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Formáli 
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dósent við Háskóla Íslands, og þakka ég honum fyrir samstarfið og leiðbeiningar við gerð 

ritgerðarinnar. 
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Útdráttur 

Markmiðið með verkefni þessu er að greina gildi upplýsinga sem fá má með lestri og 

greiningu ársreikninga fyrirtækja sem birta upplýsingar í Kauphöll Íslands og geta nýst 

hinum almenna fjárfesti við ákvörðunartöku. Fyrir hvert reikningsár ber flestum 

fyrirtækjum og stofnunum skylda að semja ársreikning í samræmi við ákvæði 

ársreikningalaga, reglugerðir og settar reikningsskilareglur og skal reikningurinn gefa 

glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé á því tímabili sem hann á 

við. Ríkari kröfur eru gerðar til fyrirtækja sem eru með verðbréf sín skráð á skipulegum 

verðbréfamarkaði. Þær er m.a. að finna í lögum um verðbréfaviðskipti og miða að því að 

tryggja mögulegum fjárfestum skýrar og sanngjarnar upplýsingar þannig að þeir geti tekið 

upplýsta fjárfestingarákvörðun. Helstu kaflar ársreiknings eru rekstrarreikningur, 

efnahagur og sjóðsstreymi ásamt skýringum og skýrslu stjórnar. Helstu flokkar kennitalna 

sem nýtast við greiningu á rekstri og framtíðarhorfum fyrirtækja út frá upplýsingum í 

ársreikningum eru arðsemiskennitölur, greiðsluhæfiskennitölur og kennitölur um 

markaðsvirði. Ársreikningar eru því mikilvæg heimild fyrir fjárfesta, stjórnendur og aðra 

sem hafa hagsmuni af rekstri fyrirtækja.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að vel fram settur ársreikningur og ekki síst 

góður skýringarkafli sem greinir frá mikilvægum kennitölum nýtist fjárfestum við að taka 

vel upplýsta fjárfestingarákvörðun. Greining á ársreikningum tveggja fyrirtækja sem eru 

með verðbréf sín á íslenskum verðbréfamarkaði leiðir þó í ljós að upplýsingagjöfin er afar 

mismunandi. Þrátt fyrir að reikna megi út hinar ýmsar kennitölur með því að reikna út 

hlutföll niðurstaðna reikningsskilanna leiðir þessi ólíka upplýsingagjöf hugann að því hvort 

gera ætti enn ríkari kröfur til fyrirtækja í Kauphöll Íslands um birtingu upplýsinga í gegnum 

kennitölur. Slík upplýsingagjöf gæti nýst hinum almenna fjármagnseiganda sem hyggur á 

fjárfestingar en býr ekki yfir þekkingu til þess að rýna nægilega djúpt í reikningsskilin til 

þess að reikna út kennitölur um frammistöðu fyrirtækisins.
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1 Inngangur 

Ársreikningar gegna mikilvægu hlutverki hjá fyrirtækjum við að veita upplýsingar um 

rekstrarárangur og fjárhagslega stöðu í upphafi og lok tímabils auk þess sem þar koma 

fram upplýsingar um framtíðarhorfur fyrirtækjanna. Umfang ársreikninga og mikilvægi 

þeirra hefur farið vaxandi og gefa út mörg fyrirtæki nú ársreikninga sem telja tugi 

blaðsíðna. Fyrirtækjum er skylt að gefa út ársreikning fyrir hvert reikningsár og eru 

ítarlegar kröfur um innhald ársreikningsins og hvaða reglum skal fylgja við gerð hans. 

Markmið ritgerðarinnar er að skýra frá helstu hlutverkum ársreiknings og gera grein 

fyrir hlutverki nokkurra af helstu kennitölum sem eru notaðar til að meta frammistöðu 

fyrirtækja. Byrjað verður á því að útskýra notagildi ársreiknings og hvaða grunnreglum 

þarf að fylgja við gerð reikningsskilanna. Því næst verður fjallað helstu kafla ársreiknings 

og hvert hlutverk þeirra er. Síðan er fjallað um kennitölur í ársreikningum og notkun þeirra 

til að fá mikilvægar upplýsingar um rekstur þess fyrirtækis sem er verið að skoða. Tölurnar 

sem notaðar eru til að reikna út þessar kennitölur er að finna í helstu köflum ársreiknings, 

sem eru rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og sjóðstreymi. Í lokin verða svo 

ársreikningar fyrirtækjanna TM og N1, sem eru bæði í Kauphöllinni, skoðaðir og fundið út 

hvaða kennitölur sem fjallað hefur verið um þau birta í sínum ársreikningum. Litið verður 

á ársreikninga út frá sjónarhól almenns fjárfestis sem hefur ekki mikla þekkingu á 

reikningshaldi eða reynslu af lestri og greiningu ársreikninga og mat lagt á hvort þær 

kennitölur sem eru birtar nægi honum til að taka vel upplýsta ákvörðun um mögulega 

arðsemi fjárfestingar í félögunum.  
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2 Ársreikningar 

Fyrirtækjum er skylt að gera ársreikning sem gefur glögga mynd af afkomu, efnahag og 

breytingu á handbæru fé. Ársreikningur er gefinn út einu sinni á ári og nær yfir eitt 

rekstrarár. Hann segir til um fjárhagslega stöðu fyrirtækis og veitir lesandanum 

margvíslegar upplýsingar um fyrirtækið og framtíðarhorfur þess. Samkvæmt 

ársreikningalögum skal stjórn og framkvæmdastjóri undirrita ársreikninginn og staðfesta 

að hann sé saminn í samræmi við lög. Ársreikningur samanstendur venjulega af 

rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, sjóðstreymisyfirliti, skýringum, samþykkt stjórnar og 

áritun endurskoðenda (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga).  

2.1 Notagildi ársreikninga 

Meginhlutverk ársreiknings er að veita eigendum, stjórnendum og öðrum 

hagsmunaaðilum fjárhags- og rekstrarupplýsingar um viðkomandi fyrirtæki. Fyrirtækjum 

og stofnunum er samkvæmt lögum um ársreikninga skylt að semja ársreikning fyrir hvert 

tímabil. Ársreikningur skal innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um 

sjóðstreymi, skýringar, skýrslu stjórnar ásamt áritun endurskoðenda (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2016). Ársreikningurinn á að sýna stöðu í upphafi og lok tímabilsins sem hann á 

við og á jafnframt að innihalda upplýsingar um framtíðarhorfur félagsins. Vel fram settur 

ársreikningur getur þannig veitt gagnlegar upplýsingar um arðsemi rekstrar og 

fjárhagslega stöðu.  

Eftirlitsstofnanir rýna ársreikninga fyrirtækja til að fylgjast með hegðun þeirra á 

markaði. Samantekið veitir vel fram settur ársreikningur gagnlegar upplýsingar fyrir þá 

sem eiga hagsmuna að gæta af starfsemi fyrirtækisins m.a. mögulega fjárfesta. Aðrir 

hagsmunaaðilar geta til dæmis verið, stjórnendur, lánardrottnar og starfsmenn (Árni 

Vilhjálmsson, 1985, bls 8).  

