séu 

skattalega hagkvæmari. 
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Stjórnendur þurfa sömuleiðis að horfa til siðferðislegra þátta þegar ákvörðun er tekin 

um greiðslu arð. Til að byggja undir lengri tíma arðsemi þarf fyrirtæki að vega og meta 

hagsmuni allra hagsmunaaðila, það er hluthafa, starfsmanna, viðskiptavina og annarra.   

1.3 Kenningar um fjármagnsskipan 

Arðgreiðslur fyrirtækja eru nátengdar umfjöllun um fjármagnsskipan fyrirtækja. Sérhvert 

fyrirtæki þarf að ákvarða með hvaða hætti fyrirtækið er fjármagnað, að hve miklu leyti 

það er fjármagnað með eigin fé annars vegar og skuldum hins vegar. Arðgreiðslur hafa 

áhrif á fjármagnsskipan fyrirtækja, það er að segja hve stórum hluta félagið á að vera 

fjármagnað með eigin fé. Leitað hefur verið svara við spurningunni um hvert rétt 

fjármagnsskipan fyrirtækja sé og er niðurstaðan mismunandi eftir eðli og stærð 

fyrirtækja. 

1.3.1 Kenningar Modigliani og Miller 

Modigliani og Miller settu fram tímamótakenningar um fjármagnsskipan fyrirtækja. 

Samkvæmt kennisetningu 1 (e. Proposition 1) er virði fyrirtækis óháð fjármagnsskipan 

þess. Forsendur kenningarinnar eru að viðskipti fari fram á fullkomnum markaði, að 

viðskipti fari fram á einu verði (óháð fjárfestingarákvörðunum) og að engir skattar séu til 

staðar. Virði fyrirtækis er samsett af markaðsvirði hlutafjár að viðbættu markaðsvirði 

skulda þar sem núvirða skal útgefin verðbréf með viðeigandi ávöxtunarkröfu fyrir hvern 

flokk verðbréfa (Modigliani & Miller, 1958).  

Samkvæmt kennisetningu 2 (e. Proposition 2) er vænt ávöxtun hlutafjár skuldsetts 

félags jafnt ávöxtun sambærilegs óskuldsetts félags að viðbættu álagi vegna 

skuldsetningar. Við skuldsetningu eiga hluthafar að gera frekari arðsemiskröfu vegna 

aukinnar áhættu. Þannig verður aukin áhætta vegna skuldsetningar til þess að fjárfestar 

geri kröfur um aukna arðsemi fjárfestingar og fyrirtæki geta ekki breytt vegnum 

fjármagnskostnaði með því að auka við skuldir því hluthafar gera 

viðbótarávöxtunarkröfu með aukinni skuldsetningu (Modigliani & Miller, 1958). 

Modigliani og Miller gerðu síðar tilraun til að bæta kennisetningar sínar þar sem í 

upphaflegum forsendum gerðu þeir ráð fyrir hinum fullkoma markaði en ekki var gert 

ráð fyrir kostnaði vegna skatta, fjárhagserfiðleika og viðskipta. Í betrumbætum á 

kennisetningunni tóku þeir tillit til skattahagræðis skulda. Þrátt fyrir skattalegt hagræði 
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skulda bentu þeir á að fyrirtæki ættu ekki endilega að velja hámarksskuldsetningu. 

Önnur fjármögnun eins og fjármögnun með kyrrsettum hagnaði (e. Retained earnings) 

geti í sumum tilfellum talist ódýrari leið með tilliti til skatta, þegar skattskylda fjárfesta 

er tekin inn í útreikninginn (Modigliani & Miller, 1963). 

1.3.2 Fórnarskiptakenningin 

Stjórnendur fyrirtækja standa frammi fyrir ákvörðun um að hversu stórum hluta á að 

fjármagna fyrirtækið með skuldum og njóta skattahagræðisins sem sú fjármögnun hefur 

í för með sér umfram fjármögnun með hlutafé. Fórnarskiptakenningin (e. Trade-off-

theory) fjallar um mismunandi hlutfall skulda hjá fyrirtækjum með tilliti til 

skattahagræðis og annars kostnaðar. Skuldsetningu fylgir áhætta vegna mögulegra 

fjárhagserfiðleika sem þarf að taka tillit til og með mikilli skuldsetningu eykst sá 

kostnaður. Arðsöm félög með tryggar efnislegar eignir þola meiri skuldsetningu en 

fyrirtæki í áhættusömum rekstri. Þannig telst skuldsetning félags vera rétt þegar 

fyrirtæki fórnar ekki skattahagræðinu fyrir annan kostnað sem getur fallið til vegna of 

mikilla skulda, til dæmis kostnaðar vegna fjárhagserfiðleika (Graham & Harvey, 2001) 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014).  

Fyrirtæki skilgreina ákjósanlegt skuldahlutfall, færa sig smám saman að því hlutfalli 

og um leið hámarka virði sitt með því að hámarka skattahagræði skulda að teknu tilliti til 

kostnaðar vegna mögulegra greiðsluvandræða (Myers, 1984). 

Samkvæmt kenningunni ættu fyrirtæki með háa arðsemi og markaðsvirði sem hlutfall 

af bókfærðu virði eigin fjár (e. Market to book ratio) að hafa lægra hlutfall skulda. 

Fyrirtæki í örum vexti geta staðið frammi fyrir miklum kostnaði ef til greiðsluvanda 

kemur og eiga því að skuldsetja sig minna (Rajan & Zingales , 1995). 

1.3.3 Röðun fjármögnunarkosta 

Kenningin um röðun fjármögnunarkosta (e. Pecking order theory) er ein áhrifamesta 

kenningin um val á fjármögnunarkostum. Ef fyrirtæki hafa val á milli þess að fjármagna 

sig með hlutafé eða skuldum velja þau skuldir vegna lægri upplýsingakostnaðar8. 

Stjórnendur hafa aðgengi að bestu upplýsingum sem geta haft áhrif á verðmæti 

                                                      
8
 Kostnaður við neikvæð skilaboð til markaðsaðila er til að mynda hærri krafa fjárfesta á fjárfestingu í 

útgefanda. 
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hlutabréfa síns fyrirtækis. Með útgáfu hlutafjár senda stjórnendur þau skilaboð til 

fjárfesta, að þeir meti gangverð hlutabréfanna hátt sem leiðir svo til þess að fyrirtæki 

velja að gefa út skuldabréf sé þess kostur. Bæði markaðurinn og stjórnendur eru 

meðvitaðir um þessi áhrif og félagið reynir því að fjármagna verkefni sín með lægstum 

upplýsingarkostnaði (Frank & Goyal, 2003) (Shyam-Sunder & Myers, 1999). 

Kenningin gerir ráð fyrir að fyrirtæki vilji helst fjármagna sig með innri fjármögnun 

(kyrrsettum hagnaði), næst kjósi þau að laga arðgreiðslur að fjárfestingartækifærum 

þrátt fyrir að hlutfall argreiðslna sé viðkvæm stærð, þá að selja auðseljanleg verðbréf en 

að síðustu velji fyrirtæki að gefa út verðbréf. Ef þörf er á útgáfu verðbréfa, þá byrja 

fyrirtæki helst á skuldabréfum, einkum breytanlegum skuldabréfum  en hlutafjáraukning 

er síðasti valkostur samkvæmt kenningunni. Þannig eru tveir valkostir fjármögnunar 

með eigin fé og samkvæmt röðun fjármögnunarkosta er innri fjármögnun með 

kyrrsettum hagnaði efst á lista stjórnenda fyrirtækja en útgáfa hlutafjár síðasti 

valkosturinn (Myers, 1984). 

Kenningin skilgreinir ekki rétt skuldahlutfall. Skattahagræði skulda og kostnaður 

vegna greiðsluvanda verða ekki forgangsmál. Þá breytist skuldahlutfall þegar mismunur 

myndast á sjóðstreymi, arðgreiðslum og fjárfestingum. Fyrirtæki með háa arðsemi og 

takmörkuð fjárfestingartækifæri lækka skuldsetningu með tímanum en fyrirtæki með 

fjárfestingartækifæri umfram innri fjármögnun auka skuldsetningu sína. Þannig er 

breyting á skuldahlutfalli drifin áfram af þörf á ytri fjármögnun en ekki hagkvæmustu 

samsetningu skulda og eigin fjár (Frank & Goyal, 2003) (Shyam-Sunder & Myers, 1999). 

Samkvæmt kenningunni er skuldahlutfall arðbærra fyrirtækja lægra en þeirra sem 

sýna minni arðsemi. Arðsöm fyrirtæki þurfa ekki á utanaðkomandi fjármögnun að halda 

á meðan minna arðsöm fyrirtæki geta ekki fjármagnað ný verkefni með innra eigin fé og 

velja skuldabréfaútgáfu fremur en hlutabréfaútgáfu vegna upplýsingakostnaðar 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

Alþjóðleg könnun á röðun fjármögnunarkosta fyrirtækja hefur leitt í ljós að stór 

fyrirtæki og einnig fyrirtæki með mikið af efnislegum eignum hafa almennt hátt 

skuldahlutfall. En aftur á móti virðast arðsöm fyrirtæki og fyrirtæki með hátt 

markaðsvirði sem hlutfall af bókfærðu virði eigin fjár (e. Market-to-book) hafa lægra 
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skuldahlutfall. Niðurstaðan styður hugmyndafræði kenninganna um röðun 

fjármögnunarkosta og fórnarskiptakenninguna (Rajan & Zingales , 1995). 

1.3.4 Niðurstaða 

Eins og sjá má á umfjölluninni að framan eru kenningar um fjármagnsskipan nátengdar 

kenningum um arðgreiðslur. Fyrirtæki þurfa að vega og meta áhrif skatta, kostnað vegna 

upplýsingamiðlunar og áhættu fjármögnunarkosta áður en ákvörðun er tekin. Ákvörðun 

um greiðslu arðs er í sömu andrá ákvörðun um fjármagnsskipan, það er hvort fjármagna 

skuli ný verkefni með innri fjármögnun, lántöku eða jafnvel útgáfu hlutabréfa. 

Sömuleiðis getur ákvörðun um greiðslu arðs kallað á frekari fjármögnun ef sjóðstreymi 

félagsins er ekki að skapa nægjanlegt laust fé til að standa undir greiðslunni.  

1.4  Niðurstöður rannsókna um arðgreiðslur 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Modigliani og Miller hafa arðgreiðslur engin áhrif á 

verðmæti hluta. Þannig eru fjárfestingar fyrirtækja ekki háðar arðgreiðslum (Miller & 

Modigliani, 1961). Lintner telur hins vegar virði félags vera núvirði af sjóðstreymi til 

hluthafa og með auknu sjóðstreymi minnki ávöxtunarkrafan sem leiðir til hærra verðs  

(Lintner, 1962). Modigliani og Miller eru þessu ósammála og telja verðmæti hluta vera 

fólgið í virðissköpun en ekki hvernig virði sé komið til hluthafa og að arðgreiðslustefnur 

fyrirtækja skipti ekki máli.  

Aðrar rannsóknir sem sýna jákvæð áhrif arðgreiðslna, sýna almennt fram á að 

breytingar á arðgreiðslum gefi vísbendingar um væntingar stjórnenda. Hækkun 

arðgreiðslna gefi þannig vísbendingar um að rekstur og arðsemi sé á uppleið sem hafi 

jákvæð áhrif á hlutabréfaverð. Hins vegar eru það oft talin neikvæð skilaboð til fjárfesta 

þegar félag þarf að fjármagna sig með útgáfu nýrra hluta (Asquith & Mullins, 1986).  

Rannsóknir á skattahagræði hafa leitt í ljós að hagræði næst með því að kaupa eigin 

bréf og fækka útistandandi hlutum í stað þess að greiða sömu fjárhæð í arð. Hins vegar 

sýna rannsóknir að ávinningur endurkaupa sé umfram skattalegan ávinning 

endurkaupanna. Þannig skýri sveigjanleiki endurkaupa umfram arðgreiðslur þá þróun 

sem orðið hefur á aukningu endurkaupa (Jagannathan, Stephens, & Weisbach, 2000). 

Fama og French gerðu rannsókn á einkennum fyrirtækja sem greiddu arð á árunum 

frá 1978 til ársins 1999. Niðurstaðan var sú að hlutfall fyrirtækja sem greiddu arð á 
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tímabilinu lækkaði frá 66,5% í 20,8%. Hluti skýringarinnar var að einkenni fyrirtækja á 

markaði breyttist. Stærra hlutfall fyrirtækja flokkaðist sem lítil fyrirtæki með mikla 

vaxtarmöguleika. En einnig urðu fyrirtæki almennt líklegri til að greiða ekki arð til sinna 

hluthafa (Fama & French, 2001). 

Svipaða rannsókn gerðu þeir Denis og Osobov fyrir tímabilið 1989 til 2002. 

Rannsóknin var alþjóðleg og niðurstaða þeirra var á sömu leið og þeirra Fama og French. 

Líkur á því að fyrirtæki greiði arð er háð stærð fyrirtækja, vaxtarmöguleikum og arðsemi, 

með öðrum orðum aukast líkurnar á arðgreiðslum eftir því sem arðsemi og stærð 

fyrirtækja eykst en líkur á arðgreiðslu minnka með vaxtarmöguleikum. Því til viðbótar 

kom í ljós samband á milli arðgreiðslna í sex löndum við hlutfall óráðstafaðs eigin fjár og 

heildar eigin fjár. Líkur eru meiri á arðgreiðslu þegar stór hluti eigin fjár er óráðstafað 

eigið fé.  Í flestum löndum fór tilhneiging til að greiða arð minnkandi yfir tímabilið en þó 

mest í Bandaríkjunum (Denis & Osobov, 2008). 
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2 Gögn í rannsókninni 

2.1.1 Lýsing á úrtaki 

Við rannsóknina er notast við upplýsingar um þau félög sem eru skráð á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum og þau félög sem eru í OMXS60 vísitölunni á hlutabréfamarkaði 

Nasdaq í Svíþjóð. Félögin í sænsku vísitölunni eru þau félög sem eru sömuleiðis í 

OMXS30 vísitölunni ásamt þeim 30 félögum sem koma þar á eftir í valinu (Nasdaq, 

2016).  Með því að velja úrtak 60 félaga sem skráð eru á sænska markaðnum er unnt að 

ná ágætum fjölda gagnapunkta sem gefa okkur betri vissu fyrir niðurstöðunum. Úrtakið 

er ekki lýsandi fyrir öll fyrirtæki, þar sem aðeins er unnið með stór fyrirtæki að 

meðaltali, sem þar að auki uppfylla skilyrði fyrir töku hlutabréfa til viðskipta á 

aðalmarkaði (e. Main market) og eru í dreifðri eign fjárfesta. Íslensku félögin eru fá og 

því getur verið erfitt að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður sem lýsa séreinkennum 

íslenskra félaga með tilliti til arðgreiðslna. 

2.1.2 Lýsing á gögnum í rannsókninni 

Helstu fjárhagsupplýsingar voru fengnar á heimasíðu Nasdaq. Á vefsíðu Nasdaq um 

hlutabréf er hægt að skoða lykilupplýsingar um útgefendur hlutabréfa á norræna 

hlutabréfamarkaðinum (Nasdaq, 2016). Ef leitað er að viðkomandi útgefanda  þá má að 

jafnaði finna upplýsingar er varðar fjárhag hvers félags síðastliðinna fimm ára, en þar er 

einnig aðgengileg samantekt upplýsinga (e. Fact sheet) sem einnig var notast við. 

Gögnin á heimasíðu Nasdaq voru háð ýmsum takmörkunum, en í þeim tilfellum þegar 

þær voru ekki fullnægjandi var notast við ársreikninga9 félaganna og í sumum tilfellum 

voru árshlutareikningar einnig notaðir til að fylla í eyðurnar. Sem dæmi um slík tilfelli má 

nefna að almennt vantaði allar upplýsingar fyrir árið 2010 og í einhverjum tilfellum var 

ekki búið að setja inn upplýsingar fyrir árið 2015. Sömuleiðis voru upplýsingar um 

arðgreiðslur félaga á árinu 2016 vegna niðurstöðu rekstrar ársins 2015 fundnar í 

árshlutareikningi fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2016. 

                                                      
9
 Fjárhagsupplýsingar voru fengnar á vefsíðu félaganna. Í viðauka 2 má sjá lista yfir félögin í úrtakinu og 

upplýsingar um vefsíðu félaganna. 



 

42 

Til að afla upplýsinga um kaup og sölu félaga á eigin bréfum var notast við 

sjóðstreymisupplýsingar fyrir sænsku félögin en hjá þeim íslensku var einnig farið yfir 

opinberar tilkynningar um kaup og sölu eigin bréfa í fréttakerfi Nasdaq (Nasdaq, 2016). 

Yfirlit yfir kaup og sölu eigin bréfa var svo stemmt af við sjóðstreymi íslensku félaganna 

til að lágmarka villuhættu við gagnaöflunina. Óverulegur munur er á gögnum í 

sjóðstreymi og tilkynntum eigin viðskiptum og má rekja hann til gengismunar. Ástæðan 

fyrir að farið var í fréttakerfi Nasdaq til að ná þessum upplýsingum fram er að 

sjóðstreymi gefur einungis upplýsingar um nettófjárhæð á kaupum og sölum á eigin 

bréfum. Fyrir íslenska markaðinn var markmiðið að ná fram sem bestum upplýsingum 

um  hversu miklum fjármunum félögin hafa varið í arðgreiðslur, kaup á eigin bréfum og 

greiðslur til hluthafa í kjölfar hlutafjárlækkunar. Slík vinna er tímafrek og ekki var talið 

ásættanlegt að verja þeim tíma í að skoða sænsku félögin með sama hætti, enda má 

leiða líkur að því að í tilfelli félaganna í sænska úrtakinu hefði það haft óveruleg áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

Fá félög hafa nýtt sér heimildir laga á tímabilinu til að lækka hlutafé í þeim tilgangi að 

greiða til hluthafa sinna. Upplýsingar um lækkun hlutafjár eru aðgengilegar í 

ársreikningum félaganna en einnig er hægt að finna upplýsingar um lækkun hlutafjár í 

opinberum tilkynningum um niðurstöðu hluthafafunda. Greinarbetri upplýsingum var 

aflað um íslensku félögin, en upplýsingar um sænsku félögin koma inn í tölur um kaup 

og sölu eigin bréfa í sjóðstreymi. Í tölfræðilegu aðhvarfsgreiningunni er notast við 

nettófjárhæð í sjóðstreymi hvers árs fyrir sig hjá viðkomandi fyrirtæki. Ef lækkun verður 

á handbæru fé, þá er um greiðslu til hluthafa að ræða, en ef handbært fé hækkar í 

gegnum sama lið, þá er um sölu hlutabréfa að ræða. 

