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Formáli 

Ritgerðin er unnin sem lokaverkefni til BS gráðu við Viðskiptafræðideild, félagsvísindasviði 

Háskóla Íslands árið 2018 og gildir það til 6 ECTS eininga.  

Leiðbeinandi verkefnisins var Elmar Hallgríms Hallgrímsson , lektor við Háskóla Íslands. 

Vil ég nota tækifærið og þakka honum fyrir frábæra kennslu, skemmtilegra og fræðandi 

samtala, söfnun upplýsinga og gagnlegra ábendinga. Fjölskylda mín fær sérstakar þakkir 

fyrir hvatningu, hjálp, aðstoð og ómælt umburðarlyndi þau ár sem ég hef verið í 

háskólanámi. 
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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu verður fjallað um uppbyggingu ársreikninga og kennitölur í 

ársreikningum valinna skipulagsheilda. Kennitölur eru í raun reiknaðar stærðir úr 

ákveðnum köflum ársreikninga sem lýsa fjárhagslegri afkomu skipulagsheilda. 

Ársreikningurinn á að veita gagnlegar upplýsingar og gefa glögga mynd af fjárhagslegri 

niðurstöðu rekstrar, efnahag og breytingu á handbæru fé. Kennitölurnar eru að mestu 

leyti nýttar til að bera saman við kennitölur fyrri ára, eða annarra tímabila, innan 

skipulagsheildar eða við kennitölur skipulagsheilda í svipaðri atvinnugrein.  

Í ritgerðinni verður farið yfir kennitölur fjögurra sérsambanda í íþróttum og fjallað um 

þær. Helstu niðurstöður þar gefa til kynna að sérsamböndin nýta fjármagnið sem þau afla 

til þess að efla íþróttastarf og er því ekki um mikinn hagnað að ræða. Þeim mun betri 

afkoma sem verður, þá er mun meira notað í kjarnastarfsemi sambandanna. Talsverður 

munur er á afkomu þeirra sérsambanda sem skoðuð voru og það sem ber höfuð og herðar 

yfir önnur sérsambönd er Knattspyrnusamband Íslands.  Golfsamband Íslands stendur 

mjög sterkt fjárhagslega en hin tvö sem voru hér til samanburðar eru mun smærri og 

einfaldari í rekstri. Öll samböndin bera þess merki að skuldastaða þess er lítil í samanburði 

við handbært fé, standa nokkuð traustum grunni og geta horft bjartsýnum augum á 

framtíðina. 
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1  Inngangur 

Í verkefni þessu er fjallað um uppbyggingu á ársreikningi og framsetningu á nokkrum 

kennitölum í ársreikningum skipulagsheildar og þá var rannsókn framkvæmd á 

kennitölum hjá fjórum sérsamböndum í íþróttahreyfingunni.  Kennitölur eru í raun 

reiknaðar stærðir úr rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi ársreikninga. 

Kennitölurnar eru m.a. notaðar til að bera saman tölulegar upplýsingar á milli ára innan 

skipulagsheildar og ekki síður á milli skipulagsheilda í svipaðri atvinnugrein með það 

markmið að fá samanburð á fjárhagslegri afkomu ólíkra skipulagsheilda.  Með slíkum 

samanburði er hægt að greina betur hvernig fjárhagsstaða skipulagsheildar breytist á milli 

tímabila sem og gagnvart öðrum skipulagsheildum.  Mikilvægt er að uppsetning 

ársreikninga skipulagsheilda sé með samskonar hætti á milli ára fyrir auðveldari 

samanburð. Kennitölugreiningar og samanburður þeirra endurspegla styrkleika og 

veikleika fjárhagsstöðu skipulagsheilda og geta oft á tíðum svarað því hvort lausafé 

skipulagsheildar geti mætt skuldbindingum þess, hvort eignir séu nægilegar miðað við 

veltu, hvort rétt samsetning eigin fjár og skulda sé til staðar sem og hvort kennitöluhlutföll 

séu eðlileg miðað við atvinnugreinina.  

Farið verður yfir kennitölur fjögurra sérsambanda í íþróttum. Þau sérsambönd sem 

urðu fyrir valinu í þessu verkefni eru Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ,2018), 

Golfsamband Íslands (GSÍ,2018), Blaksamband Íslands (BLÍ,2018) og Karatesamband 

Íslands (KAI,2018). 

Stjórnendur, lánardrottnar, starfsfólk, eigendur, félagsmenn og stjórnvöld eru helstu 

hagsmunaaðilar skipulagsheilda og hafa þeir jafnan áhuga á uppgjöri og afkomu rekstrar 

til að meta fjárhagslegan árangur og fjárhagsstöðu skipulagsheildarinnar. Hagsmunaaðilar 

skipulagsheilda geta verið mismunandi eftir starfsemi og tilgangi skipulagsheildar. Í 

íþróttahreyfingunni eru helstu hagsmunaaðilar stjórnendur, starfsmenn og íþróttafólkið 

sem nýtur góðs af rekstri skipulagsheildarinnar. 

