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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að sjá hvort hægt væri að greina mynstur í því hvernig 

stærstu fyrirtækin í helstu atvinnugeirum landsins taka ákvarðanir um arðgreiðslur. 

Fyrirtækin voru valin vegna stærðar sinnar, þess starfssviðs sem þau eru í og vegna góðs 

aðgengis að ársreikningum þeirra. Fyrirtæki þessi eru bankarnir, Íslandsbanki, 

Landsbankinn og Arion banki. Tryggingafélögin sem eru á markaði í kauphöll, TM, VÍS og 

Sjóvá. Að lokum voru tekin fyrir þrjú stærstu fasteignafélög landsins, Eik, Reginn og Reitir.  

Ritgerðin skiptist í kafla þar sem farið er yfir helstu lög sem snerta arðgreiðslur, 

greiningu á ársreikningum fyrirtækjanna og að lokum umræðukafla.  

Til þess að sjá hvort að fyrirtækin fylgja ákveðnu mynstri í arðgreiðslum sínum voru 

teknar tvær stærðir og bornar saman á milli ára, en það voru arður sem hlutfall af hagnaði 

fyrra árs og arður sem hlutfall af óráðstöfuðu eigin fé í lok fyrra árs. 

Helstu niðurstöður eru þær að ekki var út frá þessum tölum var ekki hægt að greina 

neitt mynstur í arðgreiðslum fyrirtækjanna sem tekin voru fyrir. Í flestum tilfellum hefur 

verið farið eftir tillögu stjórnar sem virðist vera ákveðin út frá öðrum viðmiðum en þeim 

sem var farið yfir í þessari ritgerð. Þó virðast bankarnir allir fylgja einni reglu þegar kemur 

að arðgreiðslum þeirra, hún er sú, að arðgreiðslur eru alltaf ákveðnar sem hlutfall af 

hagnaði fyrra árs. Hlutfallið breytist á milli ára en þessi aðferð hefur hjálpað bönkunum 

að byggja upp sterkan eigin fjár reikning. Eina undantekningin frá þessari reglu var hjá 

Íslandsbanka árið 2016 þegar haldinn var sérstakur hluthafafundur þar sem ákveðið var 

að greiða út auka arð það árið. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður grafist fyrir um þá aðferð sem nokkur af stærstu fyrirtækjum 

landsins beita við að ákveða arðgreiðslur til hluthafa.  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar gerir grein fyrir þeim lögum sem snúa að arðgreiðslum 

fyrirtækja og koma öll þau ákvæði sem hér skipta máli fyrir í lögum nr. 3/2006 um 

ársreikninga og lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. Eingöngu eru tekin fyrir lög sem 

innihalda ákvæði um sjálfa arðgreiðsluna en ekki lög sem snerta það ferli sem er í kring 

um hana, sem dæmi skattgreiðslu vegna arðs.  

Farið verður í hvort arðgreiðslur séu ákveðnar sem hluti af hagnaði fyrra árs eða hvort 

ákvörðun er tekin út frá stöðu óráðstafaðs eigin fjár. Farið er yfir það hvort hluthafafundir 

í félögunum fylgja alltaf tillögu stjórnarinnar eða hvort þeir taki aðrar ákvarðanir. 

Fyrirtækin sem skoðuð eru í þessari ritgerð eru bankar, tryggingafélög og 

fasteignafélög. Seinni tveir hóparnir eru á markaði í kauphöll.  

Til að sjá hvort hægt sé að greina mynstur í arðgreiðslum þessara níu fyrirtækja sem 

tekin eru fyrir verða ársreikningar þeirra skoðaðir. Farið verður yfir hagnað þeirra, 

óráðstafað eigið fé, hlutafé og arðgreiðslur fyrri ára. Einnig verður litið yfir tillögur stjórna 

fyrirtækjanna um arðgreiðslur fyrir hvert ár.  

Að lokum verður farið yfir niðurstöður í umræðukafla þar sem einnig verður farið yfir 

hvað var í gangi í kringum þær arðgreiðslur sem þóttu óvenjulegar eða of háar. 
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1 Lagaákvæði og reglur um arðgreiðslur 

 

Lagaákvæði um arðgreiðslur hlutafélaga hér á landi eru takmörkuð og fá. Þau lagaákvæði 

sem gilda um arðgreiðslur má finna annars vegar í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga og 

hins vegar í lögum nr. 2/1995. Um hlutafélög. 

 

1.1 Lög nr. 3/2006 um ársreikninga 

Eftirfarandi greinar snerta á arðgreiðslum í þessum lögum: 

• Ef fyrirtæki eignfærir þróunarkostnað þá þarf það að færa sömu fjárhæð inn á 
sérstakan reikning meðal eiginfjár og má ekki greiða arð af þeim lið (16. gr.). 

• Sé fyrirtæki með endurmatsreikning vegna endurmats á varanlegum 
rekstrarfjármunum, þá er óheimilt að nýta hann í arðgreiðslur (31. gr.). 

• Ef breyting verður á virði fjármálagerninga og skuldbindinga sem eru í samræmi 
við 37. grein skal færa þá breytingu af óráðstöfuðu eigið fé og inn á 
gangvirðisreikning og er óheimilt að greiða arð út af þeim reikningi (38. gr.). 

• Móttekinn arður vegna eignarhluta í félagi sem er meðhöndlað samkvæmt 
hlutdeildaraðferð skal færður til lækkunar á eignarhluta í því. 

• Nemi hlutdeild sem færð er í rekstrarreikningi hærri fjárhæð en sem nemur 
mótteknum arði eða þeim arði sem ákveðið hefur verið að úthluta skal færa 
mismuninn á sérstakan reikning. Sé hlutdeild félagsins svo seld eða afskrifuð skal 
reikningurinn gerður upp og færður á óráðstafað eigið fé eða ójafnað tap eftir 
atvikum (41. gr.). 

Þetta er tæmandi listi yfir þær greinar í lögum um ársreikninga sem snerta arðgreiðslur. 