Til þess að þær nytsamlegu upplýsingar úr ársreikningnum sem nefndar eru hér að 

framan gagnist sem best eru gerðar ítarlegar kröfur um um innihald þeirra og 

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

2.2 Lög um ársreikninga 

Sú skylda hvílir á fyrirtækjum að gefa út ársreikninga og að semja þá í samræmi við lög, 

reglugerðir og settar reikningsskilareglur eftir því sem á við. Yfirleitt ber 
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framkvæmdastjóri og stjórn ábyrgð á gerð, skilum og birtingu ársreikninga en í félögum 

sem ekki hafa formlega stjórn hvílir þessi skylda á öllum félagsaðilum. Það er til 

hægðarauka við samanburð rekstrar frá einum tíma til annars og greiningu á þróun 

lykiltalna að ársreikningar eru settir upp með sama hætti ár frá ári í samræmi við ákvæði 

ársreikningalaga. Einnig ber félögum að birta ársreikning eins fljótt og auðið er eftir lok 

reikningsársins. Lagaumgjörðin og þær reglur sem þarf að fylgja við gerð ársreiknings, 

hvernig hann skal settur upp og hvað hann skal innihalda er til þess fallin að 

ársreikningurinn þjóni tilgangi sínum meðal annars að lesandinn geti borið saman 

ársreikninga milli ólíkra fyrirtækja. Annað er að ársreikningur sýnir hvernig reksturinn var 

á árinu á undan og er hann því oft mælikvarði á það sem koma skal. Allt miðar þetta svo 

að því að lesendur ársreikninganna, sem geta verið eigendur hlutabréfa, lánastofnanir, 

viðskiptamenn, fjárfestar, eftirlitsstofnanir og aðrir geti tekið vel ígrundaða ákvörðun 

gagnvart viðkomandi félagi (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga). 
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3 Reglur um reikningsskil 

Reikningsskil byggjast á nokkrum grundvallarreglum sem fara ber eftir við gerð 

reikningshalds. Þessar megin reglur hafa verið notaðar til þess að halda reikningsskilunum 

í samræmi við venjur (Weygandt o.fl.,2012). Fjallað verður stuttlega um þessar helstu 

reglur hér að neðan.  

3.1 Bókhaldsjafnan 

Bókhaldsjafnan sýnir samband milli eigna, skulda og eigin fjár og er jafnan sett fram sem 

eignir = eigið fé + skuldir. Vinstri hlið jöfnunnar er eign, það sem þarf til framleiðslunnar, 

auðlindir í eigu fyrirtækisins. Þessum lið er ætlað að skapa tekjur fyrir fyrirtækið. Hægri 

hlið jöfnunnar sýnir hinsvegar hvernig fyrirtækið er fjármagnað og tilkall eigenda, 

hluthafa, og lánardrottna til eignanna í félaginu.   Efnahagsreikningur byggist á 

bókhaldsjöfnunni sem er því jafnan nauðsynlegur grunnur fyrir efnahagsreikninginn 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2016).  

3.2 Kostnaðarverðsreglan 

Samkvæmt kostnaðarverðsreglu ber að skrá eignir við upphaflegu kaupverði og skuldir 

við því viðskiptaverði sem gilti þegar til skuldanna var stofnað. Jafnvel þó markaðsvirði 

eignar hækkar er hún enn færð á kostnaðarverði. Ein aðalástæðan fyrir þessu er að 

kostnaðarverðið þykir áreiðanlegt. Kostnaðarverðsreglan er önnur tveggja sem eru 

notaðar við skráningu eigna og skulda (Weygandt o.fl,2012, bls. 9).  

3.3 Gangvirðisreglan 

Sé kostnaðarverðsregla ekki notuð við skráningu eigna og skulda er stuðst við 

gangvirðisregluna. Samkvæmt henni eru eignir og skuldir skráðar á gangvirði sem er 

jafnan kallað markaðsvirði. Það er verðið sem fengist fyrir eignina við sölu eða því sem 

greiða þyrfti til að jafna út skuld. Oft eru upplýsingar um gangvirði áreiðanlegri og því 

betra að nota það heldur en kostnaðarverð  við mat á eignum og skuldum (Weygandt 

o.fl., 2012, bls. 9).  

3.4 Rekstrargrunnur 

Ef nota á rekstrargrunn við skráningu bókhalds ber að færa viðskipti og skuldbindingar á 

því tímabili sem þau eiga sér stað óháð því hvenær greiðsla berst. Þannig eru tekjur 
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viðurkenndar þegar þær ávinnast og gjöld viðurkennd þegar til þeirra er stofnað, en ekki 

þegar greiðslan á sér stað (Weygandt o.fl., 2012, bls. 83). 

3.5 Greiðslugrunnur 

Ef skrá á bókhald á greiðslugrunni eru viðskipti færð á því tímabili þegar greiðslan vegna 

þeirra fer fram. Gjöld eru einnig viðurkennd þegar greiðsla á þeim á sér stað. Uppgjör á 

greiðslugrunni sýnir því innheimtar tekjur á tímabilinu sem uppgjörið nær yfir og greidd 

gjöld (Weygandt o.fl., 2012, bls. 83). 

3.6 Tekjureglan 

Tekjureglan er ein af aðalreglum reikningshalds en samkvæmt henni eiga tekjur eiga að 

vera færðar á því bókhaldstímabili sem viðskiptin eiga sér stað. Í meginatriðum er 

tekjureglan þannig að þegar þjónusta eða vara hefur verið látin af hendi þá fær 

þjónustuaðilinn þær tekjur sem hann hefur áunnið í staðinn (Árni Vilhjálmsson og Stefán 

Svavarsson, 1988, bls. 9-10). 

3.7 Jöfnunarreglan 

Jöfnunarreglan, sem er oft kölluð gjaldareglan, segir að fyrirtæki beri að jafna gjöldum á 

móti tekjum sem það aflar sér á tilteknu tímabili. Þegar gjöldum er jafnað á móti tekjum 

er verið að leitast við að skapa tekjur. Auðvelt er að gera þetta ef þau eru tengd eins og 

vörusala og kostnaðarverð seldra vara. En ef samband er óljóst er hægt að notast við 

afskriftir. Ef það er óvissa um þátt útgjalda í tekjuöflun þá er þau færð til gjalda strax (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 10-11). 

3.8 Samkvæmnisreglan 

Samkvæmnisreglan segir að fyrirtækjum ber að beita sömu reikningsskilaaðferðum á milli 

ára. Reikningsskil sem eru samin samkvæmt þessari reglu eru gagnlegri fyrir lesendur 

ársreikninganna. Einnig gerir þetta samanburð ársreikninga milli ára þægilegri. Ef breyta 

þarf reikningsskilaaðferð skal láta lesendur ársreikninganna vita hverjar breytingarnar eru 

(RR1, gr, 4.5). 

3.9 Mikilvægisreglan 

Samkvæmt mikilvægisreglu eru upplýsingar í ársreikningi mikilvægar ef þær hafa áhrif á 

ákvörðunartöku lesanda ársreikninga. Þessi regla segir því að óþarfi er að upplýsa 
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lesendur um upplýsingar sem teljast ekki mikilvægar en oft er erfitt að ákveða hvaða 

upplýsingar teljast mikilvægar eða ekki (RR1, gr, 4.7).   