Það virðist ekki vera til mikið um samanburð á fjárhagslegum rekstri sérsambanda í 

íþróttum. Í ljósi þess að framlög úr afrekssjóði Íþrótta og Ólympíusambands Íslands er að 

aukast mjög til muna í ár og næstu árin þá verður áhugavert að sjá hvort aukið framlag til 
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íþrótta skili sér í auknum árangri íþróttafólks, aukningu á þátttöku í íþróttum eða annars 

konar eflingu innan íþróttahreyfingarinnar. Íþróttir eru fyrirferðarmiklar í okkar þjóðfélagi 

og er stór partur af okkar menningu.  Íþróttir snerta allar fjölskyldur, skipa stóran sess í 

áhugamálum fólks og er fastur liður í skólaumhverfi landsmanna (ÍSÍ, 2018) 
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2 Ársreikningar 

Ársreikningur skipulagsheildar skiptist í nokkra kafla, sem mynda eina heild. 

 Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra 

 Áritun endurskoðanda 

 Rekstrarreikningur (RR) 

 Efnahagsreikningur (EH) 

 Sjóðstreymi (SS) 

 Skýringar við einstaka liði RR, EH og SS 

Uppgjörstímabili lýkur með gerð ársreiknings og getur verið fyrir hvaða tímabil sem er og 

ekki endilega almanaksárið. Sambærilegt tímabil síðasta árs er sýnt í samanburði í 

uppgjörstímabili og skal reikningsskilaaðferðum beitt með hliðstæðum hætti frá ári til árs. 

Ársreikningur veitir upplýsingar um eignarhald, skuldbindingar, afkomu og fjárhagslega 

stöðu skipulagsheildar. Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgðina á ársreikningnum og 

skal hann gefa glögga mynd af rekstri skipulagsheildarinnar sbr. lög nr. 3/2006 um 

ársreikninga. Samkvæmt sömu lögum þá er gert ráð fyrir að félagið haldi starfsemi sinni 

áfram. Leggist starfsemi niður að hluta skal taka tillit til þess varðandi mat og 

framsetningu ársreiknings. Uppsetning efnahagsreiknings, rekstrarreiknings og 

sjóðstreymis og reikningsskilaaðferðir mega ekki breytast frá ári til árs nema í þeim 

undantekningartilvikum að með breytingunni fáist gleggri mynd eða breytingin sé 

nauðsynleg til að taka upp nýjar reglur í samræmi við breytingar á lögum eða nýjar eða 

breyttar reikningskilavenjur, sbr. 11.gr laga nr. 3/2006, um ársreikninga. 

Megintilgangur ársreikningsins er að sýna afkomu skipulagsheildar yfir tiltekið tímabil 

og stöðu fjárhags í upphafi og lok tímabils auk breytinga á handbæru fé á því tímabili sem 

ársreikningurinn nær til (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011).  Virði skipulagsheildar er 

fundið út með þessum upplýsingum og nýta fjárfestar sér upplýsingar úr ársreikningi til 

að skapa sér grundvöll til ákvörðunartöku um hvort fjárfesta eigi í skipulagsheildinni. 

Ársreikningar skýra frá fortíðinni og eru því mikilvægur þáttur til ákvörðunartöku um 

framtíðaráform skipulagsheildarinnar. Mikilvægt er því að ársreikningur sé settur upp á 
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skipulegan og viðurkenndan hátt og sé auðskiljanlegur. (Félag löggiltra endurskoðenda, 

2011). 

Helstu grunnreglur reikningsskila eru; 

 Kostnaðarverðsregla 

o Eignir, skuldir, tekjur og gjöld eru færð á því verði sem gildir er viðskiptin 
eiga sér stað, eins og það birtist á útgefnum reikningum. 

o Upphaflegt kostnaðarverð er lagt til grundvallar við hver reikningsskil 
eftir það og fært eftir reglum sem gilda á hverjum tíma. 

o Gangvirði er þó heimilt að nota við mat á skráðum skuldabréfum og 
fjáreignum til sölu, skv. Alþjóðareikningskilastöðum (IFRS). 

 Tekjuregla 

o Tekjur skal skrá þegar til þeirra hefur verið unnið og reikningur gefinn 
út. 

 Jöfnunarregla 

o Gjöld skal skrá með sama hætti þegar til þeirra hefur verið stofnað og 
leitast skal við að jafna gjöldum á móti tekjum í samræmi við settar 
reikningskilareglur. 

 Varkárnisregla 

o Varast ber að ofmeta eignir og tekjur og einnig það sama við skuldir og 
gjöld. Varkárnisreglunni skal beitt við alla ársreikninga. 

 

2.1 Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra 

Í fyrsta hluta ársreiknings gefur stjórn og framkvæmdastjóri skýrslu um helstu atriði sem 

máli skiptir, helstu stærðir tilgreindar og það sem markverðast er í starfseminni. Þar er 

greint frá stjórnarháttum í skipulagsheildinni og staðfesting á ársreikningnum.  Í skýrslu 

stjórnar þarf að koma fram hver sé aðalstarfsemi skipulagsheildarinnar, lykilatriði við mat 

og greiningu á fjárhagslegri niðurstöðu rekstrar skipulagsheildarinnar og afkomu. Auk 

þess eru þar tilgreind   þau atriði sem kunna að skipta máli en koma að öðru leiti ekki fram 

í rekstrarreikning, efnahagsreikning eða skýringum ársreikningsins.  Í skýrslunni skal 

upplýsa og greina frá tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps. Í 

hlutafélögum skal upplýst um fjölda hluthafa í upphafi og lok árs, þar með talið eignarhluti 

og atkvæðahlut að lágmarki 10 stærstu hluthafa, sbr. 65.gr. laga nr. 3/2006. 
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2.2 Áritun endurskoðanda 