Hér má sjá að allar greinarnar snerta annaðhvort takmörkun á hvaða reikningum má 

greiða arð af og meðhöndlun á útborgun á arði samkvæmt hlutdeildaraðferð. Hins vegar 

er vert að benda á að það er ekkert sem segir til um hvernig arður skal ákveðinn eða 

takmarkaður. Þar af leiðandi út frá þessum lögum má segja að séu félög að greiða út arð 

þá er ekkert sem takmarkar upphæðina eða segir til um hvernig upphæðin skal ákveðin 

samkvæmt lögum um ársreikninga. 
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1.2 Lög nr. 2/1995 um hlutafélög 

Eftirfarandi greinar snerta á arðgreiðslum í þessum lögum: 

• Hluthafi getur ekki beitt réttindum sem hann hefur sem hluthafi nema hann hafi 
verið skráður í hlutaskrá og sýnt fram á eign sína. Fyrirtæki hefur lokið 
arðgreiðslu ef það greiðir þeim sem á útborgunardegi er skráður eigandi 
hlutabréfanna í hlutaskrá (31. fgr.). 

• Við lækkun hlutafjár, ef ráðstafa á allri lækkunarfjárhæðinni til að jafna á móti 
tapi skal tilkynna lækkun hlutafjárs strax. Í þrjú ár eftir þessa tilkynningu má ekki 
greiða hærri arð en sem nemur tíu prósentum af hlutafé á ári nema hlutaféð hafi 
aftur verið hækkað um sem nemur lækkuninni (52. gr.). 

• Þegar um er að ræða eigin hluti má félag aðeins eignast hluti svo framarlega sem 
eigið fé þess fer fram úr þeirri fjárhæð sem óheimilt er að ráðstafa til arðgreiðslu 
(55. gr.). 

• Ákvörðun um breytingu á félagssamþykktum sem skerðir rétt hluthafa til arðs 
eða annarrar greiðslu af eignum félagsins þarf að vera samþykkt af hluthöfum 
sem ráða yfir meira en 90 prósent hlutafjár (94. gr.). 

• Einungis má úthluta arði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta 
reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að tap 
sem ekki hefur verið jafnað og framlag í lögbundinn varasjóð hafa verið dregin 
frá. Jafnframt er móðurfélagi óheimilt af úthluta arði sé það gegn góðum 
rekstrarvenjum með tilliti til samstæðunnar þó að það mætti undir öðrum 
kringumstæðum (99. gr.). 

• Hluthafafundur tekur ákvörðun um úthlutun arðs eftir að félagsstjórn hefur lagt 
fram tillögu um það efni, þó má ekki úthluta meiri arði en félagsstjórn leggur til 
eða samþykkir.  Hluthafar sem eiga samtals minnst 10 prósent hlutafjár geta 
krafist þess á aðalfundi sé krafan tilkynnt félagsstjórn samkvæmt ákvæðum 86. 
gr að ákvörðun verði tekin um það á aðalfundi að greiða allt að fjórðung af 
árshagnaði frá fyrra ári í arð, eftir að búið er að jafna tap og draga frá framlag í 
lögbundinn varasjóð og aðra sjóði sem leggja skal í samkvæmt 
félagssamþykktum. Þó er ekki heimilt að krefjast meira en sem nemur tveimur 
prósentum af eigin fé félagsins. Gjalddagi arðs skal vera ekki síðar en 6 
mánuðum eftir ákvörðun um úthlutun hans (101. gr.). 

• Í félagssamþykktum samlagshlutafélaga sem stunda fjárfestingarstarfsemi má 
kveða sérstaklega á framsal á veðsetningu hluta innlausnarskyldu og 
arðgreiðslur, meðal annars tíðni arðgreiðslna (161. gr.). 

Líkt og í ársreikningalögunum eru hér mörg ákvæði sem segja til um hvað má ekki gera 

í sambandi við arðgreiðslur. En ekki hefur ennþá komið fram nein aðferð til að ákveða 
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arðgreiðslur, hversu stórar þær eigi að vera eða við hvaða fjárhæð eða reikning þær eigi 

að miða. 
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2 Bankar 

 

2.1 Íslandsbanki 

Í ársreikningi Íslandsbanka fyrir árið 2011 var lögð fram sú tillaga að sleppa því að greiða 

arð fyrir árið og gekk það eftir á reikningsárinu 2012 og var enginn arður greiddur út það 

ár (Ársreikningur Íslandsbanka, 2012).  

Árið 2013 lagði bankastjórnin hins vegar til að 30% hagnaðar ársins 2012 yrðu 

greidd út sem arður. Á árinu var svo greiddur arður upp á 3 milljarða króna. Hagnaður 

ársins 2012 nam 23,418 milljörðum króna og því nam greiddur arður 12,81% af hagnaði 

þess árs, en ef farið hefði verið eftir tillögu bankastjórnar þá hefði hann verið 7,024 

milljarðar. Ef skoðuð eru fleiri hlutföll má benda á að greiddur arður nam 3,82% af 

óráðstöfuðu eigin fé í lok árs 2012 (Ársreikningur Íslandsbanka, 2013). 

Einu ári síðar, 2014, gerði stjórnin tillögu um að arður greiddur vegna ársins 2013 

yrði sem nemur 40% af hagnaði bankans það ár, en þá var hagnaður 23,069 milljarðar og 

því var tillagan 9,228 milljarðar kóna. Það ár var greiddur arður, 4 milljarðar króna eða 

sem nemur 17,34% af hagnaði fyrra árs. Þessi arðgreiðsla namr 4,06% af óráðstöfuðu 

eigin fé í lok árs. (Ársreikningur Íslandsbanka, 2014). 

Á árinu 2015 lagði bankastjórnin til að arður greiddur vegna ársins 2014 yrði 40% 

af hagnaði þess árs en hagnaðurinn nam þá 22,750 milljörðum. Tillagan nam þar af 

leiðandi 9,1 milljarði króna vegna ársins 2014. Arðgreiðslan var 5 milljörðum hærri en árið 

áður og nam 9 milljörðum króna. Þetta er í fyrsta skipti á þessum 4 árum sem Íslandsbanki 

fer eftir tillögu bankastjórnar um arðgreiðslu, en sem hlutfall af hagnaði nam þessi 

arðgreiðsla 39,56%. Hún nam 7,74% af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs (Ársreikningur 

Íslandsbanka, 2015). 

Tillaga bankastjórnar um arð greiddan vegna ársins 2015 var 50% af hagnaði sem 

nam 20,578 milljörðum króna, og var hún því 10,289 milljarðar króna. Greiddur arður árið 

2016 var hins vegar mun hærri eða 37 milljarðar króna. Þá var tillaga stjórnar samþykkt 

en auka arður var greiddur að fjárhæð 27 milljarðar króna á sérstökum fundi. Arðgreiðsla 

árið 2016 vegna ársins 2015 nam því 179,8% af hagnaði fyrra árs og 29,07% af 

óráðstöfuðu eigið fé í lok árs 2015. (Ársreikningur Íslandsbanka, 2016) 
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Engin breyting hefur orðið á hlutafé bankans og hefur það staðið í 10 milljörðum 

öll þau ár sem farið er yfir hér að framan. 