Samkvæmt 8 gr. laga um ársreikninga er félögum heimilt að færa bókhald sitt og 

semja ársreikning í erlendum gjaldmiðli sem telst starfrækslugjaldmiðill félagsins. 

Fjárhagsupplýsingar íslensku félaganna eru samdar í þremur mismunandi gjaldmiðlum, 

það er íslenskum krónum, evrum og dollurum. Sömuleiðis eru reikningsskil sænsku 

félaganna birt í erlendum gjaldmiðlum en þar bætast við tvær mynttegundir, sænskar 

krónur og bresk pund (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Við samræmingu gjaldmiðla í rannsókninni þá voru allar upplýsingar færðar yfir í 

íslenskar krónur. Notast var við gengisskráningu Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands), 
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efnahagsliðir voru færðir yfir í íslenskar krónur á árslokagengi hvers árs en rekstrar- og 

sjóðstreymisliðir voru færðir yfir í íslenskar krónur á meðalgengi hvers árs. Í báðum 

tilfellum er notast við miðgengi. Réttast væri að færa hagnað hvers árs yfir á eigið fé á 

meðalgengi en í staðinn er árslokagengi notað fyrir alla eigin fjár liði reikningana. 

Lítilsháttar bjögun kanna að myndast vegna þessarar aðferðar en vinna við að skipta 

eigin fjár reikningum upp í upphafsstöðu og breytingu yfir árið var ekki talin hafa veruleg 

áhrif á niðurstöðu rannsóknar. 

Þeim stærðum sem safnað var saman má sjá í eftirfarandi töflu. Ákveðið var í upphafi 

að safna saman meiri upplýsingum en augljóst var að yrðu notaðar í rannsókninni, þar 

sem mikil vinna liggur í að safna upplýsingunum saman og því tímafrekt að bæta við 

upplýsingum á síðari stigum, um einn eða fleiri lið úr ársreikningum félaganna. 

 Hagnaður fyrir skatta og vexti  Hagnaður ársins 

 Hagnaður á hlut  Heildareignir 

 Heildar skuldir  Langtíma vaxtaberandi skuldir 

 Eigið fé samtals  Óráðstafað eigið fé 

 Hlutafé  Greiddur arður 

 Útgáfa/kaup eigin hlutabréfa  Arðsemi eigna 

 Arðsemi eigin fjár  Markaðsvirði hlutafjár 

Tafla 1: Lykilstærðir  

Upplýsingar um markaðsvirði hlutafjár var fengið frá Nasdaq kauphöllinni á Ísland. 

Markaðsvirði sænsku félaganna var fengið í sænskum krónum en markaðsvirði þeirra 

íslensku í íslenskum. Markaðsvirði var umreiknað með sama hætti og efnahagsliðir 

félaganna, það er á árslokagengi hvers árs og birt á vefsíðu Seðlabanka Íslands. 

Upplýsingar um atvinnugreinaflokkun voru einnig teknar saman. Nasdaq 

kauphallirnar á Norðurlöndunum flokka félög á sínum mörkuðum í samræmi við ICB 

atvinnugreinaflokkun (e. Industry Classification Benchmark). Atvinnugreinaflokkunin er 



 

44 

alþjóðleg og gerir bæði félögum og fjárfestum kleift að bera saman fyrirtæki í skyldum 

rekstri. Samkvæmt staðlinum eru fyrirtæki flokkuð í atvinnugrein sem síðan flokkast í 

yfirgeira. Yfirgeiri flokkast svo áfram í geira og svo að lokum í undirgeira. Upplýsingarnar 

sem við höfum eru flokkun í yfirgeira. Gervibreyturnar sem notaðar eru í rannsókninni 

miða við atvinnugrein (Industry Classification Benchmark (ICB)) (Nasdaq, 2011). 

2.1.3 Flokkun gagna  

Gögnin í rannsókninni ná frá árinu 2010 til ársins 2015, að viðbættum upplýsingum um 

arðgreiðslur á árinu 2016 svo og upplýsingum um lækkun hlutafjár og kaup eigin bréfa 

fyrir íslensku félögin fyrstu ellefu mánuði ársins 2016. Sænsku félögin hafa rekstrarsögu 

fyrir allt tímabilið en þau íslensku mörg hver ekki. Mörg félaganna á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum hafa verið skráð á markað eftir ársbyrjun 2010. Í þeim tilfellum 

var notast við gögn eitt ár fyrir skráningu á markað. Við skráningu á markað þarf félag að 

gefa fjárhagslegar upplýsingar tvö ár aftur í tímann, en hér var aðeins er notast við eitt 

ár, þar sem oft var töluverð breyting á fjárhag fyrirtækja skömmu fyrir skráningu, til 

dæmis eigin fé.  

Félög með neikvætt eigið fé voru tekin út úr gagnagrunninum. Einnig voru tekin út 

fyrirtæki í fjármálaþjónustu, það er fyrirtæki í atvinnugreinaflokk 8000 samkvæmt 

stöðlum FTSE. Við hreinsunina fækkaði fyrirtækjum um 19 talsins, um var að ræða 

fyrirtæki á sviði í fjármálaþjónustu, banka-, trygginga- og fasteignastarfsemi.  

Þar sem gögnin ná yfir tiltölulega skamman tíma þá er erfitt að greina með 

fullnægjandi vissu hvort almennt megi greina breytingar á hegðun er varðar 

arðgreiðslur, það er hvort þær séu að minnka yfir tímabilið eða aukast. Á íslenska 

markaðnum sjáum við aukningu sem má skýra að hluta til með fjárhagslegum bata eftir 

efnahagshrunið. 

Við lok hreinsunar erum við með 53 fyrirtæki í úrtakinu sem uppfylla okkar skilyrði. 

Fyrirtækin fengu gildi fyrir tvær gervibreytur, það er hvort félagið er á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum annars vegar og hvort félagið er arðgreiðslufélag hins vegar. 

Nokkur félög greiddu arð hluta tímabilsins, en fyrirtækin fengu gildið 1 fyrir þau ár sem 

greiddur var arður. Aðeins 5 félög greiddu engan arð á tímabilinu sem um ræðir. Þegar 

komið var inn í rannsóknina var ákveðið að bæta við fleiri gervibreytum fyrir 
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atvinnugreinaflokk fyrirtækjanna. Gervibreytur fyrir atvinnugreinaflokka eru átta talsins. 

Sjá nánar í töflu 9. 

Skoðað var hvernig tölfræðileg niðurstaða breyttist ef við tökum út gildi þar sem 

óráðstafað eigið fé er neikvætt. Fyrirtæki í vexti, jafnvel snemma í vaxtaferlinu, geta 

eðlilega verið með neikvætt eigið fé. Félög eru að leggja í fjárfestingar til að byggja undir 

framtíðartekjustreymi sem getur verið kostnaðarsamt í byrjun. 

2.2 Gerð aðhvarfsgreiningar  

Unnið er með þversniðsgögn í rannsókninni. Þversniðsgögn geta verið annars vegar 

margvíð þversnið í jafnvægi, það er að sérhver breyta, hér fyrirtæki, hefur sama fjölda 

athuguna og hins vegar ójafnað margvítt þversnið, þegar hver breyta hefur mismunandi 

fjölda athuguna. Úrtakið hér flokkast sem ójafnað margvítt þversnið (e. Unbalanced 

panel). En þar sem íslensku fyrirtækin hafa ekki verið á markaði yfir allt tímabilið eru 

fjárhagsupplýsingar ekki aðgengilegar fyrir öll árin sem rannsóknin tekur til. Þversniðið 

sem við erum með er stutt þar sem fjöldi fyrirtækja eru fleiri en þau ár sem eru til 

skoðunar (Porter & Gujarati, 2009). 

2.2.1 Gögnin 

Notast var við tölfræðiforritið Gretl við úrvinnslu ganga. Rannsóknin byggir á fjölbreytu 

aðhvarfsgreiningu þar sem óháðu breyturnar eru fleiri en ein. Þær breytur sem byrjað 

var með í upphafi eru skýrðar í töflu 2 hér að aftan. Breyturnar taka mið af athugun, 

David J. Denis og Igor Osobov og sömuleiðis þeirra Fama og French, á því hvaða breytur 

hafa áhrif á ákvörðun um greiðslu arðs. Þeir Denis og Osobov gerðu alþjóðlega greiningu 

á arðgreiðslum fyrirtækja, þar sem mismunandi einkenni voru dregin fram miðað við 

hvar fyrirtækin voru stödd í heiminum. Í könnun þeirra var gerð greining á því hvaða 

breytur skýra hvort fyrirtæki greiða arð eða ekki. Félög sem greiddu arð fengu þannig 

breytu með gildinu 1 en þegar ekki var greiddur arður þá fékk breytan gildið 0. Fama og 

French gerðu athugun á einkennum arðgreiðslufélaga frá árinu 1978 til ársins 1999 með 

svipuðum aðferðum og þeir Denis og Osobov (Denis & Osobov, 2008) (Fama & French, 

2001). 

Þeir annmarkar eru á úrtakinu að það heyrir til undantekninga ef fyrirtæki greiða ekki 

arð. Því var tekin ákvörðun um að nota fjárhæð arðs til að sjá hvernig breyturnar hefðu 



 

46 

áhrif á arðgreiðsluna. Sömuleiðis var gerð aðhvarfsgreining eftir fyrirmyndinni sem við 

komum að síðar, það er tvíkosta aðhvarfsgreining (e. Logit regression). 

  

 

Tafla 3: Skilgreining á breytum. 

At = Bókfært virði eigna

Et = Hagnaður fyrir skatta og vexti

Yt = Hagnaður eftir skatta

Vt = Markaðsvirði fjármagns (At – BEt + markaðsvirði hlutafjár)

REt = óráðstafað eigið fé

BEt = Eigið fé (bókfært verð)  

Í eftirfarandi töflu má sjá lýsandi tölfræði fyrir frum- og skýribreytur. 

Tafla 4: Lýsandi tölfræði. Heimild: Eigin framsetning fengin úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Meðaltal Miðgildi Min Max Sf 5% 95%

DIV           46.202               13.222     0         459.629               83.378     0         224.926     

DandBuy           54.821               13.222     0      1.109.000             114.183     0         250.402     

At      1.175.980             589.852     839      7.791.470          1.672.980     8.034      5.620.220     

REt/BEt           0,3891               0,7019     -17,9447              2,0342               1,7325     -0,0892            1,02554     

Et/At           0,0808               0,0820     -0,5212              0,4842               0,1038     -0,0354    0,21957

Yt/BEt           0,1345               0,1399     -2,4246              1,0383               0,2255     -0,0708    0,39704

Vt/At           2,1222               1,4904               0,3322             21,4478               2,3848               0,6676     6,26150

dA/At           0,0878     0 -0,5988              5,4168               0,4428     -0,1328    0,42539

Fjárhæðir eru í milljónum króna annars vegar og hlutfallstölum hins vegar.  

Í töflu 5 má sjá tölfræði úrtaks í samanburði við tölfræði í rannsókn Denis og Osobv 

annars vegar og Fama og French hins vegar. Hér er úrtakið borið saman við fyrirtæki 

sem greiða hluthöfum sínum arð í Bandaríkjunum og Bretlandi.  

Tafla 2: Breytur í aðhvarfsjöfnu. 
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Tafla 5: Lýsandi tölfræði úrtaks í samanburði við erlendar rannsóknir Heimildir: Fama og French, 2001, 
Denis og Osobov, 2008 og eigin útreikningar. 

Óráðstafað eigið fé Stærð félags

 REt/BEt At Et/At Yt/BEt Vt/At dA/At

Meðaltal úrtaks 38,91 1.176.000   8,08 13,45 2,12 8,78

Ísland

Heild 33,44 57.557        8,34 8,28 1,40 5,93

Greiðsla arðs 51,02 63.207        11,4 17,13 1,69 3,83

Ekki greiðsla arðs 6,94 42.636        5,41 -6,53 1,21 19,6

Svíþjóð

Heild 39,98 1.392.700   8,03 14,45 2,26 9,33

Greiðsla arðs 74,86 1.557.800   9,80 16,89 2,02 6,84

Ekki greiðsla arðs -197,80 267.280      -4,03 -2,13 3,89 26,3

US - Denis og Osobov

Greiðsla arðs 68,50 57.912        7,50 11,60 1,39 5,50

Ekki greiðsla arðs 5,10 7.915          4,00 3,60 1,45 7,70

Bretland - Denis og Osobov

Greiðsla arðs 59,20 9.854          7,70 12,90 1,35 6,90

Ekki greiðsla arðs -26,00 2.262          -1,20 -6,80 1,40 2,20

Rannsókn Fama og French

Greiðsla arðs * 96.562        7,82 12,75 1,39 8,78

Ekki greiðsla arðs * 7.676          5,37 6,15 1,42 11,62

Upplýsingar um félögin í rannsókninni miða við hreinsuð gögn.

Eignir, At eru í milljónum króna. Aðrar upplýsignar eru hlutfallstölur.

* Upplýsingar ekki aðgengilegar.

VöxturArðsemi

 

Eignir félaga í erlendu rannsóknunum eru reiknaðar í íslenskum krónum á 

árslokagengi við lok rannsóknar. Úr töflunni má lesa að fyrirtæki í örum vexti greiða 

síður arð, þó sker Bretland sig úr í rannsókn Denis og Osobov hvað þetta varðar. 

Arðgreiðslufélög fjármagna sig í frekar með innri fjármögnun en þau félög sem ekki 

greiða arð hér á landi og erlendis. Þau félög sem greiða arð eru að jafnaði tiltölulega stór 

og arðsöm. Í gögnum fyrir íslenska og sænska markaðinn eru fá félög sem greiða ekki 

arð. Af þessum sökum hefur hver og einn gagnapunktur mikið vægi og bjagar það 

niðurstöðuna fyrir fyrirtæki sem greiða ekki arð. Sér í lagi er rétt að benda á að mikill 

vöxtur eins félags hefur þau áhrif að tölulegar upplýsingar fyrir vöxt félaga sem greiða 

ekki arð í úrtakinu eru ekki lýsandi fyrir heildina (Denis & Osobov, 2008) (Fama & 

French, 2001). 

2.2.2 Marglínuleiki 

Ef há línuleg fylgni er á milli skýribreyta þá eru líkur á marglínuleika. Línulega fylgni milli 

skýribreyta má sjá í töflu 6. Mesta línulega fylgnin er á milli hagnaðarbreytanna tveggja 

og svo breytanna sem mæla annars vegna óráðstafað eigið fé sem hlutfall af heildar 

eigin fé og hins vegar breytunnar sem mælir hagnað sem hlutfall af eignum.  
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Tafla 6: Fylgni milli breyta í aðhvarfsjöfnu. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

DIV DandBuy At REt/BEt Et/At Yt/BEt Vt/At dA/At

1,0000 0,9249 0,7922 0,1337 0,2515 0,1597 -0,0347 -0,0714 DIV

1,0000 0,7217 0,1175 0,2377 0,1851 -0,0537 -0,0686 DandBuy

1,0000 0,1590 0,0154 0,0358 -0,2093 -0,0688 At 

1,000 0,6364 0,3325 -0,2741 -0,0463 REt/BEt

1,000 0,7088 0,1189 0,0934 Et/At

1,000 0,0827 0,1264 Yt/BEt

1,000 0,1926 Vt/At

1,000 dA/At  

Annað sem gott er að skoða er VIF (Variance inflation factor) sem metur 

skýribreyturnar sem fall af öðrum skýribreytum. Ef mikil fylgni er á milli breyta þá verður 

VIF stuðullinn hár og sem gefur sömuleiðis vísbending um marglínuleika. Lægsta VIF gildi 

sem breytan getur fengið er 1,0 og er almennt talað um að marglínuleiki sé til staðar ef 

gildið er um 10. 

Tafla 7: VIF tafla. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

VIF

At 1,066

REt/BEt 2,298

Et/At 3,675

Yt/BEt 2,161

Vt/At 1,350

dA/At 1,055  

VIF gildin eru ekki há en við erum með tvö gildi í töflu 6 sem rétt er að hafa í huga, 

það er fylgni arðsemi eigna og eigin fjár annars vegar og hins vegar arðsemi eigna og 

óráðstafaðs eigin fjár. Keyrð var aðhvarfsgreiningu með öllum breytunum en teknar út 

breytur sem mæla eigið fé með einhverjum hætti (það er REt/BEt og Yt/BEt), til að 

minnka líkur á að marglínuleiki sé að draga út gæðum líkansins. Líkur á marglínuleika 

minnka þar sem áður voru notaðar breytur sem mældu nátengdar stærðir, til dæmis 

tvær arðsemisbreytur. VIF gildin voru einnig mun betri þegar búið var að fjarlægja 

þessar tvær breytur út. Eftirfarandi tafla sýnir VIF gildi fyrir breytur í besta líkaninu okkar 

sem við komum betur að síðar.   
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Tafla 8: VIF tafla fyrir besta líkanið. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

VIF

At 1,114

Et/At 1,154

Vt/At 1,106

dA/At 1,050

D7 1,051

D8 1,251

D9 1,061  

2.2.3  Misdreifni 

Misdreifni myndast þegar leifaliðir eru mismunandi fyrir hvern hóp. Leifaliðirnir voru 

teiknaðir í graf sem fall af háðu breytunni (líkan 5 í viðauka 4) og fá um eftirfarandi 

mynd. Ef myndin af leifaliðum er flöt þá er ekki ástæða til að óttast misdreifni. Graf 

leifaliða gefur okkur ekki flata línu, leifaliðirnir raðast að stæstum hluta þétt í kringum 

núll og því er talin ástæða til að kanna misdreifni frekar. Ef leifaliðir eru skoðaðir í grafi 

þar sem þeir eru teiknaðir upp á móti skýribreytum má finna sams konar vísbendingar, 

það er að leifaliðir raðast þétt á grafinu, sjá viðauka 3.  