Áritun endurskoðanda er komið á framfæri í áritun hans í ársreikningi og í skýrslu stjórnar 

kemur fram hvað var skoðað og hvernig var að því staðið. Áritun endurskoðunar eða 

endurskoðandans er í raun vottun óháðs aðila og jafnframt er gefið álit á ársreikningnum 

með áritun. Getur endurskoðandi komið á framfæri álit á ársreikningnum, með til dæmis; 

 Án fyrirvara 

 Áritun og ábending  

 Áritun með fyrirvara  

 Neikvæð áritun 

 Könnunaráritun  

 Könnun á óendurskoðaðan reikning 

Endurskoðun bókhalds felst í formlegri gagna öflun og mat á gögnum til þess að hægt 

sé að greina frá því hvort ársreikningur og framsetning sé í samræmi við lög og settar 

reikningsskilareglur. Ábyrgð á réttum upplýsingum í ársreikningi er þó alltaf hjá 

stjórnendum skipulagsheildarinnar og það er á ábyrgð stjórnenda að semja reikningsskilin 

og að tryggja að innihald þeirra sé í samræmi við lög og reikningsskilaaðferðir  (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2011). 

 

2.3 Rekstrarreikningur 

Hlutverk rekstrarreiknings er að greina frá rekstrinum á uppgjörstímabili sem valið hefur 

verið. Síðasta sambærilega tímabil er þar einnig tilgreint til samanburðar sbr. 6.gr. laga 

nr. 3/2006.  Rekstrarárið segir fjárhagssögu eða árangur skipulagsheildarinnar á ákveðnu 

tímabili. Rekstrarreikningurinn tilgreinir þannig tekjur og gjöld samkvæmt útgefnum 

reikningum og sýnir því ekki endilega fjárflæðið. Lokatalan er því hagnaður eða tap, það 

er tekjur að frádregnum gjöldum. Í framhaldi af rekstrarreikning má finna yfirlit á 

breytingum á eigin fé, það er eiginfjáryfirlit.  Það er skýringar á hvers vegna einstakir 

eiginfjárreikningar hafa breyst, svo sem hlutafé, yfirverðsreikningur, óráðstafað eigið 

o.s.frv. (Kieso,2014). 
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2.4 Efnahagsreikningur 

Hlutverk efnahagsreiknings er að greina frá stöðu eigna og skulda á ákveðnum 

tímapunkti, oftast við lok uppgjörstímabils eða upphaf þess.  Til samanburðar er höfð 

staða eigna og skulda á sömu dagsetningu ári á undan, sbr. 6.gr. laga nr. 3/2006. Þetta er 

í raun ákveðin punkt staða, eða lokastaða eigna og skulda á einum degi. 

Efnahagsreikningurinn sýnir þannig fjárhagslega stöðu skipulagsheildarinnar á einum 

tilteknum tímapunkti.  Eignastaðan skýrir þær fjárfestingar sem skipulagsheildin hefur 

framkvæmt og þá segir skuldastaðan og eigið fé hvernig umræddar fjárfestingar voru 

fjármagnaðar. Hér er um að ræða bókfært eigið fé, ekki raunvirði þess. Heildar virði eigna 

er veltufjármunir og fasta fjármunir. Heildar virði fjármagns er skammtímaskuldir, 

langtímaskuldir og eigið fé skipulagsheildarinnar.  

 

Mynd 1   Efnahagsreikningur 

Eignir eru sýndar á vinstri hlið efnahagsreiknings, sjá mynd 1.  Fasta fjármunir eru allar 

þær eignir sem skipulagsheildin á sem endast henni um langan tíma, til dæmis fasteignir, 

vélar og önnur tæki. Veltufjármunir eru skammtíma eignir skipulagsheildarinnar sem eiga 

að styðja við daglegan rekstur, svo sem handbært fé, birgðir og útistandandi kröfur eða í 

raun allar eignir sem geta orðið að handbæru fé innan tólf mánaða. Á hægri hlið 

efnahagsreiknings eru skuldir og eigið fé.  Langtímaskuldir eru þær skuldir sem þarf að 

greiða eftir meira en eitt ár og skammtímaskuldir eru skuldir sem verða til vegna daglegs 

reksturs. Skammtímaskuldir eru til dæmis viðskiptaskuldir, afborganir langtímaskulda og 
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aðrar greiðslur sem ber að inna af hendi næstu tólf mánuði.  Eigið fé er mismunur á 

eignum og skuldum, þar sjáum við hlutafé og uppsafnaðan hagnað (Kieso,2014). 

 

2.5 Sjóðstreymi 

Uppruni og ráðstöfun fjármagns, sem birtist í sjóðstreyminu er inn- og útstreymi fjár og 

er frábrugðið rekstrarreikningi sem er skráning á viðskiptum, tekjum og gjöldum, óháð 

hvort eða hvenær þær eru greiddar og öðrum bókhaldsfærslum svo sem afskriftum. 

Rekstrar-, fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar eru meðal annars breytingar á 

liðunum í efnahagsreikningi og í sjóðstreyminu er tilgreint mismunur þar milli ára.  Það er 

uppruni fjár er aukin í skuldsetningu, aukning á inn borguðu hlutafé eða lækkun á 

eignastöðunni vegna sölu eigna.  Ráðstöfun á fé er því niðurgreiðsla skulda, lækkun á eigin 

fé, til dæmis greiddur arður og/eða aukning í fjárfestingum.   