Óráðstafað eigið fé í lok hvers árs frá 2012 til 2015 hefur hækkað. Árið 2012 stóð 

það í 78,571 milljörðum króna. Í lok árs 2013 stóð það í 98,548 milljörðum og hækkaði 

enn frekar 2014 og stóð í 116,288 milljörðum í lok ársins. Í lok árs 2015 stóð óráðstafað 

eigið fé bankans í 127,288 milljörðum. Vegna óvenju hárrar arðgreiðslu árið 2016 lækkaði 

óráðstafað eigið fé bankans í fyrsta skipti frá 2012 og stóð í 105,563 milljörðum í árslok 

2016. 

Hagnaður Íslandsbanka lækkaði á hverju ári frá 2012 þegar hann var 23,418 

milljarðar króna og til 2016. Árið 2013 nam hann 23,069 milljörðum, 2014 var hann 22,750 

milljarðar og lækkaði svo í 20,578 milljarða króna árið 2015. Árið 2016 nam hagnaður 

bankans 20,158 milljörðum. 

 

2.2 Landsbankinn 

Árið 2012 lagði stjórn bankans fram tillögu um að ekki yrði greiddur arður vegna ársins 

2011 en þess í stað yrði hagnaður ársins, sem nam 16,957 milljörðum króna færður til 

hækkunar á eigin fé bankans og gekk það eftir (Ársreikningur Landsbankans, 2011 og 

2012). 

Árið 2013 greiddi Landsbankinn 9,921 milljarða króna í arð vegna ársins 2012 

(Ársreikningur Landsbankans, 2013). Hagnaður félagsins nam 25,494 milljörðum það ár 

og því var greiddur arður sem nemur 38,92% af hagnaði fyrra árs. Bankaráð hafði lagt til 

að allt að 40% hagnaðar yrðu greidd út sem arður og því sem eftir væri yrði bætt við 

óráðstafað eigið fé. Tillaga bankaráðs nam því 10,198 milljörðum króna og var því 

raunverulega greiddur arður mjög nálægt því sem tillagan leyfði. Arðgreiðslan nam einnig 

13,76% af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs. 

Ári síðar nam tillaga bankastjórnar um greiddan arð 70% af hagnaði þess árs en 

hann var 28,759 milljarðar króna. Því var tillaga stjórnarinnar 20,131 milljarðar. Arðurinn 

sem var greiddur árið 2014 vegna ársins 2013 var líkt og 2013 ekki fjarri tillögunni en hann 

nam 19,897 milljörðum króna. Sem hlutfall af hagnaði nam arðgreiðsla vegna ársins 2013 

því 69,19% og munar ekki nema 0,81% á því og tillögu stjórnarinnar. Enn fremur er 
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arðgreiðslan vegna ársins 2013 22,11% af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs (Ársreikningur 

Landsbankans, 2014). 

Árið 2015 hækkaði bankastjórnin aftur tillögu sína um arðgreiðslu og nam hún þá 

80% af hagnaði fyrra árs. Hagnaðurinn árið 2014 nam 29,737 milljörðum og tillagan 

hljóðaði því upp á 23,79 milljarða króna. Raunveruleg arðgreiðsla varð svo 23,987 

milljarðar króna eða sem nemur 79,65% af hagnaði fyrra árs. Rekstrarárið 2015 var því 

þriðja árið í röð þar sem hluthafafundur fór mjög náið eftir tillögu bankastjórnar um 

arðgreiðslu. Þessi arðgreiðsla nam 23,72% af óráðstöfuðu eigin fé (Ársreikningur 

Landsbankans, 2015). 

Í ársreikningi vegna 2015 nam tillaga stjórnar um arðgreiðslu vegna rekstrarársins 

28,538 milljörðum króna og gekk það eftir og var staðfest af stjórninni. Hagnaður ársins 

nam 16,643 milljörðum og því var arðgreiðslan 78,27% af hagnaði þess árs. Arðgreiðslan 

nam 25,34% af óráðstöfuðu eigið fé í lok árs 2015 (Ársreikningur Landsbankans, 2016). 

Hlutafé Landsbankans hefur lækkað úr 24 milljörðum króna í 23,782 milljarða frá 

árinu 2012 til 2016. Sú breyting átti sér stað í þremur skrefum þegar það fór úr 24 í 23,618 

milljarða árið 2014 og hækkaði svo árið 2015 í 23,687 milljarða og svo aftur 2016 í 23,782 

milljarða. 

Óráðstafað eigið fé Landsbankans hefur líkt og hjá Íslandsbanka hækkað á hverju 

ári frá 2012 til 2015 en lækkaði svo 2016. Þó er óráðstafað eigið fé lægra hjá 

Landsbankanum heldur en Íslandsbanka en það var 72,120 milljarðar króna í árslok 2012. 

Hækkaði svo í 90,002 milljarða 2013 og í 99,841 milljarða 2014. Í lok 2015 nam óráðstafað 

eigið fé Landsbankans 112,614 milljörðum króna og lækkaði í 95,834 milljarða í lok 2016. 

Ólíkt Íslandsbanka þá hefur hagnaður Landsbankans aukist á hverju ári frá 2012 

en árið 2016 lækkaði hann hins vegar talsvert. Á árinu 2012 var hann 25,494 milljarðar 

króna en ári síðar var hann kominn upp í 28,759 milljarða. Árið 2014 var hann 29,737 

króna milljarðar og hækkaði svo enn frekar 2015 og var þá 36,460 milljarðar. Árið 2016 

nam hagnaður bankans 16,643 milljörðum króna. 

2.3 Arion banki 

Líkt og hjá bæði Íslandsbanka og Landsbankanum var tillaga stjórnar Arion banka um 

arðgreiðslur vegna ársins 2011 að hann yrði ekki greiddur (Ársreikningur Arion banka, 
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2011). Ólíkt þeim hins vegar, þá var sú sama tillaga lögð fram árið 2013 vegna fyrra árs og 

því var enginn arður greiddur hvorki árið 2012 né 2013 (Ársreikningur Arion banka, 2012 

og 2013). 

Stjórn bankans gerði svo árið 2014 tillögu um að arður greiddur vegna fyrra árs 

myndi nema 60% af hagnaði félagsins það árið. Hagnaður á fyrra ári nam 12,657 

milljörðum króna og tillaga stjórnarinnar hljóðaði því upp á 7,594 milljarða í arð. 