3.10 Varkárnisreglan 

Varkárnisreglan segir til um að ef tveir eða fleiri kostir eru mögulegir vegna óvissu skal 

velja þann kost sem er líklegastur til að ofmeta hvorki eignir né hreinar tekjur né vanmeta 

gjöld og skuldir. Huga þarf þó að því ekki þarf heldur ekki að velja þann kost sem sýnir 

tekjur vanmetnar (RR1, gr, 4.8).  
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4 Kaflar ársreiknings 

Ársreikningi er skipt í eftirfarandi kafla er mynda skulu eina heild; rekstrarreikningur, 

efnahagsreikningur, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymi, skýringar, skýrsla og áritun stjórnar og 

forstjóra og svo áritun endurskoðenda (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga).  

4.1 Rekstrarreikningur 

Rekstrareikningur sýnir árangur af rekstrinum það tímabil sem hann á við. Í honum kemur 

fram hvort það var hagnaður eða tap af reglulegri starfsemi fyrirtækisins. Það er fundið 

út með því að leggja allar tekjurnar saman og draga frá öll gjöld fyrirtækisins. Hagnaður í 

rekstrarreikningi ætti að tákna að fyrirtækið er betur sett í lok tímabils en það var í upphafi 

og tap hið gagnstæða. Til að auðvelda lesanda rekstrarreiknings að greina árangur af 

rekstrinum er rekstrareikningur fyrri árs oft sýndur til samanburðar (Árni Vilhjálmsson og 

Stefán Svavarsson, 1988, bls. 9-15.) 

Framsetning rekstrarreiknings getur verið með tvenns konar hætti. Annars vegar 

frásagnarform og hins vegar einfalt form. Ef rekstrarreikningur er settur fram á einföldu 

formi eru allar tekjurnar flokkaðar og settar saman síðan eru gjöldin tekin saman  og sett 

fyrir neðan heildartekjurnar. Þá eru heildargjöld einungis dregin frá heildartekjum og 

þannig fenginn út hagnaður eða tap fyrir tímabilið. Í rekstrarreikningi á frásagnarformi er 

venjan að sýna sérstaklega hagnað eða tap af reglulegri starfsemi fyrirtækis án vaxtatekna 

og vaxtagjalda. Er það gert til þess að sýna árangur fyrirtækis án tillits til þess hvernig það 

er fjármagnað, með eigin fé eða lánsfé. Þetta auðveldar samanburð milli fyrirtækja í sömu 

atvinnugrein. Þá er einnig sýndur hagnaður af starfseminni fyrir skatta og fundið út hver 

tekjuskatturinn er og þá fenginn út hagnaður ársins eftir skatta (Árni Villhjálmsson og 

Stefán Svavarsson, 1988, bls. 11-13.)  

4.2 Efnahagsreikningur 

Í efnahagsreikningi eru tvær megin stærðir; eignir og skuldir. Eigið fé er síðan mismunur 

eigna og skulda og getur verið hvort heldur sem er jákvætt eða neikvætt. Eignirnar eru 

tvenns konar. Annars vegar peningalegar eignir, svo sem handbært fé, viðskiptakröfur, 

skuldabréf og þess háttar og hins vegar efnislegir fjármunir, en það eru tæki, vélar og 

birgðir. Þetta sýnir auðlindir í eigu fyrirtækisins. Skuldir sýna lánsfjármagn og 
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skuldbindingu fyrirtækisins og svo eigið fé sem sýnir fjármagn frá hluthöfum og 

óráðstafaðan hagnað. (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 17-22.). 

Framsetning efnahagsreiknings hefur tekið nokkrum breytingum á liðnum árum. Áður 

voru efnahagsreikningar ekki eins vel skipulagðir og þess vegna oft illskiljanlegir. Til þess 

að gera efnahagsreikning auðskiljanlegri er honum skipt í flokka svo að lesandinn geti 

áttað sig á megin atriðum í hverjum reikningi. Eignamegin eru flokkar eins og 

fastafjármunir, varanlegir fastafjármunir, veltufjármunir og óáþreifnalegar eignir. 

Skuldamegin í efnahagsreikningnum eru flokkarnir skuldir og eigið fé. Skuldaflokkarnir 

flokkast í skammtímaskuldir og langtímaskuldir (Hillier o.fl., 2013, bls. 62-64).  

4.3 Eiginfjáryfirlit 

Eiginfjáryfirlit sýnir breytingar á eiginfjárliðum. Þar eru nokkrir liðir sameinaðir undir 

annað bundið eigið fé, s.s. lögbundinn varasjóður, endurmatsreikningur og 

gangvirðisreikningur. Yfirlit um eigið fé sýnir lesendum breytingar á eigin fé fyrirtækis frá 

fyrra tímabili, en eigið fé fyrirtækja skiptist yfirleitt á marga reikninga. Þar má nefna 

hlutafé, yfirverðsreikning hlutafjár, lögbundinn varasjóð og óráðstafað eigið fé (Weygandt 

o.fl., 2012). Tafla eitt sýnir dæmi um hvernig setja á upp eiginfjáryfirlit þar sem komið er 

inn á liði eins og eigið fé í byrjun, bætt við nýju hlutafé, hagnaðinum er svo einnig bætt 

við. Stærðir sem eru frádráttarbærar eru keypt eign, hlutabréf og greiddur arður. 

Niðurstaðan úr þessu sýnir eigið fé í lok árs. 

Tafla 1. Eiginfjáryfirlit 

Eiginfjáryfirlit 

 Hlutafé 

Yfirverðs-

reikingur 

hlutafjár 

Annað bundið 

eigið fé 

Óráðstafað 

Eigið fé 
Eigið fé samtals 

Eigið fé 1.1.2017 4.000.000 10.000.000  40.000.000 54.000.000 

Nýtt hlutafé 2.000.000 4.000.000   6.000.000 

Keypt eigin hlutabréf -1.000 -2.000.000   -2.001.000 

Greiddur arður    -10.000.000 -10.000.000 

Hagnaður/tap ársins    5.000.000 5.000.000 

Eigið fé 31.12.2017 5.999.000 12.000.000  35.000.000 52.999.000 
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4.4 Sjóðstreymi 

Meginmarkmið sjóðstreymis er að veita viðeigandi upplýsingar um inn- og útstreymi 

handbærs fjár félags á reikningsskilatímabili. Upplýsingarnar nýtast lesendum 

ársreikninga við greiningu á því hvernig fyrirtækið aflar handbærs fjár, hvernig því er 

ráðstafað og hver breytingin á því var. Sjóðstreymi veitir til dæmis upplýsingar sem 

aðstoða við mat á hæfi félags til öflunar á handbæru fé í framtíðinni og getu félags til að 

greiða arð og standa við skuldbindingar (Bjarni Frímann Karlsson, 2017).  

Í sjóðstreymisyfirliti skal greina frá sjóðstreymi á tilteknu tímabili og flokka það í þrjá 

flokka. Fyrsti flokkurinn er rekstrarhreyfingar sem stafa af aðaltekjuöflun fyrirtækisins. 