Rekstrarhreyfingar í sjóðstreymi er allt það sjóðstreymi sem tengist rekstri það er inn 

borgaðar tekjur og útgreiðslur vegna gjaldaliða svo sem til birgja. Notum svo hagnað og 

bætum við afskriftum og breytingum í rekstrartengdum eignum og skuldum. 

Fjárfestingahreyfingar í sjóðstreymi er allt sem tengist öðrum eignahreyfingum, það er 

kaup og sala eigna, og oftast eru þetta neikvæð staða enda eru flest félög í vexti.  

Fjármögnunarhreyfingar í sjóðstreymi er allt sem tengist langtíma skuldum, það er ný 

lántaka eða niðurgreiðsla þeirra og breyting á eigin fé, þ.e. nýtt hlutafé eða greiddur 

arður. 

Yfirlit um sjóðstreymi segir ítarlega sögu um hvað reksturinn skilaði í handbæru fé, sem 

er ekki sama og hagnaður, og hve miklu var varið í fjárfestingar og til að fjármagna alla 

aðra starfsemi, sem skipulagsheildin tók þátt í. 

Enn fremur skal sjóðstreymi sýna breytingar á handbæru fé og sýna handbært fé í 

upphafi tímabils og í lok þess (Félag löggildra endurskoðenda, 2011) 

 

2.6 Skýringar 

Í 43.gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga eru ítarlegar leiðbeiningar um þær skýringar sem 

ársreikningar þurfa að hafa. Í þessum skýringum, sem finna má aftast í ársreikningum, má 
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finna margvíslegar sundurliðanir á þeim upplýsingum sem má finna í rekstrarreikning, 

efnahagsreikning og sjóðstreymi. Í skýringum má því finna margvíslegan fróðleik sem ekki 

er að finna á öðrum stöðum og útskýra í reynd hvaða reikningsskilaaðferðum er beitt.   

Í skýringum ber að fara yfir fjárhæðir og eðli einstakra liða í rekstrarreikningi og 

efnahagsreikningi sem eru óvenjulegir miðað við stærð eða tíðni. Ef um er að ræða 

útreikning á gengi gjaldmiðla þá ber að skýra frá því og til samanburðar það gengi sem við 

var miðað í reikningsskilum fyrra árs. Útskýra skal hvaða aðferðum var beitt við endurmat 

rekstrarfjármuna, hvaða helstu forsendur liggi að baki matsaðferðum og hvernig 

afskriftum var háttað.  Í 61. grein umræddra laga nr. 3/2006, segir að sundurliða skuli 

breytingar á eigin fé félags á reikningsárinu. 
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3 Kennitölur ársreikninga 

Kennitölugreiningar er það þegar stærðir í ársreikningi eru settar fram sem hlutfall af 

öðrum stærðum í ársreikningi og gerir þannig margvíslegan samanburð mögulegan.  Bæði 

er hægt að gera samanburð innan sömu skipulagsheildar á milli ára og svo hins vegar á 

milli skipulagsheilda í sömu atvinnugrein.  Með þeim hætti er hægt að meta 

skipulagsheildir og greina á milli fjárhagslegan árangur þeirra. Kennitölugreining er því 

þegar einhver tiltekin stærð úr rekstrarreikningi, efnahagsreikningi eða sjóðstreymi er 

sett í samband við aðra stærð úr þessum eða sambærilegum yfirlitum. Útkoman kallast 

kennitala og er sýnd sem hlutfall, það er brot eða í prósentum (Kieso,2014). 

Allar stærðir í efnahagsreikningi eru stöðustærðir, það er miðast við stöðuna á 

tilteknum tímapunkti, til dæmis 31. desember hvers árs. Stærðir í rekstrarreikning lýsa 

heilu ári eða tilteknu tímabili og eru því kvikar stærðir. Ef stöðustærð er sett í samband 

við kvika stærð þarf að búa til einhvers konar ársmeðaltal fyrir stöðustærðina  annars er 

um ósambærilegar stærðir að ræða, til dæmis þegar um meðalbirgðir er að ræða. 

Kennitölur sem fjallað verður um í þessu verkefni eru;  

 Greiðsluhæfi (e. Liquidity Ratios) 

 Fjárhagsleg vogun (e. Financial Leverage Ratios) 

 Velta (e. Turnover Ratios) 

 Arðsemi (e. Profitability ratios) 

 Markaðsvirði (e. Market Value Ratios) 

 

3.1 Greiðsluhæfi (e. Liquidity Ratio)  

Gefur vísbendingu um getu skipulagsheildar til að greiða skammtímaskuldir sínar og til að 

mæta óvæntri þörf fyrir lausafé. Litið verður til  tveggja kennitalna, veltufjárhlutfall og 

lausafjárhlutfall. Þessar tvær kennitölur taka fyrst og fremst til lausafjármuna og 

skammtímaskulda (Kieso,2014). 
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3.1.1 Veltufjárhlutfall (e. Current Ratio) 

Veltufjárhlutfallið er líklega ein mest notaða kennitala í kennitölugreiningum. Kennitalan  

segir til um hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum.  Það er þær eignir sem 

hægt er að umbreyta í handbært fé innan 12 mánaða til að greiða á móti 

skammtímaskuldum til 12 mánaða.  Ef hægt er að breyta veltufé í handbært fé, sem 

nemur skammtímaskuldunum innan 12 mánaða, þá er hlutfallið 1 á móti 1. Þetta hlutfall 

segir okkur hver greiðslugeta skipulagsheildar sé innan árs. Ef hlutfallið er hærra, þá er 

skipulagsheildin betur til þess fallin að greiða skammtímaskuldir sínar, ef öfugt er farið þá 

getur greiðslugetan orðið til þess að til greiðslufalls komi (Kieso,2014). 