Hluthafafundur ákvað hins vegar að greiddur arður skyldi nema 7,811 milljörðum króna 

eða 61,71% af hagnaði fyrra árs. Samkvæmt 101. grein laga nr. 2/1995 um hlutafélög má 

hluthafafundur ekki ákveða arð sem nemur hærri fjárhæð en þeirri sem stjórn félagsins 

hefur lagt til eða samþykkt. Það bendir því til þess að stjórnin hafi breytt ákvörðun sinni 

þegar ákvörðun um arðgreiðslu var tekin. Arðurinn nam 12,48% af óráðstöfuðu eigið fé 

(Ársreikningur Arion banka, 2014). 

Árið 2015 var lagt til að arður vegna ársins 2014 næmi 45% af hagnaði þess árs. 

Þar sem hagnaðurinn var 28,594 milljarðar króna þá hljóðaði tillagan um arðgreiðslu upp 

á 12,867 milljarða króna. Greiddur arður vegna ársins 2014 nam 12,809 milljörðum króna 

eða sem nam 44,8% af hagnaði ársins og því hefur hluthafafundur farið eftir tillögu 

stjórnarinnar. Arður greiddur vegna 2014 nam 15,48% af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs 

(Ársreikningur Arion banka, 2015). 

Í ársreikningi fyrir árið 2015 var tillaga stjórnar að ekki yrði greiddur arður. 

Ársreikningur vegna 2016 sýnir að sú ákvörðun var staðfest á hluthafafundi og enginn 

arður var greiddur vegna 2015. Hagnaður þess árs nam 49,679 milljörðum króna. 

Hlutafé bankans er ekki gefið upp sem sérstök stærð í ársreikningi heldur er tekið 

saman hlutafé og yfirverðsreikningur í eina tölu ólíkt því sem er gert í ársreikningum hinna 

bankanna. Hlutafé og yfirverðsreikningur Arion banka stóð í 75,861 milljörðum króna frá 

árunum 2012 til 2016. 

Óráðstafað eigin fé Arion banka hefur hækkað á hverju ári frá 2012.  Í lok árs 2012 stóð 

það í 49,572 milljörðum króna og hækkaði í 62,591 milljarða í lok árs 2013. Enn meiri 

hækkun varð svo á árinu 2014 og stóð óráðstafað eigið fé í 83,218 milljörðum króna í lok 

þess árs og hækkaði svo í 112,614 milljarða króna í árslok 2015. Í lok árs 2016 stóð 

óráðstafað eigin fé í 115,590 milljörðum króna. 
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Hagnaður bankans árið 2012 nam 17,056 milljörðum króna en árið 2013 skilaði 

bankinn minni hagnaði, eða 12,657 milljörðum. Árið 2014 nam hagnaðurinn 28,594 

milljörðum króna og varð hann hæstur rekstrarárið 2015 eða 49,679 milljarðar. Árið 2016 

skilaði bankinn 21,739 milljarða króna hagnaði. 

 

Tafla 1 Lykiltölur úr ársreikningum bankanna í milljónum króna. Bandstrik táknar að ekki var greiddur 
arður það árið. 

 

  

Ár Hagnaður

Arður greiddur 

vegna fyrra árs

Órástafað eigið 

fé í lok árs

Hlutafé í 

byrjun árs

Arður sem hlutfall af 

hagnaði fyrra árs

Arður sem hlutfall af 

óráðstöfuðu eigin fé

Íslandsbanki

2016 20,158         37,000                    105,563           10,000         179.80% 29.07%

2015 20,578         9,000                       127,288           10,000         39.56% 7.74%

2014 22,750         4,000                       116,288           10,000         17.34% 4.06%

2013 23,069         3,000                       98,548              10,000         12.81% 3.82%

2012 23,418         -                                   78,571              10,000         

Landsbanki

2016 16,643         28,538                    95,834              23,782         78.27% 25.34%

2015 36,460         23,687                    112,614           23,687         79.65% 23.72%

2014 29,737         19,897                    99,841              23,618         69.19% 22.11%

2013 28,759         9,921                       90,002              24,000         38.92% 13.76%

2012 25,494         -                                   72,120              24,000         

Arion

2016 21,739         -                                   115,590           75,861         0.00% 0.00%

2015 49,679         12,809                    112,377           75,861         44.80% 15.39%

2014 28,594         7,811                       83,218              75,861         61.71% 12.48%

2013 12,657         -                                   62,591              75,861         0.00% 0.00%

2012 17,056         -                                   49,572              75,861         
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3 Tryggingafélög 

 

3.1 TM 

TM greiddi hvorki arð árið 2012 né árið 2013 vegna fyrra árs, og var það bæði árin í 

samræmi við tillögu stjórnar (Ársreikningur TM, 2011, 2012 og 2013) 

Hver hlutur í félaginu er að nafnvirði 1 króna samkvæmt ársreikningum félagsins. 

Í ársreikningi 2013 lagði stjórn félagsins til að greiddur arður yrði 1,91 kr. á hvern 

hlut í félaginu sem jafngildir samkvæmt ársreikningi 1,454 milljarði. Ekki er tekið tillit til 

yfirverðsreiknings í þessum útreikningi. Greiddur arður vegna 2013 nam 1,452 milljarði 

króna. Hagnaður félagsins árið 2013 var 3,007 milljarðar króna og því nam arður greiddur 

sem hlutfall af hagnaði 48,3%. Arður sem hlutfall af óráðstöfuðu eigin fé nam 16,05% 

(Ársreikningur TM, 2014) 

Árið 2015 var lagði stjórn félagsins til að greiddur arður vegna rekstrarársins 2014 

yrði 4 milljarðar króna, eða sem nemur 5,19 kr á hlut. Þessi tillaga var staðfest og nam 

greiddur arður 4 milljarðar vegna ársins 2014. Sem hlutfall af hagnaði þá nam þessi 

arðgreiðsla 192,83% þar sem hagnaður það ár var 2,074 milljarði. Arðurinn nam 35,79% 

af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs. (Ársreikningur TM, 2015) 

Tillaga stjórnar um arðgreiðslu vegna ársins 2015 nam 1,5 milljarði króna og var 

hún staðfest samkvæmt ársreikningi 2016. Hagnaður vegna ársins 2015 nam 2,827 

milljörðum króna og því var arðgreiðslan 53,05% af hagnaði. Sem hlutfall af óráðstöfuðu 

eigið fé í lok árs nam hún 14,99%. (Ársreikningur TM, 2016) 

Hlutafé í TM var í byrjun árs 2012 1,082 milljarður króna. Í upphafi árs 2013 hafði 

það svo lækkað og stóð þá í 760 milljónum króna og stóð það í því sama í byrjun árs 2014. 