Reksturinn er sýndur á greiðslugrunni og þar er einungis skýrt frá innheimtum tekjum og 

greiddum gjöldum. Hægt er að skipta rekstrarhreyfingum í tvo flokka. Annars vegar 

rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé og hins vegar fjárfestingahreyfingar sem 

tilgreina breytingar á handbæru fé vegna fastafjármuna. Rekstrarliðir sem ekki hreyfa 

handbært fé eru reiknaðar stærðir sem varða afkomumælingar og breytingar á 

rekstrartengdum eignum og skuldum. Fjárfestingahreyfingar sem hreyfa handbært fé eru 

t.d. kaup og sala á langtímaeignum og öðrum fjárfestingum. Þetta varðar fyrst og fremst 

eignahlið efnahagsreiknings. Að lokum eru fjármögnunarhreyfingar sem hreyfa handbært 

fé vegna samsetningar eigin fjár og lántöku. Útborganir í þessum flokki eru arðgreiðslur, 

afborganir af lánum eða nýtt fjármagn sem fengið er í formi hlutafjár eða nýrra lána 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2017). Í töflu tvö má sjá einfalda framsetningu á sjóðstreymi. 
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Tafla 2. Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi 

Framlag rekstrar  

     Innborgaðar tekjur  X.XXX 

     Útborguð gjöld (X.XXX) 

Handbært fé frá rekstri d 

Fjárfestingarhreyfingar  

     Inngreiðslur  X.XXX 

     Útgreiðslur (X.XXX) 

Samtals e 

Fjármögnunarhreyfingar  

     Inngreiðslur  X.XXX 

     Útgreiðslur (X.XXX) 

Samtals f 

Hækkun (lækkun) handbærs fjár d+e+f 

Plús: Handbært fé í ársbyrjun XXX 

Handbært fé í árslok XXX 

 

4.5 Skýringar 

Í lögum um ársreikninga kemur fram að skýringar skuli veita upplýsingar um fjölmörg 

atriði. Í þeim er gerð krafa um að greina frá þeim reikningsskilareglum sem eru notaðar í 

ársreikninginum til þess að ljúka reikningsskilum, ásamt því að tilgreina matsaðferðir sem 

voru notaðar (lög nr. 3/2006 um ársreikninga). Einnig getur verið nauðsynlegt að veita 

frekari upplýsingar um ýmsa liði í rekstrarreikningi eða efnahagsreikningi sem ekki var 

unnt að gera í þeim sjálfum. Ásamt því er hægt að nota skýringar til að koma ýmsum 

öðrum fróðleik á framfæri. Skýringar eru því í raun alls kyns sundurliðanir þar sem ýmsar 

stærðir rekstrarreiknings, efnahagsreiknings og sjóðstreymi koma fram, ásamt 

viðbótarupplýsingum (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 35). 

4.6 Skýrsla stjórnar 

Í skýrslu stjórnar koma fram vissar upplýsingar sem stjórn þarf að veita. Þar má til dæmis 

nefna atriði sem stjórn telur mikilvæg til að unnt sé að meta fjárhagslega stöðu félagsins, 
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nema það geti skaðað félagið. Einnig á birta mikilvægar upplýsingar sem komu fram eftir 

lok reikningsársins. Í skýrslu stjórnar eiga líka að vera upplýsingar um aðalstarfsemi 

félagsins, yfirlit yfir þróun og árangur í rekstri félagsins og helsu áhættu og óvissuþætti 

sem fyrirtækið stendur frammi fyrir (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 

37). Auk ofangreindra upplýsinga skal stjórn í skýrslu sinni gera tillögu um ráðstöfun 

hagnaðar eða jöfnun taps á síðasta reikningsári. (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga).  

Í leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem er sérstaklega beint að fyrirtækjum 

með verðbréf sín á skipulegum verðbréfamarkaði, eru tilmæli um að árlega sé birt 

yfirlýsing um stjórnarhætti félagsins í sérstökum kafla ársreiknings eða ársskýrslu og að 

stjórn skuli hafa eftirlit með því að lýsing hennar á innra eftirliti og áhættustýringu sé í 

samræmi við reikningsskil félagsins. 

4.7 Áritun endurskoðenda 

Markmið endurskoðunar er að gefa álit á ársreikningum svo lesendurnir geti treyst því að 

í þeim séu traustar upplýsingar og að farið sé eftir viðeigandi reglum. Í áritun 

endurskoðanda skal koma fram á hvaða hátt var endurskoðað og hvort ársreikningur 

félags sé saminn í samræmi við lög og viðurkenndar venjur um reikningsskil. Einnig skal 

tekið fram hvort ársreikningurinn gef skýra mynd af efnahag og rekstri félags (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 41-42). Ef endurskoðandi telur að 

nauðsynlegar upplýsingar vanti í ársreikninginn ber honum að skýra frá þeim í áritun sinni 

(Lög nr. 79/2008 um endurskoðendur). Til að lesendur hafi gagn af árituninni verða þeir 

þó að hafa lágmarks þekkingu á reikningsskilum. Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar 

tegundir áritana. 

4.7.1 Fyrirvaralaus áritun 

Endurskoðandinn notar fyrirvaralausa áritun þegar hann telur að ársreikningurinn gefi 

glögga mynd af rekstri, efnahag og sjóðstreymi fyrirtækis. Fyrivaralaus áritun er einnig 

algengasta áritunin. Ekki er hægt að nota þessa áritun ef veruleg villa er í reikningnum 

eða ekki hafi verið hægt að afla nægilegra gagna (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011).  

4.7.2 Fyrirvaralaus áritun með ábendingarmálsgrein 

Þegar fyrirvaralaus áritun myndi nægja en endurskoðandinn telur þörf á að benda 

lesendum á tiltekin atriði í ársreikningnum, þá getur hann sett sérstaka 
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ábendingarmálsgrein í áritunina. Ábendingin er sett á eftir álitsmálsgrein í lok áritunar. 

Dæmi um slíka ábendingu er þegar endurskoðandi vill benda á um óvissu um niðurstöður 

málaferla (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011).  

4.7.3 Áritun með fyrirvara 

Þegar endurskoðendur telja að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri og efnahag 

félagsins að undanskildum þeim liðum sem þeir setja fyrirvara við þá er notast við áritun 

með fyrirvara. Sú áritun er notuð eftir endurskoðandinn hefur aflað sér nægilegra gagna 

og kemst að þeirri niðurstöðu að í reikningsskilunum sé verulegar villur sem eru þó ekki 

stórar. Áritun með fyrirvara er líka notuð þegar ekki er hægt að afla nægilegra gagna til 

að styðja við álit sitt á ársreikninginum og metur endurskoðandinn svo að reikningsskilin 

séu veruleg en ekki víðtæk (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

4.7.4 Áritun án álits 

Ef endurskoðandi getur ekki aflað nægjanlegra gagna til að styðja við álit sitt og áhrif á 

reikningsskilin eru bæði víðtæk og veruleg er sett fram áritun án álits. Þetta getur gerst 

við óviðráðanlegar aðstæður sem félagið getur ekki haft bein áhrif á (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011).  

4.7.5 Neikvætt álit 

Ef gögnin sem endurskoðandi hefur safnað og skoðað sýnir að villur í reikningsskilum séu 

bæði verulegar og víðtækar þá er áritun með neikvæði áliti notuð. Þetta getur gerst þegar 

reikningsskilaðaferðirnar eru rangar eða beiting aðferða ekki rétt (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011). Í töflu númer þrjú má sjá samantekt á ofangreindri umfjöllun.  