 

 

3.1.2 Lausafjárhlutfall (e. Quick ratio) 

Lausafjárhlutfall er sams konar og veltufjárhlutfallið, nema hér eru birgðirnar teknar út og  

því metin hver er tafarlaus greiðslugeta. Lausafjárhlutfallið sýnir hæfi skipulagsheildar til 

þess að greiða nauðsynlegar skammtímagreiðslur næstu 12 mánuði með kvikum 

fjármunum. Kvikir fjármunir eru þær eignir sem við getum breytt í handbært fé innan 12 

mánuði að undanskildum birgðum.   

 

Ástæðan fyrir því að birgðir eru fjarlægðar er að þær gætu hugsanlega verið ill seljanlegar, 

skemmdar eða ofmetnar að hluta. Þetta er strangari mælikvarði á 

skammtímagreiðsluhæfi skipulagsheildar heldur en veltufjárhlutfallið (Prófnefnd 

viðurkenndra bókara, 2013). 

 

3.2 Fjárhagsleg vogun (e. Financial Leverage Ratio) 

Gefur vísbendingu um fjárhagslegan styrk skipulagsheildar og möguleika þess til viðgangs og 

vaxtar á næstu árum, það er langtíma greiðslugeta. Þessi kennitala metur heildarskuldir 

skipulagsheildar á móti eignum annars vegar og svo hins vegar á móti eigin fé (Kieso,2014). 

Veltufjármunir

Skammtímaskuldir
Veltufjárhlutfall =

Reiðufé

Skammtímaskuldir
Lausafjárhlutfall =
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3.2.1 Skuldahlutfall (e. Dept to Assets ratio) 

Skuldahlutfall gefur vísbendingu um hversu hátt hlutfall heildareigna skipulagsheilda er 

fjármagnað með skammtíma- og langtímaskuldum. Hér tökum við heildarskuldir, án tillits 

hver sé eigandi þeirra. Því hærra sem skuldahlutfallið er, þeim mun meiri áhætta fyrir 

lánardrottna (Prófnefnd viðurkenndra bókara, 2013). 

 

 

3.2.2 Eiginfjárhlutfall (e. Equity to Assets ratio) 

Eiginfjárhlutfallið segir til um hvernig hlutfall eiginfjár er á móti heildar eignum, það er á 

móti skuldum og eigið fé. 

 

Hér gefur að líta á hversu stór hluti heildareigna er fjármagnaður með eiginfé. 

Ef við leggjum saman skuldahlutfall og eiginfjárhlutfall þá fáum við útkomuna 1, því ef 

við leggjum saman eigið fé og heildarskuldir þá fáum við sömu upphæð og heildareignir, 

því sú tala er í nefnara beggja kennitalnanna og samræmist það bókhaldsformúlunni;  

 

3.3 Velta (e. Turnover Ratios) 

Veltuhlutföll eða fjárnýtingarhlutföll gefa upplýsingar um hvernig skipulagsheild tekst til 

að nýta eignir sínar til verðmætasköpunar. Þessar kennitölur gefa stjórnendum 

vísbendingu um skilvirkni einstakra rekstrarþátta. 

 

3.3.1 Veltuhraði eigna (e. Asset Turnover Ratio) 

Veltuhraði eigna gefur upplýsingar um hversu vel skipulagsheild nýtir eignir við sköpun 

rekstrartekna.   

 

Heildarskuldir

(Eigið fé + heildar skuldir)
Skuldahlutfall =

Eigið fé

(Eigið fé + heildar skuldir)
Eiginfjárhlutfall =

Eignir = Eigið fé + heildar skuldir

Rekstrartekjur

Meðal heildareignir
Veltuhraði eigna =
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Þetta hlutfall sýnir okkur hvað hver króna fjárfest í eignum gefur af sér margar krónur í 

tekjum.  

Í nefnara er hægt að hafa í raun ýmsar stærðir, til dæmis fastafjármuni, veltufjármuni 

eða hreint veltufé, eftir því hvaða eignir skipulagsheildar nýtast til verðmætasköpunar og 

gott að bera saman tímabil, aðrar skipulagsheildir í sömu grein og sjá þróunina  (Prófnefnd 

viðurkenndra bókara,2013, Kieso,2014). 

3.3.2 Veltuhraði birgða (e. Inventory Turnover Ratio) 

Veltuhraði birgða gefur vísbendingu um hversu oft að meðaltali birgðir seljast á ákveðnu 

tímabili. 

 

Þeim mun oftar sem birgðir velta, þeim mun líklegra er að þær úreldist eða rýrni ekki og 

þá um leið verður minna handbært fé bundið í þeim.   