 

Mynd 13: Leifaliðir teiknaðir upp á móti háðu breytunni (arður). Heimild: Eigin framsetning fengin úr 
tölfræðiforritinu Gretl. 
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Að lokum eru gerð frekari prófun á misdreifni með aðferð White, sjá niðurstöður í 

viðauka 3. Tilgátan er sú að það sé ekki misdreifni í gögnunum. P-gildið segir til um 

niðurstöðuna. White prófið gefur okkur mjög lágt p-gildi og því getum við einnig hafnað 

tilgátunni um að það sé engin misdreifni byggt á því prófi. 

Þegar misdreifni er í gögnunum okkar þá gefur venjulega aðferð minnstu kvaðrata (e. 

Ordinary least squares) röng staðalfrávik. Misdreifni dregur úr gæðum líkansins, 

staðalfrávikið verður vanmetið og við ofmetum tölfræðilega marktækni. 

2.2.4 Sjálffylgni 

Rho gildi er mælikvarði um sjálffylgni, gildið liggur á bilinu -1 til 1. Niðurstöður prófanna 

sýna engin merki um sjálffylgni þar sem gildið er mjög lágt, nálægt núlli. 

2.3 Aðhvarfsgreining fyrir arðgreiðslur  

Tilgátan sem við skoðum er eftirfarandi, en á síðari stigum bætast við gervibreyturnar 

sem taka gildið einn eða núll. 

Dt&Buyt (Yi)= β1+ β2*At + β3*Et/At + β4*Vt/At + β5*dA/At  + ui 

Byrjað var á að gera samsetta aðhvarfsgreiningu (e. Pooled ordinary last squares), 

það er venjulega aðferð minnstu kvaðrata, VAMK. Aðferðin byggir á því að finna stuðla 

við skýribreyturnar og lágmarka kvaðratsummu leifaliða. Gengið var út frá því að háða 

breytan væri greiddur arður félaga og gervibreytunum var sleppt í fyrstu. Í viðauka 3 má 

sjá niðurstöður úr tölfræðiforritinu Gretl. Til að forðast marglínuleika í greiningunni þá 

fækkum við breytum þannig að aðeins ein arðsemisbreyta og ein vaxtarbreyta er í 

líkaninu. Þær breytur sem eru eftir eru þær sömu og þeir Fama og French voru með í 

sinni greiningu.   
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Tafla 9: Gervibreytur í aðhvarfsjöfnu 

Breytur Lýsing

D1A Gervibreyta fyrir arðgreiðslufyrirtæki

D2IS Gervibreyta íslensk fyrirtæki

D3 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Olía og gas

D4 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Efni

D5 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Iðnaður

D6 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Neysluvörur

D7 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Heilbrigðismál

D8 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Neytendaþjónusta

D9 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Fjarskipti

D10 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Tækni  

Þar sem ekki var hægt að hafna tilgátunni um að misdreifni sé til staðar í líkaninu 

voru gerð próf sem auka gæði líkansins með því að leiðrétta fyrir misdreifni. Byrjað var á 

að kanna hvaða próf hentuðu best, aðferð minnstu kvaðrata, aðhvarfsgreining með 

bundnum áhrifum (e. Fixed-effected, FEM) eða líkan með slembiáhrifum (e. Random-

effects, REM). Breusch-Pagan prófið leiddi í ljós að REM hentaði gögnunum betur en 

OLS. Hausman prófið leiddi í ljós að REM hentaði betur en FEM og að síðustu kom í ljós 

að OLS hentaði betur en FEM. Niðurstöðuna má sjá í viðauka 3, en líkan með 

slembiáhrifum (REM) er besta líkanið. Ákveðið var að framkvæma harðgerða (e. Robust) 

samsetta aðhvarfsgreininga (HAC) og REM. Harðgerð samstett aðhvarfsgreining 

leiðréttir fyrir misdreifni og við fáum víðari öryggismörk, sjá viðauka 4. 

Við það að bæta við gervibreytunum þá aukast gæði líkansins. Útskýringarmátturinn 

(R2) eykst lítillega og leiðrétt útskýringarhlutfall (e. Adjusted R2) hækkar sömuleiðis. 

Einhverjir stuðlarnir við gervibreyturnar fá há p-gildi og eru því ekki marktækir. Unnið 

var með líkanið og fjarlægðar breytur sem voru með há p-gildi og að lokum var komið 

líkan með marktæka stuðla við allar skýribreytur. 

Stuðlarnir eru nánast þeir sömu í líkönunum, REM og HAC, og p-gildin sömuleiðis (sjá 

líkan 3 og 4 í viðauka 4). Leiðrétt útskýringarhlutfall er 72,2% og allir stuðlar í líkaninu 

eru marktækir við 95% mörkin. Gervibreytan fyrir íslenskt félag hefur ekki marktæk áhrif 

en einnig hafa aðeins þrír atvinnugreinaflokkar marktæk áhrif á arðgreiðslur samkvæmt 

líkönunum. 
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Aðferðin, vigtuð minnstu frávik (e. Weighted least squares, WLS) gengur út á að 

leiðrétta fyrir misdreifni með því að deila þeim lið sem veldur misdreifninni í gegnum 

formúluna. Við framkvæmdina fengum við hærra leiðrétt skýringarhlutfall (e. Adjusted 

R-squared) eða 86,2% og útskýringarmáttur líkansins jókst einnig (R2). Ein atvinnugrein 

varð marktæk við 95% mörkin til viðbótar þeim sem voru marktækar í líkani REM og 

HAC. 

Tafla 10: Samanburður líkans með slembiáhrifum og harðgerðrar samsettrar aðhvarfsgreiningar. 
Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 33.868 -   -7,2130 <0,00001 33.868 -   -7,2125 <0,00001

At 0,04103  25,9400 <0,00001 0,04103  25,9436 <0,00001

Et/At 151.122  5,8250 <0,00001 151.122  5,8254 <0,00001

Vt/At 4.585      4,1480 0,00004 4.585      4,1484 0,00004

dA/At 13.064 -   -2,2530 0,02501 13.064 -   -2,2526 0,02501

D7 32.913    4,1220 0,00005 32.913    4,1220 0,00005

D8 25.949    3,4460 0,00065 25.949    3,4459 0,00065

D9 35.389    3,7480 0,00021 35.389    3,7483 0,00021

R2 0,7288     0,7288     

Akaike criterion 7.467,09  7.467,09  

Schwarz criterion 7.496,93  7.496,93  

Pooled OLSRandom-effects (GLS)

 

Besta líkanið fengum við með aðferðinni, vigtuð minnstu fráviki (e. Weighted least 

squares), sjá viðauka 4. Þar er leiðrétt skýringarhlutfall hæst eða 86,2%, viðmiðun 

Akaike og Schwarz er lægst í því líkani og leifaliðir minnstir. Útskýringarmáttur (e. R-

squared, R2) líkansins er 86,6%. Leifaliðir eru ekki normaldreifðir, p-gildið er mjög lágt og 

því getum við hafnað tilgátunni um normaldreifða leifaliði. 
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Tafla 11: Samanburður líkans WLS og Pooled OLS leiðrétt fyrir staðarvillu (HAC). Heimild: Eigin 
útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 27.406 -   -9,2502 <0,00001 33.868 -   -7,2125 <0,00001

At 0,03872  41,5620 <0,00001 0,04103  25,9436 <0,00001

Et/At 90.827    5,9099 <0,00001 151.122  5,8254 <0,00001

Vt/At 2.667      3,9233 0,00011 4.585      4,1484 0,00004

dA/At 7.083 -     -3,6170 0,00035 13.064 -   -2,2526 0,02501

D5 12.806    4,3560 0,00002 *

D7 15.585    3,7077 0,00025 32.913    4,1220 0,00005

D8 14.346    3,8242 0,00016 25.949    3,4459 0,00065

D9 37.184    6,7760 <0,00001 35.389    3,7483 0,00021

R2 0,8661       0,7288     

Akaike criterion 802,60       7.467,09  

Schwarz criterion 836,17       7.496,93  

* Skýribreyta ekki marktæk í líkaninu við 95% öryggismörkin

Pooled OLSWLS

 

Í viðauka 4 má sjá mynd leifaliða, próf sem kannar hvort leifaliðirnir eru 

normaldreifðir, sem þeir eru ekki og er enn einhver misdreifni fyrir hendi meðal 

leifaliða. Á mynd 14 má einnig sjá hvernig leifaliðir raða sér í kringum línuna sem 

myndar normaldreifingu leifaliða. Falli leifaliðir á línuna er líkanið að fanga vel 

breytileikann í gögnunum. Hér falla leifaliðirnir ekki á línuna og þar af leiðandi fangar 

líkanið ekki breytileikann nægjanlega vel. Skýringin má vera sú að arðgreiðslur eru 

gjarnan miðaðar við sömu krónutölu á hlut þó að fjárhagur breytist á milli ára, þar sem 

stjórnendur vilja síður breyta arðgreiðslum félagsins milli ára. Þannig má sjá samfellu í 

arðgreiðslum fyrirtækja. Líkanið getur hins vegar ekki fangað þann ákvörðunarpunkt10 

og við fáum frekari leifaliði en ella. 

                                                      
10

 Að arðgreiðslur eru gjarnan í takt við arðgreiðslur fyrri ára. 
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Mynd 14: Normaldreifingarrit. Heimild: Eigin framsetning fengnin úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Fram að þessu hafa fyrst og fremst verið skoðuð áhrifin á arðgreiðslur. Aðferð 

vigtaðra minnstu frávika var einnig notað til að skoða áhrif sömu skýribreytna á samtölu 

arðgreiðslna og endurkaupa, sjá viðauka 5. Líkanið leiddi í ljós fleiri marktækar breytur 

en áður og má þar sjá gervibreytuna fyrir íslenskt félag verða marktæka svo og fleiri 

atvinnugreinaflokkanir. 

2.3.1  Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

Í eftirfarandi töflu má sjá niðurstöðu fyrir stuðlamatið í aðhvarfsgreiningunni (WLS) fyrir 

arð og samtölu endurkaupa annars vegar og arð eingöngu hins vegar. Líkanið fyrir arð 

fangar 86,6% af breytileikanum en líkanið fyrir arð og endurkaup fangar 82,7% af 

breytileikanum. Það er einnig lítilsháttar munur á því hvaða breytur skulu vera inni í 

líkaninu til að ná fram bestu gæðunum í því. Bæði líkönin eru með sömu skýribreytur, 

vöxt, arðsemi og stærð, en líkanið fyrir arð og samtölu endurkaupa er með fleiri 

marktækar gervibreytur í líkaninu. Gervibreytan D3 varð óvirk í líkaninu þar sem félög í 

atvinnugreininni féllu út við hreinsun gagna.  
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Tafla 12: Líkan WLS fyrir háðu breyturnar arð og endurkaup og eingöngu arð. Heimild: Eigin útreikningar 
fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 67.192 -   -6,9391 <0,00001 27.406 -   -9,2502 <0,00001

At 0,04879  31,2818 <0,00001 0,03872  41,562 <0,00001

Et/At 108.744  5,1057 <0,00001 90.827    5,9099 <0,00001

Vt/At 4.549      5,1194 <0,00001 2.667      3,9233 0,00011

dA/At 9.328 -     -3,0501 0,00249 7.083 -     -3,6170 0,00035

D2IS 10.594    2,1354 0,03355 *

D4 33.253    3,5754 0,00041 *

D5 39.891    4,9265 <0,00001 12.806    4,3560 0,00002

D6 33.073    3,5862 0,00039 *

D7 55.847    6,2672 <0,00001 15.585    3,7077 0,00025

D8 45.996    5,0852 <0,00001 14.346    3,8242 0,00016

D9 65.214    5,6678 <0,00001 37.184    6,7760 <0,00001

R2 0,8267       0,8661     

Akaike criterion 809,31       802,60     

Schwarz criterion 854,08       836,17     

* Skýribreyta ekki marktæk í líkaninu við 95% öryggismörkin

WLS - Arður og endurkaup WLS - Arður 

 

Samkvæmt niðurstöðu líkansins aukast arðgreiðslur með aukinni eignastöðu 

fyrirtækja, svo og með arðsemi eigna. Sú niðurstaða er í samræmi við 

fórnarskiptakenninguna, það er að arðsöm fyrirtæki með tryggar eignir þoli meiri 

skuldsetningu. Félögin geta því greitt arð til hluthafa sinna og þurfa síður á innri 

fjármögnun að halda. Niðurstaðan er einnig í samræmi við kenningu um röðun 

fjármögnunarkosta þar sem fyrirtæki eru treg til að gefa út áhættusöm verðbréf vegna 

upplýsingakostnaðar. Þannig er innra eigið fé félaga ákjósanlegasti fjármögnunar-

kosturinn fyrir félög sem þurfa frekari fjármögnun. 

Samkvæmt líkaninu hefur vöxtur eigna neikvæð áhrif á greiðslu arðs sem er einnig í 

samræmi við kenninguna um röðun fjármögnunarkosta, fyrirtæki í örum vexti þurfa að 

huga að kostnaði sem greiðsluvandi kann að valda og skuldsetja sig minna. Innri 

fjármögnun er því ákjósanlegur kostur fyrir fyrirtæki í þeirri stöðu, samkvæmt 

kenningunni um röðun fjármögnunarkosta. 

Markaðsvirði fjármagns sem hlutfall af eignum hefur jákvæð áhrif á greiðslu, ólíkt 

niðurstöðum Fama og French. Gögnin sýna einnig fram á að úrtakið er ólíkt fyrri 

rannsóknum hvað þennan mælikvarða varðar.  
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Breytur fyrir atvinnugreinarnar iðnað, heilbrigðismál, neytendaþjónustu og fjarskipti 

hafa marktæk áhrif á arðgreiðslur og greiða félög í þeim atvinnugreinum frekar arð en 

önnur. 

Gervibreytan fyrir íslenskt félag hafði ekki marktæk áhrif á fjárhæð arðgreiðslna, hins 

vegar hækkar breytan samtölu arðgreiðslna og endurkaupa. Íslensk félög hafa á 

undanförnum árum aukið verulega kaup á eigin bréfum og kann það að skýra þessa 

niðurstöðu, en þar sem tímabilið sem er til skoðunar er stutt og fá félög á íslenska 

markaðnum kann það að hafa áhrif á þá niðurstöðu. Einnig geta gjaldeyrishöft haft þau 

áhrif að félög noti þessa leið í ríkari mæli til að koma fjármunum til eigenda sinna, sem 

hefur aukinn sveigjanleika í för með sér í samanburði við arðgreiðslur.  

Í ljósi þess að ein skýribreytan í líkaninu eru eignir og í krafti þeirrar staðreyndar að 

íslensku félögin eru almennt talsvert minni en þau sænsku, var gerð tilraun til að deila 

eignum upp í háðu breyturnar og gera aðhvarfsgreiningu á ný. Niðurstaðan varð þá sú, 

að gervibreytan fyrir íslenskt félag varð marktæk og stuðullinn til lækkunar á greiddum 

arði eingöngu annars vegar og samtölu arðs og endurkaupa hins vegar (sjá líkan 8 og 9 í 

viðauka 5).  Íslensku félögin verja þannig minni fjármunum í arð og endurkaup ef tekið 

er mið af stærð félaga. Við þessa breytingu verður breyting á marktækum stuðlum fyrir 

atvinnugreinaflokkanir. 

Tafla 13: Líkan WLS eignum félags er deilt upp í háðu breyturnar, arð annars vegar og arð og endukaup 
hins vegar. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 0,0119    6,5287 <0,00001 0,0022 0,8394 0,4019

At 0,0000    4,7341 <0,00001 0,0000 4,0223 <0,0001
Et/At 0,1578    15,1831 <0,00001 0,2048 14,4172 <0,0001

Vt/At 0,0016    2,7662 0,00603 0,0026 3,6663 0,0003

dA/At −0,0119 -5,4395 <0,00001 −0,0139 -4,4043 <0,0001

D2IS −0,0231 -10,278 <0,00001 −0,0164 -5,3375 <0,0001

D4 −0,0073 -3,863 0,00014 *

D5 * 0,0048 2,0088 0,0455

D6 * 0,0120 2,7658 0,0060

D8 0,0327    15,9404 <0,00001 0,0517 15,3065 <0,0001

D9 0,0252    9,7398 <0,00001 0,0403 7,6658 <0,0001

R2 0,7463  0,7405    

Akaike criterion 875,78  862,28    

Schwarz criterion 909,35  899,58    

* Skýribreyta ekki marktæk í líkaninu við 95% öryggismörkin

WLS - Arður/eignir WLS - Arður og endurkaup/eignir
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2.4 Logit próf fyrir arðgreiðslur 

Í rannsóknum sem hafðar voru til hliðsjónar við greiningu á arðgreiðslum voru 

tölfræðiprófanir gerðar með svokallaðri logit aðhvarfsgreiningu eða tvíkosta aðhvarfs-

greiningu. Í slíkri aðhvarfsgreiningu tekur háða breytan annað hvort gildið 1 eða 0.  

Við vinnslu tvíkosta aðhvarfsgreiningar fékk félag gildið 1 við gervibreytuna 

arðgreiðsla (D1A) þegar arðgreiðsla á sér stað, en 0 ef ekki er greiddur arður. Við 

prófunina tapaðist talsvert af upplýsingum og niðurstaðan gaf engin merki um fjárhæð 

arðgreiðslu, aðeins líkur. 