Tafla 3. Áritanir 

Tegund óvissu 
Mat endurskoðandans á áhrifum villna 

Veruleg en ekki víðtæk Veruleg og víðtæk 

Veruleg villa í 
reikningsskilum 

Áritun með fyrirvara Neikvætt álit 

Ekki mögulegt að afla 
nægjanlegra 

endurskoðunargagna 
Áritun með fyrirvara Áritun án álits 
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5 Kennitölugreining  

Eins og fram hefur komið sýna ársreikningar upplýsingar um fjárhagslega stöðu fyrirtækis 

og rekstrarárangur þess yfir ákveðið tímabil. Fylgja þarf viðeigandi lögum og reglum við 

gerð ársreiknings svo að hann sé gerður á réttan hátt og þjóni tilgangi sínum. Til að afla 

ítarlegri upplýsinga um fyrirtækið þarf að skoða helstu tölur í ársreikningum og greina. Til 

eru ýmsar greiningar eins og samanburður ársreikninga, lárétt greining, lóðrétt greining 

og kennitölugreining sem verður fjallað nánar um hér á eftir (Kieso o.fl., 2008). 

Kennitölugreining er sú algengasta sem notuð er til að greina ársreikninga en með 

henni eru reiknuð út ýmis hlutföll sem gefa lesendum frekari upplýsingar um frammistöðu 

fyrirtækja. Fjárfestar notast við kennitölugreiningu við ákvarðanir sínar en einnig skoða 

stjórnendur fyrirtækja og aðrir hagsmunaaðilar þess kennitölurnar til að afla ítarlegri 

upplýsinga um frammistöðu fyrirtækisins en fást með niðurstöðutölum reikningsskilanna. 

Huga þarf þó að því að kennitölugreining er ekki fullkomin. Fyrirtæki starfa í mismunandi 

starfsumhverfi og því gera þau ekki alltaf grein fyrir sömu kennitölum í sínum ársreikningi 

og einnig kann að vera að fyrirtæki reikni ekki kennitölurnar á sama hátt (Kieso o.fl., 2008). 
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6 Kennitölur 

Í ársreikningi er að finna upplýsingar um afkomu og fjárhagslega stöðu fyrirtækis.  

Kennitölur eru reiknaður út frá þessum upplýsingum í ársreikningi og ætlað er að slíkar 

kennitölur verði til gagns fyrir lesendann. Flestar kennitölur eru gerðar úr hlutföllum 

tveggja stærða úr ársreikningi og lýsa niðurstöður þeirra frammistöðu fyrirtækis út frá 

mismunandi sjónarhornum. Ein og sér segir kennitalan oft lítið og mesti fróðleikurinn fæst 

ef hún er skoðuð í samhengi við aðra stærðir, til dæmis kennitölur á síðasta tímabili hjá 

fyrirtækinu eða kennitölur annarra fyrirtækja (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 

1988, bls. 49-50). Kennitölum má skipta í flokka eftir því sviði sem þær fræða lesandann 

um. Farið verður yfir þessa flokka í þessum kafla þar sem helstu kennitölur þeirra verða 

kynntar ásamt hlutverki þeirra. 

6.1 Arðsemi (e. Profitability ratios) 

Kennitölur í þessum flokki mæla getu fyrirtækis til að mynda hagnað og sýna einnig 

fjárhagslegan árangur fyrirtækisins. Kennitölurnar gefa til kynna hver ávöxtunin er og 

einnig hvernig hagnaðinum verður skilað til þeirra sem eiga tilkall til hans (Árni 

Vilhjálmsson, 1985, bls. 34-35). Einnig sýna þessar kennitölur á hve skilvirkan hátt félag 

notar eignir sínar. Aðal áherslan í þessum flokki er á hagnað en hagsmunir margra hópa 

reikningslesenda beinast að arðsemi fyrirtækisins (Hillier o.fl., 2013, bls. 76). Hér verða 

nefndar helstu kennitölur arðsemi.   

6.1.1 Hagnaðarhlutfall (e. Profit margin) 

Hagnaðarhlutfall sýnir hvað stór hluti af sölu skilar sér sem hagnaður. Það fæst með því 

að deila í hagnaðinn með sölu:  

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝑆𝑎𝑙𝑎
 

Yfirleitt vilja stjórnendur hafa hagnaðarhlutfallið sem hæst en í fyrirtækjum með mikla 

veltu vörubirgða getur lægra hagnaðarhlutfall verið ásættanlegt og sama getur átt við 

þegar söluverð lækkar sem skilar aukningu í sölu. Heildarhagnaður getur þá aukist og því 

þarf lágt hagnaðarhlutfall ekki endilega að vera vísbending um slæman rekstur (Hillier 

o.fl., 2013, bls. 76). Þessi kennitala tekur þó ekki tillit til fjármögnunar og hentar því oft 

ekki vel við samanburð fyrirtækja (Sigurður B. Stefánsson, 2003). 
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6.1.2 Arðsemi heildareigna (e. Return on assets) 

Arðsemi heildareigna er hlutfallið á milli hagnaðar og heildareigna og er almenn mæling 

á arðsemi. Hún sýnir því hversu stóran hluta hagnaðar má rekja til heildareigna (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 50-51). Hlutfallið er reiknað þannig: 

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 

Hlutfallið er mælt í prósentum og sýnir aukningu á hagnaði fyrirtækis fyrir hverja krónu 

sem fjárfest er í eignum fyrirtækisins. Þessi kennitala er vinsæl og er notuð til dæmis til 

að spá fyrir um árangur fyrirtækja næstu árin (Sigurður B. Stefánsson, 2003). 

6.1.3 Arðsemi eigin fjár (e. Return on equity) 

Arðsemi eigin fjár er hlutfallið á milli hagnaðar og eigin fjár fyrirtækis. Hlutfallið er reiknað 

á þennan hátt: 

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
 

Kennitalan segir til um hver hagnaður sé á hverja krónu sem eigendur fyrirtækis eiga tilkall 

til. Hlutfallið sýnir því hversu vel stjórnendum tókst að að ávaxta hlutafé fjárfesta sem var 

bundið í félaginu. Því hærri sem sem arðsemi eigin fjár fyrirtækis er því betri er afkoman. 

Þó ber að draga ekki of miklar ályktanir af arðsemi eigin fjár ef eigið fé er lágt miðað við 

umfang rekstursins. Einnig er betra að nota meðaltal af eigin fé í ársbyrjun og árlsok 

(Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

6.1.4 Arðgreiðsluhlutfall (e. Payout ratio) 

Hlutfallið af greiddum arði af hagnaði yfir tímabil nefnist arðgreiðsluhlutfall. 

Arðgreiðsluhlufallið fæst svona: 

𝐴𝑟ð𝑢𝑟

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
 

Flest fyrirtæki setja sér stefnu um ákveðið hlutfall af hagnaði sem verður greitt til 

hluthafa, svokallaða arðgreiðslustefnu. Minni fyrirtæki og þau sem eru ný á markaði 

greiða oft ekki arð eftir hvert tímabil (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  
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6.2 Greiðsluhæfi (e. Liquidity ratios) 

Greiðsluhæfi fyrirtækis segir til um getu þeirra til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur, 

svo sem skammtímaskuldir, í náinni framtíð. Viðeigandi greiðsluhæfi er nauðsynlegt til að 

koma í veg fyrir truflun á starfseminni ekki síst þar sem náið samband er á milli 

greiðsluhæfi og arðsemi (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 59-60). Hér 

að neðan verður fjallað um kennitölur í þessum flokki og hvernig þær eru reiknaðar.  

6.2.1 Veltufjárhlutfall (e. Current ratio) 

Veltufjárhlutfall segir til um hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum. 