Í byrjun 2015 hafði það lækkað aftur og stóð þá í 742 milljónum króna og lækkaði enn 

frekar 2016 í 714 milljónir. 

Það hefur verið sveifla á óráðstöfuðu eigin fé hjá TM undanfarin ár. Í lok árs 2012 

stóð það í 6,968 milljörðum króna og hækkaði í 9,046 milljarða fyrir lok árs 2013. Árið 

2014 jókst það svo enn frekar og stóð í 11,18 milljörðum króna í lok árs en árið 2015 

lækkaði það hins vegar og stóð þá í 10,008 milljörðum. Óráðstafað eigið fé félagsins 

lækkaði svo í 8,866 milljarða króna árið 2016. 
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Hagnaður félagsins árið 2012 nam 2,078 milljörðum króna en árið 2013 skilaði 

félagið 3,007 milljarða hagnaði. Árið 2014 nam hagnaður TM 2,074 milljörðum króna og 

2,827 milljörðum árið 2015 og árið 2016 skilaði félagið 2,597 milljarða hagnaði. 

 

3.2 VÍS 

Líkt og hjá TM var arður hvorki greiddur árið 2012 né árið 2013 vegna fyrra árs. Í báðum 

tilfellum er það í samræmi við tillögu stjórnar félagsins. (Ársreikningur VÍS, 2011, 2012 og 

2013) 

Hver hlutur í félaginu er að nafnvirði 1 króna samkvæmt ársreikningum félagsins. 

Í ársreikningi vegna 2013 lagði stjórn félagsins fram þá tillögu að arðgreiðsla vegna 

rekstrarársins 2012 yrði 1,831 milljarður króna. Raunveruleg arðgreiðsla það ár varð sú 

sama, eða 1,831 milljarður króna. Arðgreiðsla vegna 2013 sem hlutfall af hagnaði sama 

árs nam því 85% en félagið hagnaðist um 2,154 milljarða króna það ár. Arðurinn nam 

13,57% af óráðstöfuðu eigin fé (Ársreikningur VÍS, 2014) 

Árið 2014 nam hagnaður VÍS 1,24 milljarði króna sem var talsverð lækkun frá fyrra 

ári. Í ársreikningi þess rekstrarárs var lögð fram tillaga af stjórninni að arðgreiðslur vegna 

2014 yrðu 2,5 milljarðar króna eða sem nemur 201,56% af hagnaði þess árs. Raunveruleg 

arðgreiðsla nam 2,488 milljörðum króna, sem hlutfall af hagnaði var það 200,58%. Sem 

hlutfall af óráðstöfuðu eigið fé nam arðgreiðslan 15,44% (Ársreikningur VÍS, 2015). 

Stjórn félagsins lagði fram tillögu um að arðgreiðsla fyrir rekstrarárið 2015 yrði 5 

milljarðar. Greiddur arður vegna 2015 nam hins vegar 2,067 milljörðum króna og 

hagnaður þess árs var 2,076 milljarðar og því nam arðgreiðsla sem hlutfall af hagnaði fyrra 

árs 99,57%. Sem hlutfall af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs nam arðgreiðslan 14,13% 

(Ársreikningur VÍS, 2016). 

Hlutafé í VÍS hefur dregist saman á hverju ári frá 2012 þegar það stóð í 2,602 

milljörðum króna til ársins 2016 en þá stóð það í stað. Árið 2013 hafði hlutafé félagsins 

lækkað í 2,502 milljarða króna og svo enn meira í byrjun árs 2014 þegar það stóð í 2,438 

milljörðum. Í byrjun árs 2015 stóð hlutafé félagsins í 2,296 milljörðum milljörðum. 

Óráðstafað eigin fé VÍS stóð í 11,342 milljörðum króna í lok árs 2012 og jókst í 

13,496 milljarða fyrir lok árs 2013. Aftur varð aukning á því árið 2014 og stóð það í 16,116 
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milljörðum króna þegar árinu var lokið. Í lok árs 2015 var óráðstafað eigið fé félagsins 

14,630 milljarðar króna og lækkaði svo í 12,428 milljarða árið 2016. 

Hagnaður VÍS var frekar sveiflukenndur á árunum 2012 til 2016. Árið 2012 hagnaðist 

félagið um 3,025 milljarða króna og 2,154 árið 2013. Árið 2014 hagnaðist það um 1,240 

milljarða króna og árið 2015 um 2,076 milljarða. Hann lækkaði svo aftur árið 2016 og nam 

þá 1,459 milljörðum króna. 

 

3.3 Sjóvá 

 

Sjóvá greiddi ekki út neinn arð árin 2012, 2013 né 2014. Öll árin var það í samræmi við 

tillögu stjórnar (Ársreikningur Sjóvá 2011, 2012, 2013 og 2014). 

Í ársreikningi Sjóvá fyrir árið 2014 lagði stjórn félagsins fram tillögu um að greiddur 

arður vegna þess rekstrarárs yrði 4 milljarðar króna. Hagnaður Sjóvá 2014 nam 1,055 

milljarði og því nam tillagan 379% af hagnaði þess árs. Raunverulega greiddur arður vegna 

2014 nam 3,997 milljörðum eða 378,78% af hagnaði félagsins. Arður vegna 2014 sem 

hlutfall af óráðstöfuðu eigin fé var 46,9% (Ársreikningur Sjóvá 2015). 

Tillaga stjórnar um arðgreiðslu vegna rekstrarársins 2015 var 2 krónur á hlut eða 

sem nam 3,129 milljörðum króna. Raunverulega greiddur arður nam hins vegar 0,42 kr á 

hlut eða 657 milljónum króna. Hagnaður ársins 2015 nam 657 milljónum króna og því var 

arðgreiðslan 100% af hagnaði fyrra árs. Sem hlutfall af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs nam 

arðgreiðsla vegna 2015 12,68% (Ársreikningur Sjóvá 2016) 

Hlutafé í Sjóvá hefur ekkert breyst á milli ára frá 2012 til 2015 og stóð í 1,593 

milljörðum. Í ársbyrjun 2016 hafði það hins vegar lækkað í 1,562 milljarða. 