2.4.1 Niðurstaða logit prófana 

Niðurstaðan úr logit greiningunni er að litlu leyti frábrugðin greiningunni hér að ofan. 

Líkanið gat ekki tekið alla atvinnugreinaflokkanirnar inn í líkanið, en gervibreytan fyrir 

íslenskt félag eykur líkur á að félag greiði arð til hluthafa sinna. Niðurstöðurnar eru að 

mestu í samræmi við greiningu Fama og French, nema að því er varðar markaðsvirði 

fjármagns sem hlutfall af eignum. Fama og French komust að því að markaðsvirði 

fjármagns sem hlutfall af eignum hefði letjandi áhrif á arðgreiðslur, en sá stuðull verður 

ekki marktækur í greiningu á gögnum íslensku og sænsku félaganna. Með auknum 

eignum og arðsemi aukast líkur á að fyrirtæki greiði arð og með vexti eigna minnka líkur 

á að fyrirtæki greiði arð.  

Niðurstöðurnar eru í samræmi við kenningu um röðun fjármagnskosta með sama 

hætti og greint er frá í niðurstöðum í kafla 2.3.1. 



 

58 

Tafla 14: Niðurstaða Logit greiningar. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl og 
Fama og French, 2001. 

Fama og French *

Stuðull p-gildi

Fasti -14,33540 <0,00001

At 1,21083 <0,00001 +

Et/At 13,46320 0,00123 +

Vt/At ** -

dA/At -0,95492 0,01157 -

D2IS 1,54163 0,02013

R2 0,4141

Akaike criterion 164,17

Schwarz criterion 182,82

* Áhrif skýrubreytu á líkur á arðgreiðslur í rannsókn Fama og French

** Skýribreyta ekki marktæk í líkaninu við 95% öryggismörkin

Logit - Arður

 

Niðurstaðan er í stuttu máli sú, að arðsöm fyrirtæki og fyrirtæki með mikið af 

efnislegum eignum greiða frekar arð, en fyrirtæki í vexti greiða síður arð, sjá nánar 

viðauka 6.  

2.5 Aðhvarfsgreiningar fyrir markaðsverð 

Önnur aðhvarfsgreining var gerð í þeim tilgangi að finna hvort arðgreiðslur og 

endurkaup hafi áhrif á markaðsverð hlutabréfa. Framkvæmdar voru sömu hreinsanir og 

í aðhvarfsgreiningu á arði, fjármálafyrirtæki voru tekin út sem og félög með neikvætt 

eigið fé. Sú breyting var gerð á upplýsingum um arðgreiðslur, að þær voru færðar yfir á 

það ár sem greiðslan fór fram á. Ákvörðun um greiðslu arðs er tekin eftir að 

reikningstímabili lýkur og áhrif arðgreiðslunnar á markaðsverð koma fram eftir lok 

reikningsárs. Einnig voru rekstrarupplýsingar íslensku félaganna fyrir skráningu á markað 

teknar út, þar sem ekki er til markaðsverð fyrr en við töku hlutabréfanna til viðskipta. 

Tilgátan sem við ætlum að skoða er eftirfarandi:  

MV/BV (Yi)= β1+ β2*Debtt + β3*Payoutt + β4*BuyBack + β5*ROEt  + β6*log(size) + ui 

Í eftirfarandi töflu má sjá breyturnar í aðhvarfsjöfnunni og hvernig gildin eru fengin 

fyrir hverja breytu fyrir sig. 
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Tafla 15: Breytur í aðhvarfsjöfnu.  

MVtoBV Markaðsvirði sem hlutfall af bókfærðu virði eigin fjár

Payout Greiddur arður sem hlutfall af hagnaði

BuyBack Endurkaup sem hlutfall af hagnaði

Debt Heildarskuldir sem hlutfall af heildareignum

ROE Afkoma sem hlutfall af hlutafé

Size Lógaritmi (log) af heildareignum  

Í eftirfarandi töflu má sjá lýsandi tölfræði fyrir frum- og skýribreytur. 

Tafla 16: Lýsandi tölfræði. Heimild: Eigin framsetning fengin úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Meðaltal Miðgildi Min Max Sf 5% 95%

MVtoBV      3,2618          2,3126     - 14,7065           32,5901             4,1808          0,2165          8,8169     

Payout      0,6305          0,3919     -   4,4717           43,2000             2,5497     0      1,6353     

BuyBack      0,0696     0 -   0,0229             2,4206             0,2525     0      0,5298     

Debt      0,5484          0,5662          0,1019             1,1041             0,1623          0,2567          0,7763     

ROE      0,1362          0,1365     -   1,0910             1,2380             0,2172     -   0,0976     0,42065

Size    12,8761        13,2983          6,7323           15,8685             1,8515          8,9929        15,5388      

Eins og í fyrri greiningunni var byrjað að kanna hvort misdreifni, marglínuleiki og 

sjálffylgni sé í gögnunum. Við þá skoðun kom í ljós að misdreifni var að finna í 

gögnunum en hvorki marglínuleiki né sjálffylgni, sjá nánar í viðauka 7. 

Tafla 17: Fylgni á milli breyta í síðari aðhvarfsjöfnu. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr 
tölfræðiforritinu Gretl. 

MVtoBV Payout BuyBack Debt ROE Size

1             0,0514 -   0,0239 -   0,1677 -       0,1226        0,2693 -   MVtoBV

1,0000    0,0224 -   0,0176        0,0250 -       0,1075    Payout

1,0000    0,0279 -       0,1359        0,0857 -   BuyBack

1,0000        0,0960        0,3849    debt

1,0000        0,2282    ROE

1,0000    Size  

Tafla 18: VIF tafla. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl.  

VIF

Payout 1,015

BuyBack 1,034

Debt 1,175

ROE 1,085

Size 1,260  
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Mynd 15: Leifaliðir teiknaðir upp á móti háðu breytunni. Heimild: Eigin framsetning fengin úr 
tölfræðiforritinu Gretl 

Byrjað var að gera líkan samkvæmt aðferð OLS, leiðrétt fyrir misdreifni, þar sem próf 

sýna að sú aðferð henti best í samanburði við FEM og REM. Útskýringarhlutfall var lágt. 

Þá var í greininguna bætt við breytu fyrir tímaþróun (e. Time trend) og gervibreytum 

fyrir atvinnugreinaflokkun fyrirtækjanna (sjá töflu 19). Þess ber að geta, að forritið tók út 

gervibreytuna fyrir tæknifyritæki og því eru tæknifyrirtæki grunnurinn. 

Tafla 19: Viðbótarbreytur í aðhvarfsgreiningu.  

Time Tímaþróun (e. Time Trend)

D1 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Olía og gas

D2 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Efni

D3 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Iðnaður

D4 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Neysluvörur

D5 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Heilbrigðismál

D6 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Neytendaþjónusta

D7 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Fjarskipti

D8 Gervibreyta fyrir atvinnugrein: Tækni  
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Gæði líkansins aukast með gervibreytunum en enn er útskýringarmáttur 

takmarkaður. Í eftirfarandi töflu má sjá mismunandi niðurstöður fyrir greiningu með 

aðferð Pooled OLS og WLS. Báðar greiningarnar leiðrétta misdreifni en 

útskýringarmáttur er meiri með WLS og sömuleiðis eru Akaike og Schwarz stuðlarnir 

lægri með WLS aðferðinni: 

Tafla 20: Samanburður á aðferð pooled OLS leiðrétt fyrir staðalvillu (HAC) og WLS. Heimild: Eigin 
útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 16,8218  4,7169 <0,0001 11,6137  10,3574 <0,0001

Payout 0,0164    0,6893 0,4936 0,0031    0,0661 0,9473

BuyBack 0,6413 -   -2,0391 0,0464 0,5199 -   -1,1073 0,2691

Debt 4,6994 -   -2,3691 0,0215 1,7727 -   -1,8605 0,0638

ROE 5,6041    2,0798 0,424 2,8732    4,9506 <0,0001

Size 0,7958 -   -0,3534 0,0009 0,6526 -   -8,1036 <0,0001

Time trend 1,3236    5,3854 <0,0001 0,8413    7,4441 <0,0001

D1 6,8235 -   -1,4286 0,159 3,2061 -   -3,0166 0,0028

D2 11,1138 - -4,7866 <0,0001 6,3473 -   -7,5146 <0,0001

D3 6,5897 -   -3,3991 0,0013 3,2215 -   -4,5159 <0,0001

D4 6,3873 -   -3,1883 0,0024 3,4411 -   -4,7936 <0,0001

D5 5,2436 -   -2,8166 0,0069 1,9319 -   -2,8087 0,0053

D6 5,1843 -   -2,4363 0,0182 1,8570 -   -2,4620 0,0144

D7 4,7815 -   -2,6445 0,0107 1,7446 -   -2,3919 0,0174

R2 0,2868     0,4528     

Akaike criterion 1.688,87  850,10     

Schwarz criterion 1.741,18  902,42     

Pooled OLS WLS

 

 

2.5.1 Niðurstöður 

Besta líkanið fékkst með WLS aðferðinni. Þar var búið að henda út breytum með hæstu 

p-gildunum. Ef fleiri breytur hefðu verið teknar út hefði líkanið orðið lakara en það sem 

hefur verið sett upp í eftirfarandi töflu. Niðurstaðan er að hvorki arðgreiðslur né 

endurkaup hafi marktæk áhrif á markaðsverð (hlutfallið á milli markaðsverðs og 

bókfærðs verðs eigin fjár). Sú niðurstaða er í samræmi við niðurstöðu Millers og 

Modigilani, að virði fyrirtækja byggist á verðmætasköpun en ekki hvernig auknu virði er 

komið til hluthafa.  

Í töflu 21 má sjá besta líkanið sem fékkst við mat á markaðsverði sem hlutfalli af eigin 

fé. Líkanið fangar lítið af breytileika í háðu breytunni og þarf að taka niðurstöðunum 
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með ákveðnum fyrirvara, en á sama tíma eru niðurstöðurnar í takt við fyrri rannsóknir. 

Til skoðunar var hvort arðgreiðslur eða endurkaup hefðu marktæk áhrif á verð, en 

hvorug breytan tók marktækt gildi og voru þær því fjarlægðar út líkaninu. 

Tafla 21: Besta líkanið. Heimild: Eigin útreikningar fengnir úr tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 11,5837  10,4238 <0,0001

Debt 1,4341 -   -1,7206 0,0864

ROE 2,8102    4,936 <0,0001

Size 0,6523 -   -8,1847 <0,0001

Time trend 0,8384    704400 <0,0001

D1 3,2150 -   -3,0716 0,0023

D2 6,2807 -   -7,4598 <0,0001

D3 3,2137 -   -4,5546 <0,0001

D4 3,4258 -   -4,7683 <0,0001

D5 2,0134 -   -2,9528 0,0034

D6 1,9718 -   -2,6721 0,008

D7 1,7753 -   -2,4478 0,0149

R2 0,4274     

Akaike criterion 844,10     

Schwarz criterion 888,94     

WLS

 

2.6 Fjármálafyrirtæki 

Fjármálafyrirtæki voru fjarlægð úr gögnunum, eins og fram kom hér að framan, þar sem 

fjármögnun þeirra er ólík fjármögnun rekstrarfélaga. Sér umfjöllun er hér að neðan um 

arðgreiðslur fjármálafyrirtækja í trygginga- og fasteignastarfsemi og samanburður 

íslensku félaganna við erlend félög í sömu starfsemi. 

2.6.1 Tryggingafélög 

Íslensku tryggingafélögin hafa fengið neikvæða umfjöllun um arðgreiðslur sínar og því 

forvitnilegt að bera þau saman við sambærileg erlend félög. Að hluta má rekja sterk 

viðbrögð markaðarins við arðgreiðslum bæði til áforma félaganna um að hækka iðgjöld 

vegna óviðunandi afkomu og til greiðslu arðs í kjölfar reikningsskilabreytinga, það er 

endurmats á bótasjóði. Endurmat á bótasjóðum félaganna varð til þess að félögin færðu 

á eigið fé samtals 7,1 milljarð króna á árunum 2014 og 2015. Breyting reikningsskila-

aðferða er færð á eigið fé og má segja að verið sé að leiðrétta hagnað fyrri ára.   
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Í Nasdaq kauphöllunum á Norðurlöndunum eru átta tryggingafélög, þar af þrjú á 

íslenska markaðnum. Íslensku félögin eru mun minni en þau erlendu, þau hafa stutta 

sögu á markaði og breytingar á reikningsskilaaðferðum gáfu rými fyrir auknum 

arðgreiðslum. Allir þessir þættir hafa þau áhrif að takmarka gildi samanburðar verulega.  

Tafla 22:  Lýsandi tölfræði fyrir tryggingafélög. Heimild: Eigin útreikningar. 

Óráðstafað eigið fé Stærð félags

 REt/BEt At Et/At Yt/BEt Vt/At dA/At

Öll félög 48,37                  5.564.230  3,48     14,36  1,16  2,18 - 

Ísland 68,57                  39.592       5,29     12,54  1,17  1,71  

Erlend félög 41,91                  7.332.110  2,90     14,94  1,16  3,74 - 

Eignir, At eru í milljónum króna. Aðrar upplýsignar eru hlutfallstölur.

Arðsemi Vöxtur

 

Hlutfall innri fjármögnunar íslensku félaganna er hærra en þeirra erlendu sem kann 

að hafa áhrif til lækkunar á arðsemi eigin fjár. Arðsemi eigna er hins vegar meiri, en 

eignir félaganna eru mun minni hér á íslenska markaðnum. Félögin hér eru öll lítil félög 

(e. Small cap) á meðan þau erlendu eru flest stór félög, en ekkert félaganna flokkast sem 

lítið félag að undanskyldum íslensku félögunum. Vöxtur eigna er meiri hjá íslensku 

félögunum en vöxtur markaðsvirðis er meiri hjá erlendu félögunum. Aðhvarfsgreining 

var gerð fyrir tryggingafélögin með sama hætti og í kafla 2.3.1. Niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar má sjá í töflu 23.  

Tafla 23: Tölfræðilíkan fyrir arðgreiðslur tryggingafélaga. Heimild: Eigin útreikningar fengnir út 
tölfræðiforritinu Gretl. 

Stuðull t-gildi p-gildi Stuðull t-gildi p-gildi

Fasti 14.741 -               0,0916 0,92785 * 5.400 -     -0,6451 0,52395 *

At 0,00362              3,3682 0,00277 0,00304  6,3591 <0,00001

Et/At 712.128              1,9634 0,06236 * 761.317  3,0614 0,00471

Vt/At 9.499                  -0,1801 0,85873 * *

dA/At 40.384                0,7507 0,46076 * *

ICE 43.263 -               -2,2882 0,03210 45.261 -   -2,7671 0,00974

R2 0,5790       0,6377  

Akaike criterion 86,78         96,11    

Schwarz criterion 89,22         102,10  

* Skýribreyta ekki marktæk í líkaninu við 95% mörkin

WLS WLS

 

Hvorug breytanna fyrir vöxt fá marktæka stuðla eða arðsemi eigna, ólíkt því sem kom 

fram í niðurstöðum kafla 2.3.1. Ef breytunum er fækkað í líkaninu fáum við fleiri 

marktæka stuðla í líkanið, þó útskýringarmáttur líkansins sé aðeins 63%. Niðurstaðan 

bendi til þess að eignastaða hafi jákvæð áhrif á arðgreiðslur og arðsemi eigna 
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sömuleiðis.  Gervibreytan fyrir íslenskt félag fær marktækan stuðul. Sé félag íslenskt þá 

dregur það úr arðgreiðslum. Félögin sem eru í úrtakinu eru fá. Talsverður munur er á 

stærð og fjármögnun fyrirtækjanna og því erfitt að draga ályktun um niðurstöðu 

greiningarinnar. Til að útskýra arðgreiðslur tryggingafélaga í tölfræðilegu líkani væri 

gagnlegt að skoða fleiri félög til að fá fleiri gagnapunkta til að byggja á. 

 

 

 

Þegar arðgreiðslur eru skoðaðar sem hlutfall af hagnaði ársins má sjá að íslensku 

félögin greiða hærra hlutfall en þau erlendu. Arðgreiðsla ársins 2014 var umtalsvert 

hærri en hagnaður ársins og áform um greiðslur vegna ársins 2015 voru umfram 

greiddan arð, en vegna opinberrar umfjöllunar var áformum breytt og dregið var úr 

arðgreiðslum vegna ársins 2015.  

Ef litið er til fjármögnunar félaganna má sjá að íslensku trygginarfélögin eru 

fjármögnuð með innri hagnaði umfram þau erlendu, óráðstafað eigið fé er hærra hlutfall 

af heildar eigin fé. Sömuleiðis er eigið fé stór hluti af heildareignum í ársreikningi hjá 

íslensku félögunum í samanburði við þau erlendu. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16: Greiddur arður sem hlutfall af hagnaði ársins. Heimild: Eigin 
framsetning. 
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2.6.2 Fasteignafélög 

Þrjú fasteignafélög eru skráð á íslenska markaðnum, en í sænsku vísitölunni eru fjögur 

fasteignafélög. Sænsku félögin eru með mun stærri efnahagsreikninga en þau íslensku. 

En íslensku fasteignafélögin eru vel fjármögnuð í samanburði við sænsku félögin, hlutfall 

eigin fjár er að meðaltali 35% hjá íslensku félögunum en 24% hjá þeim sænsku. 

  

 

 

Mynd 18: Fjármögnun fasteignafélaga. Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 17: Fjármögnun tryggingafélaga. Heimild: Eigin framsetning. 
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Arðsemi í rannsókninni var mæld sem hlutfall hagnaðar fyrir vexti og skatta (EBIT) af 

eignum (Et/At). Upplýsingarnar ná ekki yfir allt tímabilið fyrir öll fyrirtækin þar sem saga 

þeirra á markaði er mislöng.  Á tímabilinu 2011 til 2015 er hlutfallið heldur hærra hjá 

íslensku fyrirtækjunum en þeim sænsku, eða að meðaltali 11,3% í samanburði við 7,4%.  