Veltufjárhlutfallið segir því til um veltufjárstöðu fyrirtækisins og er veltufjárhlutfallið 

reiknað út með eftirfarandi hætti:  

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟

𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
 

Veltufjármunir endurspegla þær eignir sem hægt er að breyta í reiðufé með litlum 

fyrirvara en skammtímaskuldir eru skuldir sem félag þarf að greiða innan árs. Ef hlutfallið 

er lægra enn einn er hætta á því að fyrirtækið lendi í greiðsluerfiðleikum þar sem veltufé 

dugar ekki fyrir skammtímaskuldum. Því er hærra veltufjárhlutfall því betra en þó þarf að 

athuga hvort hátt veltufjárhlutfall stafi nokkuð af erfiðleikum í rekstri sem hafa áhrif á 

hlutfallið (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

6.2.2 Lausafjárhlutfall (e. Quick or acid-test ratio) 

Gagnlegt getur verið að skoða lausafjárhlutfall í stað veltufjárhlutfalls þar sem birgðirnar 

eru dregnar frá lausfjárhlutfalli þar sem þær eru ekki alltaf auðseljanlegar eða gæti þurft 

að afskrifa af öðrum orsökum. Lausafjárhlutfallið er reiknað þannig: 

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟 − 𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑖𝑟

𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
 

Lausafjárhlutfallið gegnir því svipuðu hlutverki og veltufjárhlutfall og segir til um tafarlaust 

greiðsluhæfi fyrirtækisins (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

6.2.3 Reiðufjárhlutfall (e. Cash ratio) 

Reiðufjárhlutfallið er reiknað þannig: 

𝑅𝑒𝑖ð𝑢𝑓é

𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
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Þessi kennitala segir til um hversu mikið handbært fé fyrirtækið hefur í hlutfalli við 

skammtímaskuldirnar sem segir til um hversu oft fyrirtæki gæti greitt skammtímaskuldir 

sínar með aðeins því reiðufé sem það hefur á milli handanna (Hillier o.fl., 2013, bls. 72-

73). 

6.3 Nýting fjármagns (e. Activity ratios) 

Við rekstur fyrirtækis ætti að vera lykilatriði hversu vel fjármagnið er nýtt. 

Fjárnýtingarhlutföllin í þessum flokki lýsa því hversu vel fyrirtækið er að nýta eignirnar 

sýnar til að búa til verðmæti (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 56). Til að 

hafa hlutföllin sem hagkvæmust þurfa fyrirtæki að hafa gott jafnvægi í fjárfestingum 

eigna. Of mikil fjárfesting getur valdið því að rekstrarhagnaður verður lægri og því fylgir 

jafnan aukinn rekstrarkostnaður. Of lítil fjárfesting í eignum gæti haft áhrif á 

framleiðslugetu og þar með sölu sem getur haft neikvæð áhrif á arðsemi fyrirtækisins. 

(Hillier o.fl., 2013, bls. 74-75). Hér verða nefndar nokkrar mikilvægar kennitölur úr þessum 

flokki.  

6.3.1 Veltuhraði birgða (e. Inventory turnover ratio) 

Til að finna út veltuhraða birgða er algengast að hafa kostnaðarverð seldra vara sem 

hlutfall af meðalstöðu birgða. Kennitalan er reiknuð þannig: 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎
 

Í þessu hlutfalli er verið að deila kostnaðarverði seldra vara í meðalstöðu birgða, en það 

eru birgðir í árslok lagðar saman við birgðir í byrjun árs deilt með tveimur. Hlutfallið segir 

til um hversu oft birgðum er velt á einu ári (Hillier o.fl., 2013, bls 74). Því hærra sem 

hlutfallið er því oftar veltir fyrirtækið birgðum sínum. Gjarnan þykir betra að hafa 

veltuhraða birgða háan því ef fyrirtæki nær ekki að losa sig við lagerinn getur það haft 

slæm áhrif eftir því sem lengur líður (Sigurður B. Stefánsson, 2003). Veltuhraði birgða er 

stundum sýndur í dögum með þessum hætti: 

365

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢ℎ𝑟𝑎ð𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎
 

Þetta hlutfall sem er jafnan kallað birgðastaða í dögum og er fjöldi daga á ári á móti 

veltuhraða birgða. Birgðastaða í dögum sýnir hversu langan tíma það tekur að breyta 
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birgðum fyrirtækisins í tekjur. Lág birgðastaða er oft álitin merki um hagkvæmni en getur 

einnig þýtt að fyrirtækið sé í greiðsluerfiðleikum (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

6.3.2 Veltuhraði viðskiptakrafna (e. Receivables turnover ratio) 

Veltuhraði viðskiptakrafna er kennitala sem mælir hversu langan tíma það tekur fyrirtæki 

að innheimta greiðslur af sölu. Hlutfallið er fengið svona: 

𝑆𝑎𝑙𝑎

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑣𝑖ð𝑠𝑘𝑖𝑝𝑡𝑎𝑘𝑟𝑎𝑓𝑛𝑎
 

Hlutfallið sýnir sölu sem hlutfall af meðalstöðu viðskiptakrafna og úr því fæst veltuhraði 

viðskiptakrafna. Greinendur ársreikninga nota hlutfallið til þess að meta greiðslugetu á 

viðskiptakröfum fyrirtækisins. Því hærra sem þetta hlutfall er því meiri er veltuhraðinn og 

er þá kröfustýringin hagkvæmnari (Sigðurður B. Stefánsson, 2003). Veltuhraði 

viðskiptakrafna er gjarnan sýndur í dögum með þessum hætti: 

365

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢ℎ𝑟𝑎ð𝑖 𝑣𝑖ð𝑠𝑘𝑖𝑝𝑡𝑎𝑘𝑟𝑎𝑓𝑛𝑎
 

Þetta hlutfall sýnir innheimtutíma krafna. Kennitalan sýnir hversu marga daga það tekur 

að breyta viðskiptakröfum í handbært fé. Oft getur verið gagnlegt að bera 

innheimtutímann saman við greiðslufrestinn sem fyrirtækið veitir. Ef innheimtutími er 

stuttur er það oft merki um hagkvæmni í rekstri (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

6.3.3 Veltuhraði eigna (e. Asset turnover ratio) 

Kennitalan veltuhraði eigna lýsir því hversu vel hafi tekist að nýta eignir fyrirtækisins við 

sköpun rekstrartekna. Kennitalan fæst á þennan hátt: 

𝑆𝑎𝑙𝑎

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎
 

Kennitalan er hlutfallið á milli sölu og heildareigna og er ein af víðtækustu kenningunum 

um nýtingu fjármagns (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 58-59). 

Veltuhraði eigna lýsir því hversu margar krónur fyrirtæki fær umfram hverja krónu sem 

fjárfest var í eignum. Stjórnendur vilja gjarnan hafa þetta hlutfall sem hæst því það gefur 

til kynna góða nýtingu eigna. Yfirleitt er meðalstaða heildareigna reiknuð út frá byrjunar- 

og lokastöðu heildareigna (Hillier o.fl., 2013, bls. 75).  
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6.4 Skuldsetningarhlutföll (e. Coverage ratios) 

Skuldsetningarhlutföllum er ætlað að varpa ljósi fjárhagslegan styrk fyrirtækis ásamt getu 

þess til greiða skuldir og vexti. Því vekja hlutföllin sérstakan áhuga hjá hluthöfum og 

lánardrottnum sem vilja vita hvernig fyrirtækið er í stakk búið að takast á við tap, ásamt 

getu þeirra að greiða skuldir og borga vexti. Kennitölurnar skoða heildarskuldir fyrirtækis 

í samanburði við heildareignir og eigið fé. Skuldsetningarhlutföllin sýna til dæmis hvernig 

fyrirtæki fjármagna eignir sínar (Hillier o.fl., 2013, bls. 7). Hér verða nefnd nokkur hlutföll 

sem vert er að tala um.  