Skipulagsheildir vilja flestar halda magni birgða í lágmarki, þó án þess að lager seljist út og 

án þess að sala tapist, þannig að þörfin á lánsfjármagni sé eins lítil og þörf er á. Biðtími 

birgða er sú kennitala metur nýtingu birgða.  

 

Þarna getur skipulagsheild séð hversu marga daga það tekur að jafnaði að selja birgðir 

sínar (Prófnefnd viðurkenndra bókara,2014). 

3.3.3 Veltuhraði viðskiptakrafna (e. Receivable Turnover Ratio) 

Veltuhraði viðskiptakrafna er notuð til þess að meta greiðsluhæfi viðskiptakrafna 

skipulagsheilda. Salan hér með virðisaukaskatti og vörur sem eru staðgreiddar dregnar 

frá. 

 

Kennitalan lýsir hvernig skipulagsheild gengur að innheimta viðskiptakröfur, það er það 

fjármagn sem bundið er hjá viðskiptavinum yfir það tímabil sem um ræðir. 

Kostnaðarverð seldra vara

Meðalstaða birgða
Veltuhraði birgða =

365

Veltuhraði birgða
Biðtími birgða =

Sala

Meðalstaða viðskiptakrafna
Veltuhraði viðskiptakrafna =
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Með sama hætti og í kennitölunni varðandi biðtíma birgða, þá er hægt að finna út 

innheimtutíma krafna, sem segir hversu marga daga það tekur að innheimta útistandandi 

kröfur.   

 

Innheimtutíminn segir til um hve langan tíma tekur að breyta viðskiptakröfum í handbært 

fé  (Prófnefnd viðurkenndra bókara. ,2014). 

 

3.3.4 Veltuhraði viðskiptaskulda (e. Accounts Payable Turnover) 

Veltuhraði viðskiptaskulda sýnir hversu oft skipulagsheild borgar viðskiptaskuldir sínar að 

meðaltali yfir ákveðið tímabil.  

 

Eins og með viðskiptakröfurnar þá verðum við að bæta við virðisaukaskatti við 

kostnaðarverð seldra vara vegna þess að viðskiptaskuldirnar eru með virðisaukaskatti. 

Gjaldfrestinn í dögum er hægt að reikna með einföldum hætti:  

 

 Í raun er hægt að fá ágæta mynd af lausafjárstýringu skipulagsheildar með samanburði á 

gjaldfresti viðskiptaskulda við innheimtutíma viðskiptakrafna (Prófnefnd viðurkenndra 

bókara,2014). 

 

3.4 Arðsemi (Profitability Ratios) 

Arðsemi mælir árangur skipulagsheildar á starfsemi sinni á afmörkuðu tímabili. Arðsemi 

er í raun hugtak á getu skipulagsheildar að mynda hagnað og eiga kennitölur tengdar 

arðsemi sameiginlegt að tengjast velferð skipulagsheildar. Hér verður litið til  þriggja 

kennitalna sem snúa að arðsemi (Kieso,2014). 

 

365

Veltuhraði viðskiptakrafna
Innheimtutími krafna =

Kostnaðarverð seldra vara

Meðalstaða viðskiptaskulda
Veltuhraði viðskiptaskulda =

365

Veltuhraði viðskiptaskulda
Gjaldfrestur í dögum =
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3.4.1 Rekstrarhagnaðarhlutfall (e. Operating Profit Margin) 

Sýnir hvað stór hluti sölunnar skilar sér sem rekstrarhagnaður, það er áður en 

fjármagnsliðir og skattar eru greiddir.  

 

Einnig er hægt að skoða EBITDA framlegð, það er hlutfallið milli rekstrarhagnaðar fyrir 

afskriftir og rekstrartekna.  

 

Framlegðin segir til um hversu háu hlutfalli rekstrartekna skipulagsheildin skilar til að 

standa undir fjármagnskostnaði, sköttum og hagnaði til eigenda (Prófnefnd viðurkenndra 

bókara,2014). 

 

3.4.2 Arðsemi heildareigna (e. Return on Assets) 

Arðsemi heildareigna segir til um hvernig skipulagsheild nær að ávaxta eignir 

skipulagsheildarinnar án tillits til fjármögnunar þeirra. Því hærri sem arðsemin er, þeim 

mun betri er afkoma skipulagsheildarinnar í hlutfalli við eignirnar sem hún á.  

 

Ýmist er notast við eignir í upphafi tímabils, eða meðalstöðu eigna yfir tímabilið 

(Kieso,2014). 

 

3.4.3 Arðsemi eigin fjár (e. Return on Equity) 

Arðsemi eiginfjár segir til um það  með beinum hætti hvernig skipulagsheild tekst að 

ávaxta það fjármagn sem er í starfsemi hennar. Því hærri sem arðsemi eiginfjár reynist, 

þess betri er afkoma  skipulagsheildarinnar í hlutfalli við það fjármagn sem eigendur hafa 

bundið í því (Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Íslandsbanka, 2018).  