 

 

Hagnaður eftir skatta, sem hlutfall af eigin fé, er hærra fyrir tímabilið 2011 til 2015 

hjá íslensku félögunum en hjá þeim sænsku. Há arðsemi hjá fasteignafélaginu Reitir árin 

2011 og 2012 skekkir meðaltalið, en ef litið er á seinni árin er þessi arðsemismælikvarði 

sambærilegur á meðal fyrirtækjanna í löndunum tveimur. 

Mynd 19: Arðsemi eigna, Et/At. Heimild: Eigin framsetning. 



 

67 

 

 

Vöxtur íslensku fasteignafélaganna er umfram vöxt sænsku fasteignafélaganna. Þetta 

kann að skýra takmarkaðar arðgreiðslur íslensku félaganna sem nýta innra eigið fé til 

frekari vaxtar, sem er ódýrasta fjármagnið samkvæmt kenningunni um röðun 

fjármögnunarkosta. En einnig getur sú ráðstöfun leitt félagið í ákjósanlegustu 

fjármagnsskipanina með tilliti til skattahagræðis ef einnig er litið til kostnaðar vegna 

skuldsetningar í samræmi við fórnarskiptakenninguna. 

 

 
Mynd 21: Vöxtur eigna: Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 20: Arðsemi eigin fjár, Yt/BEt. Heimild: Eigin framsetning. 
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Íslensku fasteignafélögin greiða minni arð sem hlutfall af hagnaði en fasteignafélögin 

í Svíþjóð. Íslensku félögin eiga stutta sögu á markaði sem kann að spilla 

samanburðarhæfni þeirra. Árið 2012 greiddi FAGB arð þrátt fyrir að vera með 

rekstrartap og því er hlutfallið neikvæð stærð. En þótt félagið hafi greitt um 9 milljarða í 

arð var afkoma þess neikvæð um 1,6 milljarða króna.  

 

 Mynd 22: Greiddur arður sem hlutfall af rekstrarhagnaði. Heimild: Eigin framsetning 
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3 Niðurstöður 

3.1 Fjármögnun 

Á eftirfarandi myndum má sjá hvernig efnahagsreikningur félaganna er fjármagnaður í 

lok árs 2015, það er skuldir og eigið fé. Myndirnar sýna félög á íslenska markaðnum og 

félög í sænsku vísitölunni OMXS60 án fjármálafyrirtækja. Á mynd 23 má sjá fjármögnun 

eigna hjá íslensku félögunum. Eiginfjárhlutfall íslensku félaganna er að meðaltali 53%, 

bláa línan sýnir eiginfjárhlutfall félaganna og súluritið sýnir fjárhæðir eigna og skulda í 

efnahagsreikningi í lok árs 2015.  

 

 

 

Eiginfjárhlutfall sænsku félaganna er að meðaltali 42%. Settar eru upp tvær 

skýringarmyndir af fjármögnun sænsku félaganna. Annars vegar fyrirtæki með minni 

efnahagsreikning en 800 milljarðar króna og hins vegar félög með efnahagsreikning 

umfram 800 milljarða króna. 

Mynd 23: Fjármögnun íslensku félaganna. Fjárhæðir á vinstri ás eru í milljónum króna. Heimild: Eigin 
framsetning. 
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Fjármögnun banka er frábrugðin fjármögnun annarra fyrirtækja og því var félögum í 

atvinnugreinaflokknum 8300 sleppt í tölfræðilegri greiningu þessa kafla. Eigið fé 

bankanna, sem hlutfall af eignum, er mjög lág tala  hjá sænsku bönkunum, eða um 5%.  

Fjármögnun er efni sem er nátengt arðgreiðslum. Stór fyrirtæki og fyrirtæki með 

mikið af efnislegum eignum hafa almennt hátt skuldahlutfall. Skuldahlutfall arðbærra 

fyrirtækja er almennt lægra en þeirra sem sýna minni arðsemi. Arðsöm fyrirtæki geta 

þannig fjármagnað ný verkefni með innri fjármögnun eða kyrrsettum hagnaði.  

Mynd 24: Fjármögnun sænsku félaganna með minni efnahagsreikning en 800 milljarða. Fjárhæðir á 
vinstri ás eru í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 25: Fjármögnun sænsku félaganna með stærri efnahagsreikning en 800 milljarða. Fjárhæðir á 
vinstri ás eru í milljónum króna. Heimild: Eigin framsetning. 
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Í töflu 5 má sjá að arðgreiðslufélög eru að meðaltali með hærra hlutfall óráðstafaðs 

eigin fjár sem hlutfall af eigin fé. Samkvæmt lögum geta félög ekki greitt arð nema að 

hafa frjálsa sjóði til úthlutunar, óráðstafað eigið fé. Mismunurinn á milli félaga sem 

greiða arð og þeirra sem gera það ekki er talsverður og styður við kenningu um röðun 

fjármögnunarkosta, það er að félög kjósa fjármögnun með innri fjármögnun ef kostur er. 

3.2 Stærð félaga 

Markaðsvirði íslensku félaganna má sjá á eftirfarandi mynd. Samkvæmt skilgreiningu 

Nasdaq á stærðaflokkun fyrirtækja þá eru bláar súlur fyrir lítil félög (e. Small cap), 

grænar fyrir meðalstór félög (e. Mid cap) og rauð fyrir stór félög (e. Large cap)11 

(Nasdaq, 2014). 

 

 

 

Í sænsku vísitölunni eru félögin að jafnaði stærri en þau íslensku og eru öll þeirra stór 

samkvæmt skilgreiningu Nasdaq, að fjórum félögum undanskyldum sem eru meðalstór 

fyrirtæki. 

                                                      
11

 Fyrirtæki með markaðsvirði yfir 1 milljarð evra eru skilgreind stór félög, fyrirtæki með markaðsvirði 

milli 150 milljóna evra til 1 milljarðs evra eru skilgreind sem meðalstór og félög undir 150 milljónum evra 

eru skilgreind lítil félög. 

Mynd 26: Marðaðsvirði íslensku félaganna í árslok 2015. Fjárhæðir í milljónum króna. 
Heimild: Eigin framsetning. 
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Niðurstaða aðhvarfsgreiningarinnar hér að framan leiðir í ljós að með aukinni 

eignastöðu fyrirtækja greiða félög hærri arð en ella. Stuðullinn fær mjög lágt p-gildi og 

er hann marktækur við 1% mörkin. Niðurstaðan er í samræmi við fórnarskipta-

kenninguna, það er að fyrirtæki með mikið af efnislegum eignum þola meiri 

skuldsetningu. Sem leiðir af sér að þau félög eru líklegri til að greið arð en félög með 

minna af efnislegum eignum.  

3.3 Arðsemi 

Arðsemi félaganna er annars vegar mæld í hagnaði fyrir skatta og vexti (EBIT) sem 

hlutfall af eignum og hins vegar mæld í hagnaði eftir skatta sem hlutfall af eigin fé. 

Hagnaður sem hlutfall af eignum er breyta í aðhvarfsgreiningunni og niðurstaðan er að 

með aukinn arðsemi eigna hækkar arðgreiðsla til hluthafa. Niðurstaðan er í samræmi við 

fórnarskiptakenninguna, á þá lund að arðsöm fyrirtæki þola meiri skuldsetningu. 

Mynd 27: Markaðsvirði sænsku félaganna í árslok 2015. Fjárhæðir í milljónum króna. Heimild: Eigin 
framsetning. 
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Eitt félag er með umtalsvert tap árið 2013, sem gefur hátt neikvætt gildi fyrir hagnað 

sem hlutfall af eigin fé. Sé það félag tekið út, þá er meðaltalið fyrir íslensku félögin árið 

2013 13% í stað -15%. Félag með töluvert frábrugðið gildi hefur nokkur áhrif á meðaltöl 

þar sem fá félög eru í greiningunni á íslenska markaðnum. Meðalarðsemi eigna fyrir 

félögin á tímabilinu 2010-2015 er 8% og arðsemi eigin fjár 14%. 

3.4 Vöxtur 

Samkvæmt kenningum hefur vöxtur fyrirtækja áhrif á arðgreiðslur. Félög í vexti greiða 

síður arð en stöndug fyrirtæki. Á mynd 29 má sjá hvernig fyrirtækin á mörkuðunum 

tveimur hafa vaxið frá árinu 2011 til ársins 2015. Vöxtur eigna fyrirtækja á sænska 

markaðnum hefur verið hraðari en á þeim íslenska. Gjaldeyrishöft kunna að hafa áhrif á 

þá þróun en erfiðleikar við stofnun dótturfélaga erlendis og óheimilar fjárfestingar 

erlendis hafa hamlað sókn fyrirtækja á erlenda markaði (Viðskiptaráð Íslands, 2011). Ef 

litið er á þróun íslensku félaganna með tilliti til kaupa á eigin bréfum og arðgreiðslna þá 

passar þróunin vel við vöxt félaga, það er að vöxtur er á úthlutun verðmæta til hluthafa. 

Félög hafa aukið kaup á eigin bréfum sem gefur þeim aukinn sveigjanleika í samanburði 

við arðgreiðslur. Arðgreiðslur hafa sömuleiðis aukist á tímabilinu sem er til skoðunar. 

Mynd 28: Arðsemi eigna og eigin fjár. Heimild: Eigin framsetning. 
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Mynd 29: Vöxtur eigna. Heimild: Eigin framsetning. 

Vöxtur eigna minnkar líkur á arðgreiðslum. Samkvæmt fórnarskiptakenningunni ættu 

fyrirtæki í örum vexti að huga að kostnaði sem greiðsluvandi kann að hafa í för með sér 

og beina sjónum sínum fremur að hagkvæmni innri fjármögnunar. Samkvæmt kenningu 

um röðun fjármögnunarkosta fylgir enginn upplýsingakostnaður fjármögnun með 

kyrrsettum hagnaði, einhver kostnaður fylgir útgáfu skulda en mesti kostnaðurinn hlýst 

af hlutafjárútgáfu. Miller og Modigliani töldu einnig að þrátt fyrir skattahagræði skulda 

þá væri fjármögnun með kyrrsettum hagnaði í sumum tilfellum hagkvæmari leið með 

tilliti til skatta, þegar skattskylda fjárfesta er tekinn með í reikninginn.  

3.5 Atvinnugreinar  

Fyrirtæki sem eru til skoðunar hér skiptast niður í atvinnugreinar eftir skilgreiningu. 

Atvinnugreinar sem fá marktæka stuðla við 95% öryggismörk í aðhvarfsgreiningu 

arðgreiðslna hér að framan eru fjórar, það er iðnaður, heilbrigðismál, neytendaþjónusta 

og fjarskipti. Stuðlamatið gefur til kynna að félög í þessum atvinnugreinum greiði arð 

umfram félög í öðrum atvinnugreinum, að öðrum þáttum óbreyttum. Á mynd 30 má sjá 

meðalarðgreiðsluhlutfall, með öðrum orðum arð sem hlutfall af hagnaði. Fá fyrirtæki 

eru í hverjum atvinnugreinahóp á íslenska markaðnum og oft er aðeins um eitt félag að 

ræða. Fyrirtæki á sviði heilbrigðismála og fjarskipta fá hæsta stuðlamatið. Þar sem fá 

fyrirtæki eru í hverri atvinnugrein þá þarf að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara. Í 

úrtakinu eru þrjú félög á sænska markaðnum í fjarskiptum og eitt til tvö félög á íslenska 
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markaðnum (mismunandi á milli ára). Á sænska markaðnum koma fimm fyrirtæki úr 

heilbrigðisgeiranum og eitt á þeim íslenska. Meðalarðgreiðsluhlutfall er 56% fyrir 

félögin, utan fjármálageirans. 

 

 

 

Meðalarðsemi eigna fyrirtækja í þessum atvinnugreinum má sjá á mynd 31. 

Meðaltalið yfir tímabilin er 8,8%. Þá má sjá að fyrirtæki sem starfa á vettvangi 

heilbrigðis- og neytendaþjónustu eru arðsamari en önnur, bæði þegar litið er til Íslands 

og Svíþjóðar. Þegar myndir 30 og 31 eru skoðaðar vekur athygli að neytendaþjónusta 

skuli ekki fá hærra stuðlamat fyrir atvinnugreinaflokkinn. Atvinnugreinin er bæði með 

háa arðsemi og hátt arðgreiðsluhlutfall, en þar sem arðsemi eigna hefur mikinn 

skýringarmátt þá er stuðullinn ekki hærri en raun ber vitni fyrir gervibreytu 

neytendaþjónustunnar. 

 

Mynd 30: Arðgreiðsluhlutfall eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. 
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Atvinnugreinar sem ekki fá marktækan stuðul í aðhvarfsgreiningunni eru með lægri 

arðsemi sem hlutfall af eignum en þau sem fjallað er um hér að ofan eða 6,6% í 

samanburði við 8,8%. Upplýsingar um félögin má sjá á myndum 32 og 33. Félögin greiða 

þó hærra hlutfall hagnaðar út sem arð, eða 64% í samanburði við 56%. Þess ber að geta, 

að háar arðgreiðslur einstakra félaga og atvinnugreina, sem hlutfall af hagnaði, skekkja 

myndina. Til marks um það greiddu sænsk tæknifyrirtæki að meðaltali háar arðgreiðslur 

á árunum 2011 til 2013, þrátt fyrir lítinn hagnað og neikvæðan hagnað árið 2012.  

 

Mynd 31: Arðsemi eigna eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 32: Arðgreiðsluhlutfall eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. 
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Ef við skoðum arðgreiðsluhlutfall, að fjármálafyrirtækjum meðtöldum, þá er 

arðgreiðsluhlutfall íslensku félaganna að meðaltali 29% fyrir tímabilið 2010 til ársins 

2015, en 61% fyrir sama tímabil hjá sænsku félögunum. Í flokki fjármálafyrirtækja eru 

tryggingafélög einn af undirgeirunum. En eins og fram hefur komið greiddu íslensku 

tryggingafélögin að meðaltali 126% hagnaðar í arð fyrir tímabilið 2013 til 2015. Þetta 

háa hlutfall má rekja til endurmats á bótasjóði félaganna, en við það hækkaði óráðstafað 

eigið fé og félögin juku argreiðslur sína sem voru í hámarki fyrir árið 2014. 

Mynd 33: Arðsemi eigna eftir atvinnugreinum. Heimild: Eigin framsetning. 
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Á mynd 34 má sjá að arðgreiðslur íslensku félaganna sem hlutfall af hagnaði hafa 

aukist síðustu ár. Arðgreiðsluhlutfall var talsvert undir meðalarðgreiðsluhlutfalli sænsku 

félaganna á fyrri hluta tímabilsins en á seinni hluta tímabilsins var hlutfallið áþekkt. 

Meiri stöðugleiki hefur verið í arðgreiðslum sænsku félaga, bæði ef litið er til 

heildargreiðslna og sem hlutfall af hagnaði. Á mynd 35 má sjá arðgreiðsluhlutfall 

íslensku félaganna eftir atvinnugreinum og á mynd 36 má sjá sömu upplýsingar fyrir 

sænsku félögin. Meðalarðgreiðsluhlutfallið fyrir löndin tvö, yfir tímabilið, er sett inn á 

myndirnar til útskýringar. 

 

Mynd 34: Meðal arðgreiðsluhlutfall félaga. Heimild: Eigin framsetning. 

Mynd 35: Arðgreiðsluhlutfall íslensku fyrirtækjanna eftir atvinnugreinum: Heimild: Eigin framsetning 
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Þegar atvinnugreinar eru skoðaðar þá kemur í ljós að fyrirtæki á vettvangi neysluvara 

greiða að meðaltali hæsta hlutfall hagnaðarins í arð til hluthafa bæði í Svíþjóð (89,4% 

hagnaðar að meðaltali yfir tímabilið 2010 til 2015)) og á Íslandi (43,6%). Tæknifyrirtæki 

greiða minnstan hluta hagnaðar í arð eða 33,8% í Svíþjóð og 2,2% á Íslandi. 

 Mynd 36: Arðgreiðsluhlutfall sænsku fyrirtækjanna eftir atvinnugreinum: Heimild: Eigin framsetning. 
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4 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir skýra arðgreiðslur félaga og hvort 

arðgreiðslur íslenskra hlutafélaga séu frábrugðnar arðgreiðslum félaga á sænska 

hlutabréfamarkaðnum. Safnað var upplýsingum um íslenska hlutabréfaútgefendur og þá 

útgefendur sem mynda OMXS60 vísitöluna í Nasdaq kauphöllinni í Stokkhólmi. 

Rannsókninni má skipta í þrjá liði: Fyrst var safnað saman lýsandi tölfræði um greiðslur 

félaga til eigenda sinna á tímabilinu 2010 til ársins 2016. Þá voru einnig gerðar fjölbreytu 

aðhvarfsgreiningar til að kanna hvaða þættir hefðu áhrif á greiðslu arðs annars vegar og  

markaðsverð hins vegar. Í þriðja lagi var dregin fram tölfræðileg samanburðargreining 

eftir atvinnugreinum og landsvæðum. 

Gögnin gefa skýrar upplýsingar um auknar greiðslur íslenskra hlutabréfaútgefenda til 

eigenda sinna. Greiðslur í öllum flokkum, það er arðgreiðslur, kaup eigin bréfa og 

greiðslur í kjölfar lækkunar hlutafjár, hafa margfaldast yfir tímabilið og er vöxturinn 

langt umfram vöxt sambærilegra greiðslna sænsku félaganna sem voru til skoðunar. 

Efnahagshrun árið 2008 hefur líklega talsverð áhrif á tímabilið sem er til skoðunar. 