6.4.1 Skuldahlutfall (e. Total debt ratio) 

Skuldahlutfall segir til um hlutfall skulda fyrirtækis á móti heildareignum. Hlutfallið er sett 

fram á þennan hátt: 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 

Kennitalan sýnir hversu hátt hlutfall heildareigna fyrirtækis er fjármagnað með langtíma- 

og skammtímaskuldum. Einnig sýnir kennitalan hversu mikið hlutfall eigna er fjármagnað 

af lánardrottnum. Þessi kennitala sýnir því mikilvægar upplýsingar fyrir lánardrottna sem 

vilja helst að þetta hlutfall sé sem lægst. Ef hlutfallið er hátt gefur það til kynna slæma 

stöðu félags gagnvart lánardrottnum ef félagið lendir í erfiðleikum (Hillier o.fl., 2013, bls. 

73).  

6.4.2 Eiginfjárhlutfall (e. Equity ratio) 

Eiginfjárhlutfallið gefur til kynna hvað eigið fé er mikill hluti af heildarfjármagni félagsins. 

Hlutfallið er sett með þessum hætti: 

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 

Yfirleitt segir hlutfallið til um fjárhagslegan styrk fyrirtækja, því hærra sem hlutfallið er því 

meiri er fjárhagslegur styrkur fyrirtækisins (Sigurður B. Stefánsson, 2003). Hlutfallið veitir 

einnig tvenns konar fróðleik. Annars vegar hvernig fjármagn fyrirtækisins skiptist í tvo 

meginflokka, eigið fé og skuldir, sem nota má lauslega til að slá máli á vaxtarhæfi 

fyrirtækis. Hins vegar sýnir hlutfallið hversu mikið fyrirækið gæti tapað áður en það færi 

að bitna á lánardrottnum (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 62-63).  



 

28 

6.4.3 Vaxtaþekja (e. Times interest earned) 

Vaxtaþekja fyrirtækis mælir getu þess til að greiða vaxtagreiðslur af lánum. Hlutfallið er 

sett fram á eftirfarandi hátt: 

𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑔𝑗ö𝑙𝑑
 

Eins og sést hér er vaxtaþekja hlutfallið milli rekstrarhagnaðar, án fjármagnsliða, og 

vaxtagjalda. Ef vaxtaþekjan er einn þýðir það að fyrirtæki geti greitt vaxtagreiðslur ársins 

einu sinni. Sem þýðir að því lægri sem vaxtaþekjan er því meiri byrði eru skuldirnar á 

rekstur félagsins (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

6.4.4 Reiðufjárþekja (e. Cash coverage) 

Reiðufjárþekja er hlutfall sem er reiknað eins og vaxtaþekja nema afskriftum bætt við 

teljarann. Hlutfallið fæst á þennan hátt:  

𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 +  𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑖𝑟 (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴)

𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑔𝑗ö𝑙𝑑
 

Þegar vaxtaþekja er reiknuð er það gert út frá rekstrarhagnaði að frádregnum afskriftum, 

EBIT (Hillier o.fl., 2013, bls. 74). Það gefur ekki nægilega skýra mynd af því hve mikið 

handbært fé fyrirtæki hefur til að greiða vaxtagreiðslur sínar því að afskriftirnar, sem eru 

gjöld,  hreyfa ekki handbært fé. Reiðufjárþekja tekur tillit til þess að afskriftir hreyfa ekki 

handbært fé og er afskriftum því bætt við. Reiðufjárþekja gefur glögga mynd af getu 

fyrirtækis til að standa skil á vaxtagjöldum (Ross o.fl., 2013, bls. 51-52). 

6.5 Markaðsvirði (e. Market value ratios) 

Kennitölur í þessum flokki hafa mikilvægt notagildi fyrir lesendur ársreikninga. Þær eru 

notaðar til að bera saman mismunandi félög á hlutabréfamarkaðinum. Einnig nota 

fjárfestar þær til að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér hjá fyrirtækinu og hvort það sé þá 

hagstætt að kaupa bréf í því (Sigurður B. Stefánsson, 2003). Nokkrar af helstu kennitölum 

sem tengjast markaðsvirði verða nefndar hér. 

6.5.1 V/H hlutfall (e. price/earnings ratio) 

Þetta er hlutfallið á milli markaðsvirðis félags og hagnaðar eftir skatta og er það algengur 

mælikvarði á verð hlutabréfa. Hlutfallið er reiknað þannig: 
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
 

Hlutfallið sýnir markaðsvirði hlutar, eða verð á hlut, deilt með hagnaði á hlut. Þetta er 

gagnleg kennitala fyrir fjárfesta sem líta til hennar til að meta hvað þeir eru reiðubúnir að 

greiða fyrir hlutabréf félagsins. Ef hlutfallið er hátt þýðir það að hagnaður félagsins gæti 

aukist næstu tímabil en það getur einnig þýtt að hagnaður tímabilsins sem er til skoðunar 

hefur verið lítill. Ef hlutfallið er neikvætt skilaði félagið tapi það tímabil (Sigurður B. 

Stefánsson, 2003).  

6.5.2 V/I hlutfall (e. market/book ratio) 

V/I hlutfallið er áhugavert að skoða þegar kaup á hlutabréfum er í vændum. Þetta er 

hlutfallið á milli markaðsvirðis félags og eigin fjár þess. Hlutfallið er reiknað út á þennan 

hátt: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
 

Þessi kennitala ber saman markaðvirði hlutabréfa félagsins og virði þeirra samkvæmt 

efnahagsreikningi. Ef hlutfallið er hátt getur verið að eignir félagsins séu vanmetnar í 

bókhaldi. Þá eru fjárfestar reiðubúnir að borga hærra verð fyrir hlutabréfin heldur en virði 

þeirra segir til um. Ef hlutfallið er lægra en einn getur verið að félagið nýti eignir illa til 

verðmætasköpunar eða eignirnar ofmetnar í bókhaldi þess (Sigurður B. Stefánsson, 

2003).  

6.5.3 A/V hlutfall (e. divident yield) 

A/V hlutfallið sýnir hlutfallið á milli arðgreiðslu félags á árinu og markaðsvirði þess.  

Hlutfallið er sett fram á þennan hátt:  

𝐴𝑟ð𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖
 

Félög sem eru arðsöm greiða yfirleitt út hærri arð en fyrirtæki sem eru yngri, jafnvel ný á 

markaði. Yngri félögin greiða jafnvel hluthöfum sínum engan arð fyrstu tímabilin til þess 

að nýta fjármagnið í að halda rekstrinum gangandi og vaxandi (Sigurður B. Stefánsson, 

2003).  
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6.5.4 Bókfært verð á hlut (e. book value per share) 

Kennitalan bókfært verð á hlut er notuð sem mælikvarði til að sýna hversu mikið eigið fé 

almennra hluthafa er fyrir hvern útistandandi almenns hlut. Hlutfallið er sett á þennan 

hátt: 

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑛𝑟𝑎 ℎ𝑙𝑢𝑡ℎ𝑎𝑓𝑎

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 ú𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑛𝑟𝑎 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎
 

Kennitalan hefur margs konar notagildi. Þar má nefna að fjárfestar nota kennitöluna við 

mat á fyrirtækjum við samruna. Einnig sýnir hún hversu mikið fé hver hlutur fengi, þá í 

raun hvað hluthafar fá, ef ákveðið væri að leysa félagið upp eftir að það væri búið breyta 

öllum eignum í lausafé og greiða skuldir (Hillier o.fl., 2013, bls. 388-389). 