 

Hagnaður

Eigin fé
Rekstrarhagnaðarhlutfall =

EBITDA

Sala
EBITDA framlegð =

Hagnaður

Heildareignir
Arðsemi heildareigna =

Hagnaður

Eigin fé
=Arðsemi eigin fjár
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Annað hvort er notað eigið fé í upphafi eða meðalstöðu tímabils. Í teljara er eðlilegra að 

nota hagnað án óreglulegra liða. Í þessum útreikning á kennitölunni er alla jafna miðað 

við að reikna út frá eigin fé í ársbyrjun, en einnig er oft reiknað út frá meðaltali eigin fjár, 

það er eigin fjár í upphafi tímabils er lagt við eigin fé í lok tímabils, hagnaður tímabils 

dreginn frá og deilt með tveim, þannig er meðaltalið fundið (Kieso,2014). 

 

3.5 Markaðsvirði (e. Market Value Ratios) 

Hlutabréfamarkaðurinn leggur mikið upp úr kennitölum um markaðsvirði og þær 

auðvelda fjárfestum samanburð á skipulagsheildum innan og milli atvinnugreina.  

Hlutabréf eru oft verðlögð á markaði í ljósi þessa flokks kennitalna. Hagnaður, sjóðstreymi 

og bókfært verð á hlut eru algengar kennitölur og er nátengt markaðsvirði 

skipulagsheilda.  Markaðsvirði hlutafélags sem er skráð á hlutabréfamarkaði er fundið 

með því að margfalda saman nafnvirði útgefins hlutafjár og gengi hlutabréfa 

skipulagsheildarinnar (Vísindavefur Háskóla Íslands, 2000). Ef hlutafélag hefur ekki verið 

skráð á hlutabréfamarkaði og ekki hafa átt sér stað regluleg viðskipti með hlutabréf þess 

er hægt að beita ýmsum aðferðum til að finna út hvers virði ætla mætti að félagið væri ef 

það yrði skráð á markað. Aðferð við að meta verðmæti félags má í  grófum dráttum skipta 

í sjóðstreymisgreiningar og samanburðargreiningar. Algengt er þegar verið er að finna 

verðmæti félags eru bæði notaðar sjóðstreymisgreiningar og samanburðargreiningar. 

Þetta á bæði við um félög sem eru skráð á markaði og óskráð félög (Vísindavefur Háskóla 

Íslands, 2010). Sjóðstreymisgreining felst í því að spá um fyrir hagnað inn í framtíðina og  

leiðrétta hann með tilliti til liða sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, til dæmis afskrifta. Þegar 

búið er að leiðrétta hagnaðinn, fæst út sjóðstreymi sem er núvirt með þeirri 

ávöxtunarkröfu sem gerð er til afkomu skipulagsheildarinnar. Við þá niðurstöðu er bætt 

endurútreiknuðu verðmæti eigna og heildarskuldir dregnar frá og fæst þá út verðmæti 

félagsins miðað við þær forsendur sem ákveðið var að nota í sjóðstreymisáætlun 

(Vísindavefur Háskóla Íslands, 2000).  
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4 Sérsambönd í íþróttum 

Hér eru ársreikningar fjögurra sérsambanda i íþróttum og skoðum við nokkrar kennitölur. 

Sérsamböndin eru, Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ), Golfsamband Íslands (GSÍ), 

Karatesamband Íslands (KAÍ) og Blaksamband Íslands (BLÍ). 

Tafla 1   Ársreikningar fjögurra sérsambanda ásamt nokkrum kennitölum. 

 

Af þessum fjórum sérsamböndum er KSÍ með langmestu veltuna og afkomuna í krónum 

talið, næst á eftir kemur GSÍ. KSÍ veltir á árinu 2017 rétt um 1.4 milljörðum króna á meðan 

GSÍ veltir 187 milljónum króna.  BLÍ kemur þar næst á eftir með 68 milljónir króna og KAÍ 

er með langminnstu veltuna eða 17milljónir króna.  

Rekstrarreikningur 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Rekstrartekjur 1.379.610.651 3.021.367.141 187.714.725 182.851.820 16.988.596 15.621.961 67.921.426 51.890.043

Rekstrargjöld 1.279.001.369 2.160.783.957 173.829.932 179.203.943 16.699.885 15.919.434 67.608.205 52.867.531

Rekstrarhagnaður (EBIT) 100.609.282 860.583.184 13.884.793 3.647.877 288.711 -297.473 313.221 -977.488 

Fjármunatekjur 15.654.333 46.413.674 699.087 289.636 19.805 26.142 11.998 5.793

Fjármunagjöld -6.299.375 -10.701.009 -25.773 -186.754 -100.628 -178.948 

Gengismunur 18.102.137 -18.147.701 

Fjármagntekjur (gjöld) 27.457.095 17.564.964 673.314 102.882 19.805 26.142 -88.630 -173.155 

Hagnaður ársins 128.066.377 878.148.148 14.558.107 3.750.759 308.516 -271.331 224.591 -1.150.643 

Efnahagsreikningur

Fastafjármunir

Varanlegir fastafjármunir 313.101.035 310.511.722 0 0 0 0 1.596.086 1.846.086

Veltufjármunir

Skammtímakröfur 148.797.169 95.792.260 8.307.875 10.963.101 874.476 1.825.105 4.957.120 3.491.543

Handbært fé 684.001.063 621.600.106 49.412.956 29.894.943 2.611.220 1.656.179 1.938.139 194.527

Veltufjármunir samtals 832.798.232 717.392.366 57.720.831 40.858.044 3.485.696 3.481.284 6.895.259 3.686.070

Eignir samtals 1.145.899.267 1.027.904.088 57.720.831 40.858.044 3.485.696 3.481.284 8.491.345 5.532.156