Fyrirtæki greiddu almennt ekki arð til hluthafa sinna frá árinu 2008 til ársins 2011 þar 

sem skuldastaða og afkoma þeirra fór versnandi. Fyrirtæki greiddu arð í ríkari mæli eftir 

því sem leið á tímabilið sem er til skoðunar. Þá geta hömlur á fjárfestingum vegna 

gjaldeyrishafta haft þau áhrif að fyrirtæki greiði í ríkari mæli hagnað beint til eigenda 

sinna. Ef félag hefur ekki kost á fjárfestingum með jákvætt núvirði þá er hluthafinn betur 

settur með arðgreiðslur nú en einhverjar óvissar framtíðargreiðslur sem hann getur ekki 

reitt sig á, samkvæmt kenningunni um einn fugl í hendi. Fjármögnun eigenda á 

fjárfestingu í hlutabréfum getur einnig haft jákvæð áhrif á eftirspurn eftir arðgreiðslum 

innan hluthafahópsins og reyna fyrirtæki að bregðast við þeirri eftirspurn af fremsta 

megni í samræmi við eftirspurnar- og hluthafakenninguna. Að lokum þá má vera að 

einhver félög hafi komið af stað frekari töfum á arðgreiðslum en afkoma gaf tilefni til. 

Þar sem stjórnendur vilja síður draga úr eða hætta arðgreiðslum, enda eigi markaðurinn 

það til að refsa félögum við fréttir um lækkun á arðgreiðslum. 
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Niðurstöður aðhvarfsgreiningar gefa til kynna að sömu þættir hafa áhrif á greiðslu 

arðs til hluthafa annars vegar og heildargreiðslur til hluthafa (arðgreiðslur, kaup eigin 

bréfa og greiðslur í kjölfar lækkunar hlutafjár samtals) hins vegar. Þannig greiða 

eignameiri fyrirtæki frekar arð en þau sem hafa minna af eignum í sínum 

efnahagsreikningi. Meðalarðsemi eigna er 8% fyrir bæði landsvæðin yfir tímabilið og 

hefur arðsemi jákvæð áhrif á greiðslu arðs. Sú niðurstaða er í samræmi við 

fórnarskiptakenninguna, það er að arðsöm fyrirtæki með tryggar eignir þola meiri 

skuldsetningu. Félögin geta því greitt arð til hluthafa sinna og þurfa síður á innri 

fjármögnun að halda þar sem fyrirtækið þolir fremur skuldsetningu ef það hefur tryggar 

efnislegar eignir. Vöxtur eigna er meiri hjá sænsku félögunum en þeim íslensku en 

vöxtur eigna dregur úr greiðslu arðs. Niðurstaðan er einnig í samræmi við kenningu um 

röðum fjármögnunarkosta, þar sem fyrirtæki eru treg til að gefa út áhættusöm verðbréf 

vegna upplýsingakostnaðar. Niðurstöðurnar eru í takt við fyrri rannsóknir, að einu atriði 

undanskildu. Þannig gefa þær okkur vísbendingar um að markaðsvirði fjármagns sem 

hlutfall af eignum hafi jákvæð áhrif á greiðslu arðs, sem er ólíkt niðurstöðum fyrri 

rannsókna og á skjön við fræðin, þar sem almennt er talið að fyrirtæki í vexti eru 

almennt ólíklegri til að greiða arð.  

Það hefur ekki áhrif að félagið sé íslenskt þegar við horfum eingöngu til fjárhæðar 

arðs, en sambandið er jákvætt þegar við skoðum heildarfjármuni greidda til hluthafa (í 

formi arðs, endurkaupa og lækkunar hlutafjár). Íslensk félög greiða því ekki hærri arð en 

félögin í Svíþjóð en þau verja frekar fjármunum í endurkaup og greiðslur til hluthafa í 

kjölfar lækkunar hlutafjár. Sænsku félögin í úrtakinu eru að jafnaði töluvert stærri en 

þau íslensku og með langa sögu á markaði og kann það að hafa einhver áhrif á 

niðurstöðu rannsóknar. Sé litið til tryggingafélaganna þá eru vísbendingar um að 

íslensku félögin greiði minni arð en þau erlendu, að teknu tilliti til annarra breyta í 

líkaninu. 

Flokkun fyrirtækja innan atvinnugreinar var bætt inn í rannsóknina og er niðurstaða 

rannsóknarinnar á þá leið að fyrirtæki í fjarskiptum greiða meiri arð en önnur félög í 

rannsókninni þegar tekið er mið af öðrum þáttum. Að öðru óbreyttu eru arðgreiðslur 

einnig marktækt hærri en að jafnaði í atvinnugreinum eins og iðnaði, heilbrigðismálum 

og neytendaþjónustu.  
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Niðurstaða greiningar á markaðsverð leiddi í ljós að hvorki arðgreiðslur né endurkaup 

hafi marktæk áhrif á markaðsverð. Niðurstaðan er í samræmi við tilgátu Millers og 

Modigliani, að virði fyrirtækja byggist á verðmætasköpun en ekki hvernig auknu virði er 

komið til hluthafa.  

Þar sem fyrirtækin á sænska markaðnum eru almennt mun stærri en þau íslensku 

kann það að takmarka gildi rannsóknarinnar. Æskilegt hefði verið að velja fyrirtæki að 

sömu stærð og þau íslensku, þar sem stærð félags er ein af breytunum og gæti haft áhrif 

á stuðlamat, og áhrif gervibreytunnar fyrir íslenskt félag komið í gegnum skýribreytuna 

eignir, At. Einnig eru oft fá félög í hverri atvinnugreinaflokkun og hefur því hvert félag 

mikið vægi sem getur sömuleiðis bjagað niðurstöðuna. Þá er rétt að vekja athygli á að fá 

íslensk félög eru í rannsókninni sem takmarkar áreiðanleika fyrir íslensku gögnin. 

Fjármálafyrirtæki voru ekki tekin inn í þá greiningu sem fjallað er um hér að ofan. 

Íslensku tryggingafélögin hafa fengið gagnrýni fyrir arðgreiðslur sínar síðustu misserin. 

Tryggingafélögin eru skráð á markað og hafa því undirgengist ríkar kröfur um gagnsæi 

sem gerir starfsmönnum og viðskiptavinum kleift að fá greinargóðar upplýsingar um 

rekstur félagsins. Sú upplýsingagjöf veitir félögum áskoranir til að starfa eftir góðum 

stjórnarháttum en veitir sömuleiðis tækifæri með til aukins sýnileika. Gögn átta 

tryggingafélaga á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum á Norðurlöndunum leiddi í ljós að 

íslensku tryggingafyrirtækin eru fjármögnuð í frekari mæli með eigin fé en þau erlendu. 

Arðgreiðslur íslensku félaganna, sem hlutfall af hagnaði fyrir árin 2014 og 2015, eru 

umfram arðgreiðsluhlutfall erlendu félaganna. En þess ber að geta að íslensku félögin 

juku greiðslur sínar vegna endurmats á bótasjóði. Fasteignafélög flokkast einnig sem 

fjármálafyrirtæki og voru því tekin til sérstakrar skoðunar. Íslensku fasteignafélögin eru 

mun minni en þau erlendu og eru fjármögnuð í frekari mæli með eigin fé eða að 

meðaltali 35% í samanburði við 24% hjá þeim erlendu. Íslensku félögin greiða síður arð 

en þau erlendu þrátt fyrir meiri arðsemi. Þar sem fasteignafélög eru með mikið af 

efnislegum eignum hafa þau tækifæri til að skuldsetja sig í frekari mæli. Þrátt fyrir það 

hafa íslensku félögin greitt takmarkaðan arð en vöxtur þeirra hefur verið töluvert meiri 

en vöxtur erlendu félaganna. 

Arðgreiðsla er ein aðgerð fyrirtækja til að hafa áhrif á fjármagnsskipan sína. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að fyrirtæki nota arðgreiðslur að einhverju leyti til að 
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halda jafnvægi á fjármagnsskipan. Fyrirtæki í vexti greiða síður arð en arðsöm fyrirtæki 

með mikið af efnislegum eignum greiða arð í ríkari mæli. Ef eigið fé fyrirtækja hækkar, 

leiðir það til þess að veginn fjármagnskostnaður (e. WACC, Weighted average cost of 

capital) hækkar og þá sömuleiðis ávöxtunarkrafa til nýrra fjárfestinga. Við það fækkar 

tækifærum til vaxtar og fyrirtæki með lægra eiginfjárhlutfall hafa tækifæri til að vaxa 

hraðar en þau sem eru með hærra eiginfjárhlutfall.  

Til að fjárfestar setji fjármagn í fyrirtæki er mikilvægt að fyrirtæki komi ávöxtun til 

fjárfesta. Í rannsókninni eru hlutabréf allra félaganna í viðskiptum á skipulögðum 

verðbréfamarkaði, eigendur hlutabréfanna geta því selt þau með lítilli fyrirhöfn. Annað 

gildir um fyrirtæki sem ekki eru skráð á markað og er arðgreiðsluformið mikilvægur liður 

í að koma ávöxtun til hluthafa fyrirtækja sem ekki eru á markaði. Hluthafar þeirra félaga 

hafa ekki þann kost að selja hluta af fjárfestingu sinni til að innleysa hagnað með sama 

hætti og hluthafar í fyrirtækjum á markaði. Þannig eru arðgreiðslur mikilvægar til að 

koma ávöxtun til hluthafa, sérstaklega hjá fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markað. 

Þær leiðir sem íslensku félögin hafa valið við að koma verðmætum til hluthafa sinna 

eru ólíkar. Endurkaup og greiðsla til hluthafa í kjölfar lækkunar hlutafjár hafa skattalegan 

ávinning í för með sér. Skattur er reiknaður af hagnaði umfram kaupverð en arðgreiðslur 

eru skattlagðar án frádráttar. Endurkaup auka ekki handbært fé hluthafa nema hann 

kjósi að selja hlutabréf að andvirði ávöxtunar vegna endurkaupanna. Samkvæmt reglum 

Nasdaq kauphallanna á Norðurlöndunum þarf félag að tryggja seljanleika hlutabréfa á 

markaði, með að lágmarki 500 hluthöfum og 25% hluta í eigu almennra fjárfesta 

(Nasdaq, 2013). Ef endurkaup eru veruleg geta þau einnig haft áhrif á þróun seljanleika 

hlutabréfa viðkomandi útgefanda. Greiðsla arðs tryggir greiðsluflæði til fjárfesta og 

eykur skattalega byrði en tryggir að ráðstöfum verðmæta til hluthafa hefur ekki áhrif á 

fjölda hluthafa og því seljanleika bréfanna.  
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5 Lokaorð 

Arðgreiðslur íslensku félaganna hafa í megindráttum ekki verið frábrugðnar því sem 

almennt gerist í Svíþjóð. Félögin eru vel fjármögnuð og hafa getu til að greiða hagnað til 

hluthafa sinna. Þau greiða þó almennt lægra hlutfall hagnaðar til hluthafa sinna í formi 

arðs, en kaup eigin bréfa og greiðsla til hluthafa í kjölfar lækkunar hlutafjár hafa aukist 

undanfarin misseri á íslenska markaðnum.  

Gagnsæi og  gagnrýnin umræða veitir fyrirtækjum á markaði aga og hvata til að starfa 

eftir bestu viðmiðum sem samfélagið og fjárfestar setja. Á sama tíma og arðgreiðslur 

hafa verið gagnrýndar þá hafa aðrar leiðir, sem hafa sama tilgang og arðgreiðslur en 

skila samfélaginu minni skatttekjum, fengið takmarkaða umræðu. Með hjálp fjárfesta 

eiga fyrirtæki kost á að vaxa og dafna og skapa þannig ný störf fyrir heimilin í landinu, 

virði fyrir fjárfesta ef vel gengur og að lokum skatttekjur fyrir þjóðfélagið í heild sinni. 

Íslenskir fjárfestar gera kröfur um arðsemi af fjárfestingum líkt og fjárfestar um heim 

allan. Almennt samkomulag er um að fjármagnseigendur fái greiddar vaxtatekjur af 

innlánum og skuldabréfaeign. Hluthafar gera kröfur um arðsemi af fjárfestingum sínum 

og skal tímasetning greiðslna ávöxtunar til fjárfesta fyrst og fremst að taka mið af 

arðsemi, vaxtartækifærum og fjármögnun.  
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Viðauki 1 – Ónægjar upplýsingar um gildi 

Þar sem notast var við upplýsingar, í tilfelli íslensku félaganna, eitt ár aftur fyrir skráningu 

þeirra á markað þá var ekki hægt að fá markasvirði hlutafjár og var í þeim tilfellum notast 

við bókhaldslegt virði hlutafjár.  

Nokkur félög á sænska markaðnum hafa gefið út tvo eða fleiri flokka hlutabréfa og 

aðeins einn þeirra skráður. Í þeim tilfellum var almennt munurinn sá að aukið 

atkvæðamagn fylgir þeim hluta sem ekki er skráður á markað. Sömu réttindi er varðar 

arðgreiðslur fylgja bréfunum. Líkur má leiða að því að A hlutar í slíkum tilfellum séu 

verðmætari en B hlutar en í rannsókninni var verðmæti félagsins skalað upp eins og 

verðmæti bréfanna væri hið sama. Í þeim tilfellum sem bæði A hlutar og B hlutar skráðir 

á Nasdaq og er virði hlutafjárs rétt metið í lok hvers árs. 

Breyting á heildar eignum milli ára var reiknuð og voru slíkar upplýsingar ekki til fyrir 

árið 2010 þar sem ekki var aflað upplýsinga fyrir árið 2009.  

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

Viðauki 2 – Félög í úrtaki 

Eftirfarandi eru upplýsingar um vefsíður þeirra fyrirtækja sem eru í rannsókninni, 

upplýsingar úr ársreikningum og árshlutareikningum voru fundnar á vefsíðum félaganna: 

 

1. ABB Ltd www.new.abb.com/investorrelations 

2. Alfa Laval www.alfalaval.com/investors/ 

3. ASSA ABLOY B www.assaabloy.com/Global/Investors 

4. AstraZeneca www.astrazeneca-annualreports.com/ 

5. Atlas Copco  http://www.atlascopcogroup.com/en/investor-relations 

6. Autoliv SDB www.autoliv.com/Investors/ 

7. Axfood http://investor.axfood.se 

8. Betsson B http://investorrelations.en.betssonab.com/ 

9. BillerudKorsnäs www.billerudkorsnas.com/Investor-Relations/ 

10. Boliden www.boliden.com/Investor-Relations/ 

11. Castellum www.castellum.se/ 

12. Eik fasteignafélag hf. www.eik.is/fjarfestar 

13. Eimskipafélag Íslands hf. www.eimskip.is/investors/default.html 

14. Electrolux B www.electroluxgroup.com/en/ 

15. Elekta B www.elekta.com/investors/index.php 

16. Ericsson B www.ericsson.com/thecompany/investors 

17. Fabege 

www.fabege.se/en/About-Fabege/Financial-

Information/Financial-reports/ 

18. Fingerprint Cards B www.fingerprints.com/corporate/en/ 

19. Fjarskipti hf. www.vodafone.is/vodafone/fjarfestatengsl/fjarfestayfirlit/ 

20. Getinge B www.getingegroup.com/en/investors/ 
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21. Hagar hf. www.hagar.is/hluthafaupplysingar/ 

22. HB Grandi hf. www.hbgrandi.is/hb-grandi/fjarfestar/fjarhags/ 

23. Hemfosa Fastigheter http://hemfosa.se/EN/Investor_relations 

24. Hennes & Mauritz B https://about.hm.com/en/investors.html 

25. Hexagon B http://investors.hexagon.com/ 

26. HEXPOL B http://investors.hexpol.com/en/financial-information 

27. Holmen B www.holmen.com/en/investors-and-shareholders/ 

28. Husqvarna B www.husqvarnagroup.com 

29. ICA Gruppen www.icagruppen.se/en/investors 

30. Icelandair Group hf. www.icelandairgroup.is/investors/ 

31. Industrivärden C www.industrivarden.se/en-GB/ 

32. Intrum Justitia www.intrum.com/en/investor-relations/ 

33. Investor B www.investorab.com/investors-media/ 

34. JM www.jm.se/en/about-jm/investors/ 

35. Kinnevik B www.kinnevik.com/investors 

36. Lundin Mining Corporation SDB www.lundinmining.com/s/Investors.asp 

37. Lundin Petroleum www.lundin-petroleum.com 

38. Marel hf. www.marel.com/corporate/investor-relations 

39. Meda A www.meda.se/investors/ 

40. Millicom Int. Cellular SDB www.millicom.com/investors/ 

41. Modern Times Group B www.mtg.com 

42. N1 hr. www.n1.is/um-n1/fjarfestar/ 

43. NCC B www.ncc.group/investor-relations/ 

44. Nokia Oyj www.nokia.com/en_int/investors 

45. Nordea Bank www.nordea.com/en/investor-relations/ 

46. Nýherji hf. www.nyherji.is/nyherji/fyrirtaekid/fjarfestar/ 

47. Peab B www.peab.com/ 

48. Precise Biometrics www.precisebiometrics.com/ 
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49. Ratos B www.ratos.se/en/Investor-Relations/ 

50. Reginn hf. www.reginn.is/fjarfestavefur/ 

51. Reitir fasteignafélag hf. www.reitir.is/is/reitir/fjarfestayfirlit 

52. SAAB B http://saabgroup.com/investor-relations/ 

53. Sandvik www.home.sandvik/en/investors/ 

54. SCA B www.sca.com/en/IR/ 

55. SEB A http://sebgroup.com/investor-relations 

56. Securitas  www.securitas.com/ 

57. Síminn hf. www.siminn.is/siminn/fjarfestar/ 

58. Sjóva-almennar tryggingar hf. www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/ 

59. Skanska B http://group.skanska.com/investors/ 

60. SKF B http://investors.skf.com/ 

61. SSAB A www.ssab.com/company/investors 

62. Stora Enso R www.storaenso.com/Investors 

63. Sv. Handelsbanken A www.handelsbanken.se 

64. Swedbank A www.swedbank.com/investor-relations 

65. Swedish Match www.swedishmatch.com/ 

66. Swedish Orphan Biovitrum www.sobi.com/Investors--Media 

67. Tele2 B www.tele2.com/ 

68. Telia Company www.teliacompany.com/en/ 

69. Trelleborg B www.trelleborg.com/en/investors 

70. Tryggingamiðstöðin hf. www.tm.is/fjarfestar 

71. Unibet Group www.unibetgroupplc.com/ 

72. Vátryggingafélag Íslands hf. www.vis.is/vis/fjarfestar/fjarfestar/ 

73. Volvo B www.volvogroup.com/en-en/investors.html 

74. Össur hf. www.ossur.com/corporate/investor-relations 
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Viðauki 3 – Gretl, samsett aðhvarfsgreining 