Óráðstafað eigin fé Sjóvá stóð í lok árs 2012 í 3,51 milljörðum króna og hafði 

hækkað í 5,3 milljarða í lok árs 2013. Árið 2014 hækkaði það enn meira og stóð í lok árs í 

8,522 milljörðum króna en lækkaði árið 2015 og stóð í 5,182 í lok árs. Árið 2016 hækkaði 

það svo í 6,096 milljarða króna. 

Hagnaður Sjóvár á árunum 2012 til 2015 dróst saman á hverju ári. Árið 2012 nam 

hagnaður félagsins 2,057 milljörðum króna og árið 2013 nam hann 1,790 milljarði. 2014 

nam hagnaðurinn 1,055 milljarði króna og árið 2015 var hann 657 milljónir. Árið 2016 
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hækkaði hagnaður félagsins í fyrsta skipti frá árinu 2012 og nam hann 2,690 milljörðum 

króna. 

 

Tafla 2 Lykiltölur úr ársreikningum tryggingafélaganna í milljónum króna. Bandstrik táknar að ekki var 
greiddur arður það árið. 

 

 

 

  

Ár Hagnaður

Arður greiddur 

vegna fyrra árs

Órástafað eigið 

fé í lok árs

Hlutafé í 

byrjun árs

Arður sem hlutfall af 

hagnaði fyrra árs

Arður sem hlutfall af 

óráðstöfuðu eigin fé

TM

2016 2,597            1,500                       8,866                 714                53.05% 14.99%

2015 2,827            4,000                       10,008              742                192.83% 35.78%

2014 2,074            1,452                       11,180              760                48.30% 16.05%

2013 3,007            -                                   9,046                 760                0.00% 0.00%

2012 2,078            -                                   6,968                 1,082            

Sjóvá

2016 2,690            657                           6,096                 1,562            100.00% 12.68%

2015 657                 3,997                       5,182                 1,593            378.78% 46.90%

2014 1,055            -                                   8,522                 1,593            0.00% 0.00%

2013 1,790            -                                   5,300                 1,593            0.00% 0.00%

2012 2,057            -                                   3,510                 1,593            

VÍS

2016 1,459            2,067                       12,428              2,296            99.57% 14.13%

2015 2,076            2,488                       14,630              2,296            145.49% 19.30%

2014 1,710            1,831                       12,892              2,438            85.00% 13.57%

2013 2,154            -                                   13,496              2,502            0.00% 0.00%

2012 3,025            -                                   11,342              2,602            
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4 Fasteignafélög 

4.1 Eik 

Fasteignafélagið Eik greiddi engan arð árið 2012 vegna ársins 2011 og var það í samræmi 

við tillögu stjórnar (Ársreikningur Eik, 2011 og 2012). 

Á árinu 2013 var hins vegar greiddur arður vegna 2012 sem nam 130 milljónum 

króna. Stjórn félagsins hafði áður lagt fram tillögu að arðgreiðslu sem nam líka 130 

milljónum króna. Hagnaður ársins 2012 nam 451 milljónum króna og því nam 

arðgreiðslan 28,82% af hagnaði ársins. Ennfremur nam hún 28,02% af óráðstöfuðu eigin 

fé í lok ársins (Ársreikningur Eik, 2013). 

Stjórn félagsins lagði fram þá tillögu að enginn arður yrði greiddur vegna 

rekstrarársins 2013 og var það staðfest og því var enginn arður greiddur árið 2014 

(Ársreikningur Eik, 2014). 

Í ársreikningi vegna rekstrarársins 2014 lagði stjórn félagsins fram tillögu um að 

arðgreiðsla yrði að upphæð 580 milljónir króna. Sú tillaga var staðfest og nam greiddur 

arður árið 2015, 579 milljónum króna. Hagnaður ársins 2014 nam 1,336 milljörðum króna 

og því nam arðgreiðslan sem hlutfall af hagnaði 43,34%. Sem hlutfall af óráðstöfuðu eigin 

fé í lok árs nam arðgreiðslan 21,87% (Ársreikningur Eik, 2015). 

Árið 2016 lagði stjórn félagsins fram tillögu um að arðgreiðsla vegna rekstrarársins 

2015 yrði 820 milljónir króna og nam raunverulega greiddur arður 818 milljónum. 

Hagnaður ársins 2015 nam 4,629 milljörðum króna og því nam arðgreiðsla vegna þess árs 

17,67% af hagnaði. Hún nam ennfremur 12,65% af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs 

(Ársreikningur Eik, 2016). 

Breyting á hlutafé á milli ára hjá Eik er töluverð. Í byrjun árs 2012 nam hlutafé í 

félaginu 791 milljónum króna. Ári seinna, 2013, var það komið upp í 1,436 milljarð króna. 

Árið 2013 hækkaði það svo meira og í byrjun árs 2014 var það orðið 1,616 milljarður 

króna. Í upphafi 2015 var hlutfé félagsins svo orðið 3,456 milljarðar króna og var engin 

breyting á því fyrir byrjun 2016. 

Í lok árs 2012 nam óráðstafað eigið fé 464 milljónum króna en ári seinna í lok árs 

2013 hafði það hækkað upp í 1,446 milljarð. Í lok 2014 hafði það hækkað enn frekar og 

var orðið 2,648 milljarðar króna og það tók svo mestu breytinguna fyrir lok 2015 þegar 
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það var orðið 6,467 milljarðar, það hækkaði svo aftur árið 2016 og stóð í 8,182 milljörðum 

í árslok. 

Hagnaður félagsins hefur hækkað á hvejru ári frá 2012 þegar hann nam 451 

milljónum króna, og þar til ársins 2015 þegar hann var 4,629 milljarðar. Árið 2013 nam 

hann 1,236 milljörðum króna og 2014 var hann 1,336 milljarðar. Árið 2016 lækkaði hann 

svo og skilaði félagið 3,647 milljarða króna hagnaði það árið. 

 

4.2 Reginn 

Reginn hefur ekki greitt neinn arð á árunum 2012 til 2016 og hefur það alltaf verið í 

samræmi við tillögu stjórnar (Ársreikningur Regins 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 

2016). 

Hlutafé félagsins tók þó nokkrum breytingum á milli áranna 2012 og 2013 þegar 

það lækkaði úr 5,61 milljörðum króna niður í 1,3 milljarð. Engin breyting var hins vegar á 

því á milli áranna 2013 og 2014. Á árinu 2014 jókst hlutafé hins vegar og í byrjun árs 2015 

stóð það í 1,429 milljörðum króna. Í byrjun árs 2016 hafði engin breyting orðið á hlutafé 

félagsins. 