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé 539.258.644 538.834.165 38.910.099 24.994.862 3.485.696 3.481.284 5.427.480 5.202.889

Langtímaskuldir 110.905.364 120.733.745 0 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir 495.735.259 368.336.178 18.167.862 15.863.182 0 0 3.063.865 329.267

Heildarskuldir 606.640.623 489.069.923 18.167.862 15.863.182 0 0 3.063.865 329.267

Eigið fé og skuldir 1.145.899.267 1.027.904.088 57.077.961 40.858.044 3.485.696 3.481.284 8.491.345 5.532.156

Rekstrarhagnaðarhlutfall

EBIT/Tekjur 7,29% 28,48% 7,40% 1,99% 1,70% -1,90% 0,46% -1,88%

Veltufjárhlutfall

Veltufjármunir/Skammtímaskuldir 1,68 1,95 3,18 2,58 2,25 11,19

Skuldahlutfall

Heildarskuldir/(Eigið fé - skuldir) 52,94% 47,58% 31,83% 38,83% 0,00% 0,00% 36,08% 5,95%

Eiginfjárhlutfall

Eigið fé/ (Eigið fé + skuldir) 47,06% 52,42% 68,17% 61,17% 100,00% 100,00% 63,92% 94,05%

Skuldahlutfall + Eiginfjárhlutfall 1 1 1 1 1 1 1 1

Knattspyrnusamband Íslands Golfsamband Íslands Karatesamband Íslands Blaksamaband Íslands
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Mynd 2   Súlurit sem sýnir samanburð rekstrartekna, gjalda og rekstrarhagnaðar. 

Eins og áður hefur komið fram þá eru sérsambönd í íþróttum ekki rekin með háu 

hagnaðarsjónarmiði. Þessi samanburður á ársreikningum fyrir KSÍ, GSÍ, BLÍ og KAI fyrir árið 

2017 sýnir að  KSÍ er með mestan rekstrarhagnaðinn, GSÍ kemur þar á eftir, svo BLÍ og KAI  

með minnsta hagnaðinn. Á Mynd 1 má sjá skiptingu rekstrartekna, rekstrargjalda og 

rekstrarhagnaðar hjá þessum sérsamböndum og skipting milli tveggja ára 2017 og 2016. 

 

Mynd 3   Rekstrarhagnaðarhlutfall 2017 og 2016 
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Rekstrarhagnaðarhlutfall segir til um hve stór hluti rekstrartekna skilar sér í hagnað. 

EBIT KSÍ var um 100 milljónir króna og rekstrartekjur námu um 1.38 milljörðum króna. 

Rekstrarhagnaðarhlutfallið var því 7.29%,.  Rekstrarhagnaðarhlutfall GSÍ er 7.4%, EBIT 

13.8 milljónir króna og rekstrartekjur 188 milljónir króna. Á mynd 2 má sjá 

rekstrarhagnaðarhlutfall sambandanna. 

 

 

Mynd 4   Veltufjárhlutfall 2017 og 2016 
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Mynd 5   Skulda- og eiginfjárhlutfall 2017 og 2016 
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5  Lokaorð 

Ársreikningar skipulagsheilda gegna mikilvægu hlutverki og ekki eingöngu fyrir 

viðkomandi skipulagsheild heldur einnig ýmsa hagsmunaaðila, svo sem stjórnvöld, 

fjármálastofnanir, fjárfesta, félagsaðila og lánardrottna.  

Í ársreikningi er hægt að finna ýmsar upplýsingar sem varðar rekstur og framtíð 

skipulagsheildarinnar, ársreikningurinn þarf að innihalda rekstrarreikning, 

efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.  Skoðaðir voru fjórir ársreikningar 

sérsambanda í íþróttum og nokkrar valdar kennitölur reiknaðar og rýndar. 

Kennitölugreining skipulagsheilda og samanburður milli ára getur hjálpað stjórnendum 

skipulagsheildar að átta sig á þróun fjárhagsstöðu skipulagsheildarinnar og er nauðsynlegt 

verkfæri til að bregðast við breyttum aðstæðum í rekstrinum. Það sem einkennir þessa 

ársreikninga sérsambanda í íþróttum er að þeim mun betri sem afkoman er, þeim mun 

meira fjármagn er sett í kjarnastarfsemi íþróttanna því þessi sambönd eru í raun ekki með 

hagnaðarsjónarmið í gangi. Ritgerð þessi ætti að hafa gefið lesandanum gleggri mynd af 

uppbyggingu og frágangi ársreiknings, ásamt því að gagnast við að rýna og skoða 

kennitölur sem nýtist við að gera sér betri grein fyrir afkomu og rekstri skipulagsheilda og 

hugsanlegri þróun þeirra til framtíðar, enda eru fjárhagsáætlanir oftar en ekki byggðar á 

ársreikningum og kennitölum síðari ára. Skoðun á kennitölum og samanburður á þeim 

gefa oft betri niðurstöðu heldur en ársreikningarnir sjálfir og mun fleiri spurningum hægt 

að svara eftir að slík kennitölugreining hefur átt sér stað. Einnig er hægt að styðjast við 

kennitölur fyrri ára og annarra skipulagsheilda svo stuðningur fáist við útskýringu á 

afkomu og rekstri skipulagsheilda. 
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