 

Model 1: Pooled OLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 5, maximum 6 

Dependent variable: DIV 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −25039,8 4307,49 -5,8131 <0,00001 *** 

A 0,0415841 0,00152668 27,2382 <0,00001 *** 

REtoBE −13302,6 2164,42 -6,1460 <0,00001 *** 

EtoA 413371 45685,2 9,0483 <0,00001 *** 

YtoBE −50762,4 16126,9 -3,1477 0,00181 *** 

V 926,521 1204,94 0,7689 0,44253  

dAtoA −11791,9 5737,1 -2,0554 0,04071 ** 

 

Mean dependent var  46202,01  S.D. dependent var  83377,64 

Sum squared resid  5,65e+11  S.E. of regression  43338,96 

R-squared  0,735098  Adjusted R-squared  0,729817 

F(6, 301)  139,2112  P-value(F)  9,37e-84 

Log-likelihood −3721,949  Akaike criterion  7457,899 

Schwarz criterion  7484,009  Hannan-Quinn  7468,339 

rho −0,052022  Durbin-Watson  2,029419 
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Leifaliðir teiknaðir upp á móti skýribreytum. 
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White's test for heteroskedasticity 
OLS, using 308 observations 
Dependent variable: uhat^2 
 
               coefficient       std. error     t-ratio   p-value  
  ---------------------------------------------------------------- 
  const          1,40451e+09      6,78775e+08    2,069   0,0394    ** 
  A          −2110,69           681,401         −3,098   0,0021    *** 
  REtoBE         1,43405e+09      7,45481e+08    1,924   0,0554    * 
  EtoA          −3,82133e+010     9,32192e+09   −4,099   5,43e-05  *** 
  YtoBE          1,49404e+010     6,02916e+09    2,478   0,0138    ** 
  V             −4,32057e+08      3,82828e+08   −1,129   0,2600    
  dAtoA          8,84368e+08      1,16013e+09    0,7623  0,4465    
  sq_A           0,000716739      7,39094e-05    9,698   2,33e-019 *** 
  X2_X3      −1483,36           483,421         −3,068   0,0024    *** 
  X2_X4       6092,03          3799,81           1,603   0,1100    
  X2_X5      −4253,74          1881,17          −2,261   0,0245    ** 
  X2_X6        663,209          251,463          2,637   0,0088    *** 
  X2_X7       −895,333          881,359         −1,016   0,3106    
  sq_REtoBE      2,82250e+08      6,91043e+07    4,084   5,77e-05  *** 
  X3_X4         −1,15890e+010     3,13364e+09   −3,698   0,0003    *** 
  X3_X5          2,40370e+08      1,27460e+09    0,1886  0,8506    
  X3_X6         −1,28941e+07      6,49906e+07   −0,1984  0,8429    
  X3_X7          5,64513e+08      8,39942e+08    0,6721  0,5021    
  sq_EtoA        1,83859e+011     4,59709e+010   3,999   8,13e-05  *** 
  X4_X5         −2,93681e+010     3,65067e+010  −0,8045  0,4218    
  X4_X6          8,32923e+09      3,99520e+09    2,085   0,0380    ** 
  X4_X7         −1,83549e+010     1,22096e+010  −1,503   0,1339    
  sq_YtoBE       2,87312e+09      3,69586e+09    0,7774  0,4376    
  X5_X6         −5,93850e+09      3,14192e+09   −1,890   0,0598    * 
  X5_X7          5,26377e+09      6,50212e+09    0,8095  0,4189    
  sq_V           2,38692e+07      2,81456e+07    0,8481  0,3971    
  X6_X7          2,66407e+07      1,71887e+08    0,1550  0,8769    
  sq_dAtoA       9,15609e+07      4,01082e+08    0,2283  0,8196    
 
  Unadjusted R-squared = 0,697234 
 
Test statistic: TR^2 = 214,748044, 
with p-value = P(Chi-square(27) > 214,748044) = 0,000000 
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Fixed effects estimator 
allows for differing intercepts by cross-sectional unit 
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets 
 
       const:         -26459        (4705,6)       [0,00000] 
           A:       0,040957     (0,0017127)       [0,00000] 
      REtoBE:         -15083        (2438,9)       [0,00000] 
        EtoA:    4,5297e+005         (51100)       [0,00000] 
       YtoBE:         -55325         (18369)       [0,00286] 
           V:         1075,2        (1356,1)       [0,42862] 
       dAtoA:         -12408        (6523,5)       [0,05833] 
 
53 group means were subtracted from the data 
 
Residual variance: 4,95543e+011/(308 - 59) = 1,99013e+009 
Joint significance of differing group means: 
 F(52, 249) = 0,674629 with p-value 0,955104 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model 
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.) 
 
 
Breusch-Pagan test statistic: 
 LM = 2,85442 with p-value = prob(chi-square(1) > 2,85442) = 0,0911232 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model 
is adequate, in favor of the random effects alternative.) 
 
'Between' variance = 2,04564e+008 
'Within' variance = 1,99013e+009 
Panel is unbalanced: theta varies across units 
 
                         Random effects estimator 
           allows for a unit-specific component to the error term 
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets) 
 
          const:         -25040        (4307,5)       [0,00000] 
              A:       0,041584     (0,0015267)       [0,00000] 
         REtoBE:         -13303        (2164,4)       [0,00000] 
           EtoA:    4,1337e+005         (45685)       [0,00000] 
          YtoBE:         -50762         (16127)       [0,00181] 
              V:         926,52        (1204,9)       [0,44253] 
          dAtoA:         -11792        (5737,1)       [0,04071] 
 
Hausman test statistic: 
 H = 8,85957 with p-value = prob(chi-square(6) > 8,85957) = 0,181631 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects 
model is consistent, in favor of the fixed effects model.) 
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Model 2: Pooled OLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 5, maximum 6 

Dependent variable: DIV 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −24039,8 4568,49 -5,2621 <0,00001 *** 

A 0,0403396 0,00160763 25,0926 <0,00001 *** 

EtoA 185199 25574,9 7,2414 <0,00001 *** 

V 4159,88 1152,45 3,6096 0,00036 *** 

dAtoA −11330,9 6063,08 -1,8688 0,06261 * 

 

Mean dependent var  46202,01  S.D. dependent var  83377,64 

Sum squared resid  6,42e+11  S.E. of regression  46015,72 

R-squared  0,699380  Adjusted R-squared  0,695412 

F(4, 303)  176,2294  P-value(F)  8,89e-78 

Log-likelihood −3741,428  Akaike criterion  7492,856 

Schwarz criterion  7511,506  Hannan-Quinn  7500,313 

rho −0,108744  Durbin-Watson  2,149916 
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Fixed effects estimator 
allows for differing intercepts by cross-sectional unit 
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets 
 
       const:         -25408          (5050)       [0,00000] 
           A:       0,039451     (0,0018231)       [0,00000] 
        EtoA:    1,9945e+005         (29433)       [0,00000] 
           V:         4684,2        (1313,8)       [0,00043] 
       dAtoA:        -9635,9        (6972,4)       [0,16820] 
 
53 group means were subtracted from the data 
 
Residual variance: 5,7686e+011/(308 - 57) = 2,29825e+009 
Joint significance of differing group means: 
 F(52, 251) = 0,541601 with p-value 0,995398 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model 
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.) 
 
 
Breusch-Pagan test statistic: 
 LM = 5,90148 with p-value = prob(chi-square(1) > 5,90148) = 0,0151281 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model 
is adequate, in favor of the random effects alternative.) 
 
'Between' variance = 1,98327e+008 
'Within' variance = 2,29825e+009 
Panel is unbalanced: theta varies across units 
 
                         Random effects estimator 
           allows for a unit-specific component to the error term 
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets) 
 
          const:         -24040        (4568,5)       [0,00000] 
              A:        0,04034     (0,0016076)       [0,00000] 
           EtoA:     1,852e+005         (25575)       [0,00000] 
              V:         4159,9        (1152,5)       [0,00036] 
          dAtoA:         -11331        (6063,1)       [0,06261] 
 
Hausman test statistic: 
 H = 5,0181 with p-value = prob(chi-square(4) > 5,0181) = 0,285446 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects 
model is consistent, in favor of the fixed effects model.) 
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Viðauki 4 – Gretl, leiðrétt fyrir misdreifni 

 
 

Model 3: Random-effects (GLS), using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 5, maximum 6 

Dependent variable: DIV 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −33867,8 4695,7 -7,2125 <0,00001 *** 

A 0,0410342 0,00158167 25,9436 <0,00001 *** 

EtoA 151122 25942 5,8254 <0,00001 *** 

V 4584,71 1105,18 4,1484 0,00004 *** 

dAtoA −13064,1 5799,58 -2,2526 0,02501 ** 

D7 32913,4 7984,81 4,1220 0,00005 *** 

D8 25949 7530,44 3,4459 0,00065 *** 

D9 35389,4 9441,41 3,7483 0,00021 *** 

 

Mean dependent var  46202,01  S.D. dependent var  83377,64 

Sum squared resid  5,79e+11  S.E. of regression  43847,97 

Log-likelihood −3725,546  Akaike criterion  7467,091 

Schwarz criterion  7496,932  Hannan-Quinn  7479,023 

 

 

 'Within' variance = 2,06026e+009 

 'Between' variance = 1,86922e+008 

Breusch-Pagan test - 

 Null hypothesis: Variance of the unit-specific error = 0 

 Asymptotic test statistic: Chi-square(1) = 3,6475 

 with p-value = 0,0561536 

 

Hausman test - 

 Null hypothesis: GLS estimates are consistent 

 Asymptotic test statistic: Chi-square(7) = 10,9812 

 with p-value = 0,139441 

 

Test for omission of variables - 

 Null hypothesis: parameters are zero for the variables 

    dAtoA 

 Test statistic: F(1, 300) = 5,0742 

 with p-value = P(F(1, 300) > 5,0742) = 0,0250071 
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Model 4: Pooled OLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 5, maximum 6 

Dependent variable: DIV 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −33867,8 4695,7 -7,2125 <0,00001 *** 

A 0,0410342 0,00158167 25,9436 <0,00001 *** 

EtoA 151122 25942 5,8254 <0,00001 *** 

V 4584,71 1105,18 4,1484 0,00004 *** 

dAtoA −13064,1 5799,58 -2,2526 0,02501 ** 

D7 32913,4 7984,81 4,1220 0,00005 *** 

D8 25949 7530,44 3,4459 0,00065 *** 

D9 35389,4 9441,41 3,7483 0,00021 *** 

 

Mean dependent var  46202,01  S.D. dependent var  83377,64 

Sum squared resid  5,79e+11  S.E. of regression  43920,99 

R-squared  0,728839  Adjusted R-squared  0,722511 

F(7, 300)  115,1931  P-value(F)  3,76e-81 

Log-likelihood −3725,546  Akaike criterion  7467,091 

Schwarz criterion  7496,932  Hannan-Quinn  7479,023 

Rho −0,052736  Durbin-Watson  2,034500 

 

Test for omission of variables - 

 Null hypothesis: parameters are zero for the variables 

    dAtoA 

 Test statistic: F(1, 300) = 5,0742 

 with p-value = P(F(1, 300) > 5,0742) = 0,0250071 
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Model 5: WLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Dependent variable: DIV 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −34886,8 7271,97 -4,7974 <0,00001 *** 

A 0,0394146 0,00122499 32,1755 <0,00001 *** 

EtoA 90119,9 15668,5 5,7517 <0,00001 *** 

V 3054,99 793,488 3,8501 0,00014 *** 

dAtoA −7286,11 1998,72 -3,6454 0,00032 *** 

D2IS 2780,95 3884,81 0,7159 0,47465  

D4 4055,96 6773,94 0,5988 0,54979  

D5 18789,7 5876,13 3,1976 0,00154 *** 

D6 10064,2 6704,67 1,5011 0,13440  

D7 22088,5 6839,01 3,2298 0,00138 *** 

D8 21235,1 6779,68 3,1322 0,00191 *** 

D9 42548,8 7493,42 5,6782 <0,00001 *** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  232,2236  S.E. of regression  0,885742 

R-squared  0,871044  Adjusted R-squared  0,866252 

F(11, 296)  181,7598  P-value(F)  1,4e-124 

Log-likelihood −393,5436  Akaike criterion  811,0872 

Schwarz criterion  855,8484  Hannan-Quinn  828,9848 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  46202,01  S.D. dependent var  83377,64 

Sum squared resid  6,32e+11  S.E. of regression  46200,28 
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Model 6: WLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Dependent variable: DIV 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −27406,4 2962,78 -9,2502 <0,00001 *** 

A 0,0387245 0,000931728 41,5620 <0,00001 *** 

EtoA 90827,4 15368,8 5,9099 <0,00001 *** 

V 2667,14 679,814 3,9233 0,00011 *** 

dAtoA −7083,27 1958,35 -3,6170 0,00035 *** 

D5 12805,5 2939,72 4,3560 0,00002 *** 

D7 15585,2 4203,47 3,7077 0,00025 *** 

D8 14345,6 3751,26 3,8242 0,00016 *** 

D9 37184,4 5487,65 6,7760 <0,00001 *** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  230,3586  S.E. of regression  0,877742 

R-squared  0,866130  Adjusted R-squared  0,862548 

F(8, 299)  241,8131  P-value(F)  1,0e-125 

Log-likelihood −392,3019  Akaike criterion  802,6037 

Schwarz criterion  836,1746  Hannan-Quinn  816,0269 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  46202,01  S.D. dependent var  83377,64 

Sum squared resid  6,38e+11  S.E. of regression  46179,80 
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Viðauki 5 – Gretl, arður og endurkaup 

 

Model 7: WLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Dependent variable: DandBuy 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −67191,8 9683,08 -6,9391 <0,00001 *** 

A 0,0487927 0,00155978 31,2818 <0,00001 *** 

EtoA 108744 21298,4 5,1057 <0,00001 *** 

V 4548,55 888,494 5,1194 <0,00001 *** 

dAtoA −9327,81 3058,15 -3,0501 0,00249 *** 

D2IS 10594,4 4961,24 2,1354 0,03355 ** 

D4 33253,3 9300,57 3,5754 0,00041 *** 

D5 39891,3 8097,23 4,9265 <0,00001 *** 

D6 33073 9222,32 3,5862 0,00039 *** 

D7 55846,8 8910,98 6,2672 <0,00001 *** 

D8 45996,3 9045,08 5,0852 <0,00001 *** 

D9 65213,7 11505,9 5,6678 <0,00001 *** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  230,8907  S.E. of regression  0,883197 

R-squared  0,826691  Adjusted R-squared  0,820251 

F(11, 296)  128,3579  P-value(F)  1,1e-105 

Log-likelihood −392,6572  Akaike criterion  809,3143 

Schwarz criterion  854,0755  Hannan-Quinn  827,2119 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  54821,21  S.D. dependent var  114183,2 

Sum squared resid  1,63e+12  S.E. of regression  74127,25 

 



 

107 

Greiðslur til hluthafa með tilliti til heildareigna, líkan 8-10: 

 

Model 8: WLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Dependent variable: DIVtoA 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 0,0118745 0,0018188 6,5287 <0,00001 *** 

A 1,91615e-09 4,04752e-010 4,7341 <0,00001 *** 

EtoA 0,15777 0,0103911 15,1831 <0,00001 *** 

V 0,00164109 0,000593276 2,7662 0,00603 *** 

dAtoA −0,0119303 0,00219328 -5,4395 <0,00001 *** 

D2IS −0,0231249 0,00224998 -10,2778 <0,00001 *** 

D4 −0,00758893 0,00196454 -3,8630 0,00014 *** 

D8 0,032717 0,00205245 15,9404 <0,00001 *** 

D9 0,0251842 0,0025857 9,7398 <0,00001 *** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  292,1351  S.E. of regression  0,988454 

R-squared  0,746391  Adjusted R-squared  0,739605 

F(8, 299)  109,9973  P-value(F)  2,03e-84 

Log-likelihood −428,8890  Akaike criterion  875,7781 

Schwarz criterion  909,3490  Hannan-Quinn  889,2013 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  0,033944  S.D. dependent var  0,041165 

Sum squared resid  0,292184  S.E. of regression  0,031260 

 

Test for normality of residual - 

 Null hypothesis: error is normally distributed 

 Test statistic: Chi-square(2) = 155,172 

 with p-value = 2,01785e-034 
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Model 9: WLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Dependent variable: DandBuytoA 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 0,00221998 0,00264457 0,8394 0,40189  

A 3,28469e-09 8,16611e-010 4,0223 0,00007 *** 

EtoA 0,204784 0,0142041 14,4172 <0,00001 *** 

V 0,00256913 0,000700749 3,6663 0,00029 *** 

dAtoA −0,0138805 0,00315161 -4,4043 0,00001 *** 

D2IS −0,0163966 0,00307197 -5,3375 <0,00001 *** 

D5 0,00483795 0,00240842 2,0088 0,04546 ** 

D6 0,0120338 0,00435085 2,7658 0,00603 *** 

D8 0,0516922 0,00337713 15,3065 <0,00001 *** 

D9 0,0402919 0,00525603 7,6658 <0,00001 *** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  277,7990  S.E. of regression  0,965511 

R-squared  0,740509  Adjusted R-squared  0,732672 

F(9, 298)  94,48910  P-value(F)  6,52e-82 

Log-likelihood −421,1400  Akaike criterion  862,2800 

Schwarz criterion  899,5810  Hannan-Quinn  877,1946 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  0,042084  S.D. dependent var  0,053044 

Sum squared resid  0,489301  S.E. of regression  0,040521 
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Model 10: WLS, using 308 observations 