Óráðstafað eigin fé Regins hækkaði frá ári til árs á milli 2012 og 2016. Frá lok árs 

2012 til lok árs 2013 hækkaði það úr 546 milljónum króna í 1,18 milljarð. Það hækkaði svo 

aftur fyrir lok árs 2014 í 2,432 milljarða króna og fyrir lok 2015 var það orðið 4,340 

milljarðar. Í lok árs 2016 hafði óráðstafað eigið fé hækkað enn fremur og stóð þá í 10,971 

milljörðum króna en árið 2016 hafði verið breyting á matsaðferð hjá Reginn sem hafði 

áhrif á þessa gífurlegu hækkun óráðstafaðs eigin fjár. Breytingin á matsaðferðinni fólst í 

því að matsbreyting fjárfestingaeigna er færð á eigin fé en það hafði ekki verið gert áður. 

Hagnaður Regins var tiltölulega stöðugur frá 2012 til 2014. Árið 2012 nam 

hagnaður félagsins 2,599 milljörðum króna. Ári seinna lækkaði hann niður í 2,434 

milljarða króna og lækkaði svo enn frekar 2014 í 2,229 milljarða. Árið 2015 jókst hann hins 

vegar verulega í 4,376 milljarða króna en árið 2016 nam hagnaður félagsins 4,243 

milljörðum. 
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4.3 Reitir 

Líkt og Reginn greiddu Reitir engan arð á árunum 2012 til 2015, var þetta í samræmi við 

tillögu stjórnar (Ársreikningur Reita 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Árið 2016 var hins vegar greiddur arður sem nam 1,036 milljarði króna vegna 

rekstrarársins 2015 og var það í samræmi við tillögu sem stjórn félagsins hafði lagt fram. 

Hagnaður rekstrarársins 2015 nam 7,397 milljörðum króna og því nam arðgreiðslan 

14,01% af hagnaði ársins. Arðgreiðslan nam 9,68% af óráðstöfuðu eigin fé í lok 2015 

(Ársreikningur Reita 2016). 

Hlutafé Reita tók miklum breytingum frá 2012 til 2015. Það stóð í einungis 7 

milljónum króna í byrjun 2012 en var orðið 420 milljónir í byrjun árs 2013 og hélst þannig 

til 2014. Það var svo komið í 744 milljónir króna í byrjun árs 2015 en lækkaði svo í 721 

milljónir fyrir ársbyrjun 2016. 

Óráðstafað eigin fé hjá félaginu í lok árs 2012 var tómt. Í lok árs 2013 stóð það í 

7,470 milljörðum króna og í lok árs 2014 stóð það í 8,458 milljörðum. Það hækkaði svo 

enn frekar árið 2015 og stóð í lok árs í 10,703 milljörðum króna og hækkaði aftur árið 

2016 í 14,299 milljarða. 

Árið 2012 var enginn hagnaður heldur tapaði félagið 6,553 milljörðum króna, árið 

2013 hagnaðist það svo um 7,67 milljarða. Árið 2014 var hagnaður þess 2,458 milljarðar 

króna og 2015 var hann 7,397 milljarðar en minnkaði árið 2016 þegar félagið skilaði 2,417 

milljarðar hagnaði.  

 



 

23 

Tafla 3 Lykiltölur úr ársreikningum fasteignafélaganna í milljónum króna. Bandstrik táknar að ekki var 
greiddur arður það árið. 

 

 

  

Ár Hagnaður

Arður greiddur 

vegna fyrra árs

Órástafað eigið 

fé í lok árs

Hlutafé í 

byrjun árs

Arður sem hlutfall af 

hagnaði fyrra árs

Arður sem hlutfall af 

óráðstöfuðu eigin fé

Eik

2016 3,647            818                           8,182                 3,456            17.67% 12.65%

2015 4,629            579                           6,467                 3,456            43.34% 21.87%

2014 1,336            -                                   2,648                 1,616            0.00% 0.00%

2013 1,236            130                           1,446                 1,436            28.82% 28.02%

2012 451                 -                                   464                     791                

Reginn

2016 4,243            -                                   10,971              1,429            0.00% 0.00%

2015 4,376            -                                   4,340                 1,429            0.00% 0.00%

2014 2,229            -                                   2,432                 1,300            0.00% 0.00%

2013 2,434            -                                   1,180                 1,300            0.00% 0.00%

2012 2,599            -                                   546                     5,610            

Reitir

2016 2,417            1,036                       14,299              721                14.01% 9.68%

2015 7,397            -                                   10,703              744                0.00% 0.00%

2014 2,458            -                                   8,458                 420                0.00% 0.00%

2013 7,670            -                                   7,470                 420                0.00%

2012 6,553 -           -                                   -                             7                      
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5 Umræðukafli 

 

Hér að framan voru skoðuð hlutföllin arður sem hlutfall af óráðstöfuðu eigin fé í lok árs 

og arður sem hlutfall af hagnaði fyrra árs. Núna verða þessar tölur sem farið hefur verið í 

hér að framan greindar og skoðað hvernig fyrirtæki í þessum þremur atvinnugreinum 

haga sínum arðgreiðslum. 

 Farið verður yfir bankana fyrst, en af öllum þeim níu fyrirtækjum sem tekin voru 

fyrir virtust bankarnir vera þau fyrirtæki sem komust næst því að vera með eitthvert 

mynstur í sínum arðgreiðslum. Umrætt mynstur er það að bankarnir virðast alltaf, með 

einungis einni undantekningu, ákveða arðgreiðslu út frá hagnaði fyrra árs. Undantekingin 

sem nefnd var er einfaldlega sú að á sérstökum fundi stjórnar Íslandsbanka árið 2016 var 

tekin ákvörðun um að greiða umfram arð að fjárhæð 27 milljarðar króna. Þessi upphæð 

bættist við áður ákveðna arðgreiðslu, 10 milljarðar króna sem hafði verið ákveðin sem 

hlutfall af hagnaði fyrra árs. Ekkert segir til um í ársreikningi félagsins fyrir árið 2016 hvers 

vegna þetta var, en það kemur þó fram að fyrri hluti arðgreiðslunnar hafði verið ákveðinn 

þann 19. apríl. Einnig kemur fram að á þeim sama fundi og fyrri arðgreiðslan var ákveðin 

var veitt heimild til að kalla til sérstaks hluthafafundar seinna á árinu. Það átti sér svo stað 

þann 20. desember en þar var ákvörðun tekin um síðari hluta arðgreiðslunnar.  