Included 53 cross-sectional units 

Dependent variable: BuytoA 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 0,000596679 0,000858463 0,6951 0,48756  

A 1,34154e-010 2,90167e-010 0,4623 0,64417  

EtoA 0,00873846 0,00443325 1,9711 0,04962 ** 

V −2,80863e-05 0,000194238 -0,1446 0,88513  

dAtoA −0,000490406 0,000717622 -0,6834 0,49489  

D2IS 0,00104274 0,00130947 0,7963 0,42648  

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  156,7368  S.E. of regression  0,720414 

R-squared  0,016500  Adjusted R-squared  0,000217 

F(5, 302)  1,013308  P-value(F)  0,409883 

Log-likelihood −333,0012  Akaike criterion  678,0024 

Schwarz criterion  700,3830  Hannan-Quinn  686,9512 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  0,008140  S.D. dependent var  0,033317 

Sum squared resid  0,351246  S.E. of regression  0,034104 
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Viðauki 6 – Gretl, logit 

 

 

Model 11: Logit, using 308 observations 

Dependent variable: D1A 

QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z p-value  

Const −14,3354 2,76355 -5,1873 <0,00001 *** 

LNassets 1,21083 0,216979 5,5804 <0,00001 *** 

EtoA 13,4632 4,16555 3,2320 0,00123 *** 

dAtoA −0,954921 0,378188 -2,5250 0,01157 ** 

D2IS 1,54163 0,663378 2,3239 0,02013 ** 

 

Mean dependent var  0,847403  S.D. dependent var  0,360184 

McFadden R-squared  0,414119  Adjusted R-squared  0,376117 

Log-likelihood −77,08672  Akaike criterion  164,1734 

Schwarz criterion  182,8239  Hannan-Quinn  171,6308 

 

 

Number of cases 'correctly predicted' = 278 (90,3%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0,360 

Likelihood ratio test: Chi-square(4) = 108,975 [0,0000] 
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Viðauki 7 – Gretl, markaðsverð 

Fixed effects estimator 
allows for differing intercepts by cross-sectional unit 
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets 
 
       const:         19,686        (2,0257)       [0,00000] 
      Payout:       0,047592      (0,088682)       [0,59200] 
     BuyBack:        -1,2536       (0,90682)       [0,16812] 
        Debt:        -5,1817        (1,5737)       [0,00114] 
         ROE:         4,3082        (1,1913)       [0,00036] 
        Size:       -0,99397       (0,15688)       [0,00000] 
        time:         1,5893       (0,27918)       [0,00000] 
          D1:        -9,3474        (2,3333)       [0,00008] 
          D2:        -12,764        (1,6512)       [0,00000] 
          D3:        -7,5707        (1,2544)       [0,00000] 
          D4:        -6,6268        (1,1057)       [0,00000] 
          D5:        -6,2514        (1,2073)       [0,00000] 
          D6:        -5,8468        (1,0241)       [0,00000] 
          D7:        -5,4123        (1,1874)       [0,00001] 
 
54 group means were subtracted from the data 
 
Residual variance: 3127,54/(310 - 67) = 12,8705 
Joint significance of differing group means: 
 F(53, 243) = 1,06198 with p-value 0,371608 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model 
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.) 
 
 
Breusch-Pagan test statistic: 
 LM = 0,00603614 with p-value = prob(chi-square(1) > 0,00603614) = 0,938073 
(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model 
is adequate, in favor of the random effects alternative.) 
 
Variance estimators: 
 between = 0 
 within = 12,8705 
Panel is unbalanced: theta varies across units 
 
                         Random effects estimator 
           allows for a unit-specific component to the error term 
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets) 
 
          const:         16,822        (1,7332)       [0,00000] 
         Payout:        0,01638      (0,081631)       [0,84110] 
        BuyBack:       -0,64126       (0,84432)       [0,44816] 
           Debt:        -4,6994        (1,4843)       [0,00171] 
            ROE:         5,0641        (1,0556)       [0,00000] 
           Size:       -0,79584       (0,13833)       [0,00000] 
           time:         1,3236        (0,2509)       [0,00000] 
             D1:        -6,8235        (1,9757)       [0,00063] 
             D2:        -11,114        (1,4137)       [0,00000] 
             D3:        -6,5897        (1,0587)       [0,00000] 
             D4:        -6,3873        (1,0722)       [0,00000] 
             D5:        -5,2436       (0,98864)       [0,00000] 
             D6:        -5,1843       (0,98062)       [0,00000] 
             D7:        -4,7815        (1,0756)       [0,00001] 
 
Hausman test statistic: 
 H = 27,5876 with p-value = prob(chi-square(13) > 27,5876) = 0,0103262 
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(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects 
model is consistent, in favor of the fixed effects model.) 
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White's test for heteroskedasticity 
OLS, using 310 observations 
Dependent variable: uhat^2 
Omitted due to exact collinearity: X7_X8 X7_X9 
 
                coefficient     std. error     t-ratio     p-value  
  ----------------------------------------------------------------- 
  const          546,782        133,901         4,083     6,08e-05  *** 
  Payout          33,8594        56,9500        0,5945    0,5527    
  BuyBack       −676,289        293,053        −2,308     0,0219    ** 
  Debt          −376,952        135,429        −2,783     0,0058    *** 
  ROE            440,770         75,6269        5,828     1,83e-08  *** 
  Size           −79,7930        18,5829       −4,294     2,57e-05  *** 
  time           258,469         37,2956        6,930     3,97e-011 *** 
  D1           −2468,99        2731,97         −0,9037    0,3671    
  D2           −1966,10         193,551       −10,16      2,41e-020 *** 
  D3            −324,120        126,800        −2,556     0,0112    ** 
  D4            −363,755        141,780        −2,566     0,0109    ** 
  D5            −302,932        106,568        −2,843     0,0049    *** 
  D6            −392,796        104,171        −3,771     0,0002    *** 
  D7            −276,244         90,3189       −3,059     0,0025    *** 
  sq_Payout       −0,0536324      0,0963164    −0,5568    0,5782    
  X2_X3            3,73064       31,4360        0,1187    0,9056    
  X2_X4            9,18208       13,8547        0,6627    0,5081    
  X2_X5          −41,5939        36,1414       −1,151     0,2510    
  X2_X6           −3,47006        3,63458      −0,9547    0,3407    
  X2_X7            0,569710       8,12437       0,07012   0,9442    
  X2_X9            8,93277       34,9103        0,2559    0,7983    
  X2_X10          11,9850        22,5892        0,5306    0,5962    
  X2_X11           9,10991       20,8284        0,4374    0,6622    
  X2_X12           8,29619       18,0372        0,4599    0,6460    
  X2_X13           6,57489       18,2032        0,3612    0,7183    
  X2_X14          20,2760        15,6418        1,296     0,1961    
  sq_BuyBack      −6,65435       21,6718       −0,3071    0,7591    
  X3_X4          130,178        132,675         0,9812    0,3275    
  X3_X5          −37,2700        82,5523       −0,4515    0,6521    
  X3_X6            9,12343       12,3198        0,7406    0,4597    
  X3_X7          −12,2456        15,9696       −0,7668    0,4440    
  X3_X8          319,153        350,985         0,9093    0,3641    
  X3_X9          254,792        652,881         0,3903    0,6967    
  X3_X10         532,651        251,835         2,115     0,0355    ** 
  X3_X11         540,652        254,984         2,120     0,0350    ** 
  X3_X12         528,289        250,679         2,107     0,0361    ** 
  X3_X13         546,596        253,766         2,154     0,0323    ** 
  X3_X14         534,323        248,761         2,148     0,0327    ** 
  sq_Debt        −19,9219        71,4541       −0,2788    0,7806    
  X4_X5         −222,095         82,0256       −2,708     0,0073    *** 
  X4_X6           22,5589         7,15241       3,154     0,0018    *** 
  X4_X7          −31,4234        22,5396       −1,394     0,1646    
  X4_X8          820,265        268,964         3,050     0,0026    *** 
  X4_X9          283,942        126,775         2,240     0,0260    ** 
  X4_X10         266,547        111,276         2,395     0,0174    ** 
  X4_X11         223,612        111,040         2,014     0,0452    ** 
  X4_X12         208,617         98,2403        2,124     0,0347    ** 
  X4_X13         193,572         88,5726        2,185     0,0298    ** 
  X4_X14         177,857         90,9990        1,954     0,0518    * 
  sq_ROE         122,176         16,1977        7,543     9,90e-013 *** 
  X5_X6          −19,0160         7,31105      −2,601     0,0099    *** 
  X5_X7           34,2670        24,7747        1,383     0,1679    
  X5_X8         −334,614        167,531        −1,997     0,0469    ** 
  X5_X9         −198,403        123,283        −1,609     0,1089    
  X5_X10        −158,570        103,428        −1,533     0,1266    
  X5_X11        −188,678        130,287        −1,448     0,1489    
  X5_X12        −182,121         81,3332       −2,239     0,0261    ** 
  X5_X13        −230,980         59,0260       −3,913     0,0001    *** 
  X5_X14        −196,521         51,3859       −3,824     0,0002    *** 
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  sq_Size          1,37906        0,682855      2,020     0,0446    ** 
  X6_X7           −2,91859        3,31159      −0,8813    0,3790    
  X6_X8           79,1541       223,629         0,3540    0,7237    
  X6_X9           62,7700        14,9218        4,207     3,68e-05  *** 
  X6_X10          39,1675        10,7246        3,652     0,0003    *** 
  X6_X11          44,9372        10,8554        4,140     4,84e-05  *** 
  X6_X12          40,2684         7,07066       5,695     3,65e-08  *** 
  X6_X13          50,0653         7,17924       6,974     3,08e-011 *** 
  X6_X14          38,5758         7,92217       4,869     2,05e-06  *** 
  sq_time          1,85147        2,09034       0,8857    0,3767    
  X7_X10        −218,457         31,6558       −6,901     4,72e-011 *** 
  X7_X11        −219,765         31,9324       −6,882     5,27e-011 *** 
  X7_X12        −216,583         32,1016       −6,747     1,16e-010 *** 
  X7_X13        −222,704         30,9568       −7,194     8,29e-012 *** 
  X7_X14        −214,611         46,5037       −4,615     6,46e-06  *** 
 
  Unadjusted R-squared = 0,838800 
 
Test statistic: TR^2 = 260,028114, 
with p-value = P(Chi-square(73) > 260,028114) = 0,000000 
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Model 12: Pooled OLS, using 310 observations 

Included 54 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 5, maximum 6 

Dependent variable: MVtoBV 

Robust (HAC) standard errors 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 12,4056 2,16272 5,7361 <0,0001 *** 

Payout −0,0252217 0,0217527 −1,1595 0,2515  

BuyBack −1,31737 0,462838 −2,8463 0,0063 *** 

Debt −1,98831 2,00957 −0,9894 0,3270  

ROE 3,98594 2,14355 1,8595 0,0685 * 

Size −0,659269 0,154373 −4,2706 <0,0001 *** 

 

Mean dependent var  3,261807  S.D. dependent var  4,180837 

Sum squared resid  4755,049  S.E. of regression  3,954948 

R-squared  0,119620  Adjusted R-squared  0,105140 

F(5, 53)  5,631767  P-value(F)  0,000310 

Log-likelihood −863,0814  Akaike criterion  1738,163 

Schwarz criterion  1760,582  Hannan-Quinn  1747,125 

Rho −0,033631  Durbin-Watson  1,806559 
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Model 13: Pooled OLS, using 310 observations 

Included 54 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 5, maximum 6 

Dependent variable: MVtoBV 

Robust (HAC) standard errors 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 16,8218 3,5663 4,7169 <0,0001 *** 

Payout 0,01638 0,0237625 0,6893 0,4936  

BuyBack −0,641256 0,314479 −2,0391 0,0464 ** 

Debt −4,69942 1,98362 −2,3691 0,0215 ** 

ROE 5,0641 2,43488 2,0798 0,0424 ** 

Size −0,795836 0,22517 −3,5344 0,0009 *** 

Time 1,32361 0,245776 5,3854 <0,0001 *** 

D1 −6,8235 4,77638 −1,4286 0,1590  

D2 −11,1138 2,32183 −4,7866 <0,0001 *** 

D3 −6,58968 1,93865 −3,3991 0,0013 *** 

D4 −6,38728 2,00333 −3,1883 0,0024 *** 

D5 −5,24362 1,86501 −2,8116 0,0069 *** 

D6 −5,18433 2,12796 −2,4363 0,0182 ** 

D7 −4,78147 1,80805 −2,6445 0,0107 ** 

 

Mean dependent var  3,261807  S.D. dependent var  4,180837 

Sum squared resid  3851,952  S.E. of regression  3,607402 

R-squared  0,286826  Adjusted R-squared  0,255504 

F(13, 53)  11,80328  P-value(F)  2,06e-11 

Log-likelihood −830,4342  Akaike criterion  1688,868 

Schwarz criterion  1741,180  Hannan-Quinn  1709,781 

Rho  0,033277  Durbin-Watson  1,664496 

 
Test on Model 20: 
 
  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables 
    time, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 
  Test statistic: Robust F(8, 53) = 8,6, p-value 2,00557e-007 
  Adding variables improved 3 of 3 information criteria.
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Model 14: WLS, using 310 observations 

Included 54 cross-sectional units 

Dependent variable: MVtoBV 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 11,6386 1,12369 10,3574 <0,0001 *** 

Payout 0,00307327 0,0464726 0,0661 0,9473  

BuyBack −0,519355 0,469036 −1,1073 0,2691  

Debt −1,44269 0,775434 −1,8605 0,0638 * 

ROE 2,87323 0,580381 4,9506 <0,0001 *** 

Size −0,652589 0,0805304 −8,1036 <0,0001 *** 

Time 0,841337 0,11302 7,4441 <0,0001 *** 

D1 −3,20608 1,06283 −3,0166 0,0028 *** 

D2 −6,34727 0,844658 −7,5146 <0,0001 *** 

D3 −3,22151 0,713375 −4,5159 <0,0001 *** 

D4 −3,44112 0,717859 −4,7936 <0,0001 *** 

D5 −1,9319 0,687824 −2,8087 0,0053 *** 

D6 −1,85698 0,754257 −2,4620 0,0144 ** 

D7 −1,74461 0,72937 −2,3919 0,0174 ** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  257,4035  S.E. of regression  0,932527 

R-squared  0,452791  Adjusted R-squared  0,428758 

F(13, 296)  18,84054  P-value(F)  7,99e-32 

Log-likelihood −411,0522  Akaike criterion  850,1044 

Schwarz criterion  902,4164  Hannan-Quinn  871,0166 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  3,261807  S.D. dependent var  4,180837 

Sum squared resid  4176,355  S.E. of regression  3,756236 
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Model 15: WLS, using 310 observations 

Included 54 cross-sectional units 

Dependent variable: MVtoBV 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 11,5837 1,11127 10,4238 <0,0001 *** 

Debt −1,34341 0,78077 −1,7206 0,0864 * 

ROE 2,81023 0,569333 4,9360 <0,0001 *** 

Size −0,652272 0,0796935 −8,1847 <0,0001 *** 

Time 0,83835 0,112682 7,4400 <0,0001 *** 

D1 −3,21501 1,04671 −3,0716 0,0023 *** 

D2 −6,28069 0,841936 −7,4598 <0,0001 *** 

D3 −3,21366 0,705581 −4,5546 <0,0001 *** 

D4 −3,42578 0,718451 −4,7683 <0,0001 *** 

D5 −2,01342 0,681867 −2,9528 0,0034 *** 

D6 −1,97177 0,737908 −2,6721 0,0080 *** 

D7 −1,77533 0,725275 −2,4478 0,0149 ** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  255,7440  S.E. of regression  0,926391 

R-squared  0,427399  Adjusted R-squared  0,406263 

F(11, 298)  20,22112  P-value(F)  2,36e-30 

Log-likelihood −410,0496  Akaike criterion  844,0993 

Schwarz criterion  888,9381  Hannan-Quinn  862,0240 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  3,261807  S.D. dependent var  4,180837 

Sum squared resid  4189,331  S.E. of regression  3,749421 
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Viðauki 8 – Gretl, tryggingafélög 

 

Model 16: WLS, using 28 observations 

Included 8 cross-sectional units 

Dependent variable: div 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −14741 59644 -0,2472 0,80708  

At 0,00361568 0,000820271 4,4079 0,00022 *** 

EttoAt 712128 432142 1,6479 0,11358  

VttoAt 9498,63 55086,5 0,1724 0,86467  

dAtoAt 40384,4 92355,8 0,4373 0,66618  

ICE −43263,4 23151 -1,8687 0,07503 * 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  23,68585  S.E. of regression  1,037608 

R-squared  0,578998  Adjusted R-squared  0,483316 

F(5, 22)  6,051266  P-value(F)  0,001144 

Log-likelihood −37,38771  Akaike criterion  86,77542 

Schwarz criterion  94,76864  Hannan-Quinn  89,21903 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  38007,44  S.D. dependent var  62033,54 

Sum squared resid  5,41e+10  S.E. of regression  49585,63 
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Model 17: WLS, using 33 observations 

Included 8 cross-sectional units 

Dependent variable: div 

Weights based on per-unit error variances 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −5399,93 8370,93 -0,6451 0,52395  

At 0,00304193 0,000478358 6,3591 <0,00001 *** 

EttoAt 761317 248681 3,0614 0,00471 *** 

ICE −45260,6 16356,5 -2,7671 0,00974 *** 

 

Statistics based on the weighted data: 

Sum squared resid  27,90287  S.E. of regression  0,980902 

R-squared  0,637722  Adjusted R-squared  0,600245 

F(3, 29)  17,01631  P-value(F)  1,45e-06 

Log-likelihood −44,05663  Akaike criterion  96,11327 

Schwarz criterion  102,0993  Hannan-Quinn  98,12739 

 

Statistics based on the original data: 

Mean dependent var  35919,12  S.D. dependent var  59337,64 

Sum squared resid  7,15e+10  S.E. of regression  49666,32 

  

 