Hver ætlunin  er með þeirri aðferð bankanna, að taka ákvörðun um arðgreiðslu alltaf 

út frá hagnaði fyrra árs, er ekki alveg ljóst. Líklegt þykir að með þessu séu bankarnir að 

gæta þess að að eigið fé þeirra haldist sem allra hæst og eins og sjá má í töflu 1 hér að 

framan þá hefur það hækkað verulega frá árinu 2012. Hvers vegna arðgreiðslan er ákveðin 

svona er óljóst, en ein ástæða gæti hreinlega verið yfirvofandi sala á bönkunum. Það gæti 

einkum skýrt þennan mikla vilja Arion banka til að hækka óráðstafað eigið fé og takmarka 

greiddan arð (Hörður Ægisson, 2017). Nýlega hafa birst fréttir um að unnið sé að sölu á 

allt að 50% hlut í bankanum til erlendra fjárfestingarsjóða. Einu undantekningarnar frá því 

að óráðstafað eigið fé bankanna hafi hækkað eru umrædd viðbótar arðgreiðsla 

Íslandsbanka sem getið var um og árið 2016 hjá Landsbankanum, þegar hagnaður 

bankans var svo lítill að hann gat ekki vegið á móti stórri arðgreiðslu vegna fyrra árs. Vert 

er að benda á að með þessari aðferð eru bankarnir að halda arðgreiðslum sínum í hófi. Í 

ritstjórnargrein í  Viðskiptablaðinu árið 2014 er það staðhæft að bankarnir þurfi einmitt 
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að gera það. Þar er vitnað bæði í Má Guðmundsson seðlabankastjóra og Peter Dohlman 

þáverandi yfirmann sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á Íslandi. En Dohlman 

segir helstu ástæðu þessarar takmörkunar vera þá að bankarnir þurfi að halda baklandi 

sínu sterku til þess að afnám hafta verði mögulegt í framtíðinni. Þess má geta að þann 14. 

mars síðastliðinn var gjaldeyrishöftunum aflétt (Mbl. 2017). Þegar litið er yfir arðgreiðslur 

bankanna, þá virðast þeir, með tveimur undantekningum hafa fylgt þeirri stefnu að styrkja 

eigið fé sitt á hverju ári,  með því að stilla arðgreiðslum í hóf og greiða ekki arð sem nemur 

meira en hagnaði fyrra árs. Slíkt er í samræmi við athugasemdir frá bæði 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og seðlabankastjóra. 

 Tryggingafélögin, ólíkt bönkunum, virðast ekki fylgja neinu ákveðnu mynstri þegar 

kemur að arðgreiðslum. Þau virðast að mestu leyti fylgja tillögu stjórnar þegar kemur að 

arðgreiðslum og hafa gert það öll árin að undanskildu árinu 2016 þegar arðgreiðslan hjá 

Sjóvá og VÍS var töluvert lægri en stjórnir félaganna lögðu til. Ástæða þess var líklega að 

miklu leyti reiði almennings yfir gífurlega háum fyrirætluðum arðgreiðslum á því ári 

(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2016). Stjórn VÍS hafði lagt fram tillögu um að arðgreiðsla á 

árinu 2016 myndi nema fimm milljörðum króna. Stjórn Sjóvár lagði það til að arðgreiðsla 

árið 2016 myndi nema 3,1 milljarði króna. Þessar arðgreiðslutillögur eru nefndar í 

ársreikningi hvors félags fyrir árið 2015. Stjórnir beggja félaganna lögðu síðan fram nýjar 

tillögur að arðgreiðslum vegna rekstrarársins 2015 (Mbl. 2016), (Mbl. 2016). Stjórn VÍS 

lagði til að arðgreiðslan yrði tveir milljarðar króna og stjórn Sjóvár að hún yrði 657 milljónir 

króna. Þessar nýju tillögur voru staðfestar á hluthafafundi. Stjórn TM hafði hins vegar lagt 

fram tillögu um að arðgreiðsla vegna rekstrarársins 2015 myndi nema 1,5 milljarði króna 

og var það staðfest á hluthafafundi. Það skal hins vegar tekið fram að stjórn TM stefndi 

einnig að því að félagið myndi kaupa eigin bréf fyrir 1,8 milljarð króna (Ingvar Haraldsson, 

2016). Samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir rekstrarárið 2016 kemur hins vegar fram að 

félagið hafði keypt eigin bréf fyrir 776 milljónir króna en ekki 1,8 milljarð eins og ráð hafði 

verið fyrir gert. Ástæðan fyrir þessum háu tillögum stjórna VÍS og Sjóvár var sú, að ný 

reikningsskilaaðferð hafði verið tekin í notkun sem olli því að skuldir félaganna lækkuðu 

verulega og eigið fé þeirra hækkaði að sama skapi. Nýja aðferðin fólst í því að tekin var 

upp svokölluð Solvency 2 tilskipan hér á landi, en samkvæmt þeirri tilskipan lækkaði 

vátryggingaskuld félaganna talsvert í byrjun árs 2014. Þar með myndaðist svigrúm fyrir 

þessar háu arðgreiðslur. Að árinu 2016 unanskildu virðast arðgreiðslur 
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tryggingafélaganna ekki fylgja neinu sérstöku mynstri og sýnast eðlilegar. Þeim hefur 

verið stillt í hóf og er óráðstafað eigin fé allra félaganna þriggja sterkt og hefur tillögum 

stjórna félaganna verið fylgt í hvert skipti. 

 Af þessum þremur flokkum fyrirtækja sem teknir hafa verið fyrir, hafa 

fasteignafélögin greitt út lang minnstan arð. Vert er að benda á að á öllum þeim árum 

sem tekin hafa verið fyrir hér að ofan hefur Reginn ekki greitt neinn arð, þó er hagnaður 

félagsins nokkuð stöðugur og eigið fé félagsins orðið sterkt. Reitir greiddu út arð einungis 

einu sinni og það var árið 2016 og er félagið með mesta óráðstafaða eigið fé af 

fasteignafélögunum þremur. Eik er eina fasteignafélagið sem var tiltölulega virkt í 

arðgreiðslum á þessum tíma en hélt þeim þó í hófi og er óráðstafað eigið fé félagsins mjög 

sterkt. Allar þær arðgreiðslur sem hafa átt sér stað hafa verið í samræmi við tillögur 

stjórna félaganna og einnig þegar þeim hefur verið sleppt. Ekkert mynstur hefur verið í 

arðgreiðslum fasteignafélaganna og ekki er hægt að sjá út frá hverju stjórnir þeirra virðast 

taka ákvarðanir um arðgreiðslutillögur sínar.  
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