6.5.5 Hagnaður á hlut (e. earnings per share) 

Hlutfallið hagnaður á hlut sýnir, eins og nafnið ber með sér, hagnað á hvern útistandandi 

hlut. Hlutfallið er reiknað þannig: 

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

Ú𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑖 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑎ð 𝑚𝑒ð𝑎𝑙𝑡𝑎𝑙𝑖
 

Kennitalan er mikið notuð fyrir mælingu á hagnaði og sýnir hver hagnaðurinn er miðað 

við hverja krónu nafnverðs og er á þann hátt settur í samhengi við innborgað hlutafé í því 

félagi. Félög sem sýna vöxt hagnaðar á hlut eru eftirsótt af fjárfestum enda hefur reynst 

sterk fylgni á milli félaganna og hlutabréfaverðs. Önnur útgáfa er þynntur hagnaður á hlut. 

Hann er fundinn út með því að deila útistandandi hlutum að viðbættum innleysanlegum 

hlutum í hagnað eftir skatta. Þetta getur gefið gleggri mynd en óþynntur hagnaður á hlut 

þar sem tekið er tillit til fyrirsjáanlegrar þynningar hlutafjár (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  
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7 Ársreikningar fyrirtækja í NASDAQ ICELAND 

Fyrirtæki sem eru skráð á aðallista NASDAQ ICELAND (hér eftir nefnd Kauphöll Íslands eða 

Kauphöllin) eru í lögum um ársreikninga skilgreind sem einingar tengdar 

almannahagsmunum (e. Public Interest Entity). Í lögum um endurskoðendur eru einingar 

tengdar almannahagsmunum skilgreindar sem félög sem hafa verðbréf sín á skipulegum 

verðbréfamarkaði (Lög nr. 79/2008 um endurskoðendur). Á slík fyrirtæki eru auknar 

kröfur um áreiðanleika og óhæði endurskoðunar til að tryggja gæði ársreikninga þeirra og 

annarra fjárhagsupplýsinga sem þau veita. Þá er í lögum um verðbréfaviðskipti (vvl) 

ákvæði um upplýsingagjöf til viðskiptavina fjármálafyrirtækja, sem jafnframt eru einingar 

tengdar almannahagsmunum, sem eiga að stuðla að því að þeir geti tekið upplýsta 

fjárfestingarákvörðun (Lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti). 14. grein vvl er 

svohljóðandi: 

Fjármálafyrirtæki skal veita viðskiptavinum sínum og öðrum sem það býður 
þjónustu sína greinargóðar upplýsingar um fjármálafyrirtækið sjálft, þjónustu 
þess, þá fjárfestingarkosti sem þeim standa til boða og þá áhættu sem slíkum 
fjárfestingum fylgir. Upplýsingar sem fjármálafyrirtæki veitir viðskiptavinum 
sínum og öðrum sem það býður þjónustu sína skulu vera skýrar og 
sanngjarnar og þær mega ekki vera villandi þannig að viðskiptavinir geti tekið 
upplýsta fjárfestingarákvörðun (Lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti). 

Af ofangreindu er ljóst að gerðar eru ríkar kröfur til upplýsingagjafar fyrirtækja sem 

flokkast sem einingar tengdar almannahagsmunum og þar með fyrirtækja sem eru með 

verðbréf sín á skipulegum verðbréfamarkaði.  

Sextán fyrirtæki eru skráð á aðallista í Kauphöllinni og við skoðun á ársreikningum 

ársins 2017 hjá þeim kom í ljós að mikill munur var á fjölda kennitalna í ársreikningunum 

og hversu vel þær lýstu rekstri fyrirtækjanna. Ársreikningar tveggja þeirra voru valdir til 

frekari greiningar og reyndist áhugaverður munur á því hversu margar kennitölur þessi 

tvö fyrirtæki birta í sínum reikningum. 

7.1 Kennitölur TM og N1 

Litið er á kennitölur í ársreikningum ársins 2017 hjá TM og N1 frá sjónarhól 

fjármagnseiganda sem hefur litla þekkingu á reikningsskilum og lestri og greiningu 

ársreikninga en hefur engu að síður áhuga á því að taka upplýsta fjárfestingarákvörðun. Í 
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því samhengi er skoðað hvaða kennitölur koma fram í ársreikningum félaganna og hversu 

auðvelt er fyrir fjárfesta að átta sig á fjárhagslegri stöðu þeirra.  

Hér á eftir verða þessar kennitölur sem N1 og TM birta skoðaðar auk þess sem fjallað 

verður um þær kennitölur sem félögin birta ekki en gætu komið að góðu gagni fyrir 

fjárfesta.  

7.1.1 Kennitölur í ársreikningi TM 

Af þeim nítján kennitölum sem fjallað er um hér að framan birtir TM þrjár í ársreikningi 

ársins 2017 (TM, 2017). Þær eru hagnaður á hlut, eiginfjárhlutfall og arðsemi eigin fjár. 

Kennitalan hagnaður á hlut segir hvað fjárfestar mega gera ráð fyrir miklum hagnað í 

krónum fyrir hvern hlut sem þeir eiga í félaginu og er því mikilvæg kennitala fyrir fjárfesta 

að hafa. Kennitalan um eiginfjárhlutfall gefur til kynna hvað eigið fé er mikill hluti af 

heildarfjármagni félagsins og segir til um fjárhagslegan styrk og því mikilvæg að horfa til 

við val á fjárfestingarkosti. Kennitalan um arðsemi eiginfjár gefur til kynna hvert hlutfallið 

er á milli hagnaðar hjá fyrirtækinu og eigin fjár þess. Hlutfallið lýsir því hversu vel TM 

ráðstafaði eigin fé og því hærri sem sú tala er því betri er afkoman fyrir fjárfesta.  

Þessar kennitölur eru þær einu sem TM birtir í ársreikningi sínum fyrir árið 2017 og því 

þyrftu væntanlegir fjárfestar að reikna út aðrar kennitölur sem þeir myndu vilja styðjast 

við þegar kemur að ákvörðunartöku um hlutabréfakaup. Tryggingafélög víða um heim 

hafa lent í greiðsluerfiðleikum og á Íslandi er sá vandi einnig þekktur samanber þann 

stuðning sem ríkissjóður veitti Sjóvá eftir hrun (Ríkisendurskoðun, 2012). Það leiðir 

hugann að því hvort TM ætti að birta kennitölur um greiðsluhæfi í ársreikningi sínum. 

7.1.2 Kennitölur í ársreikningi N1 

N1 birtir sömu þrjár kennitölur og TM í sínum ársreikningi auk fjögurra til viðbótar sem 

fjárfestar leita gjarnan eftir (N1, 2017). Þær eru veltufjárhlutfall, lausafjárhlutfall, 

veltuhraði birgða og veltuhraði viðskiptakrafna. Veltufjárhlutfall sýnir hvort N1 gat greitt 

upp allar skammtímaskuldir sínar og því mikilvæg vísbending fyrir mögulega fjárfesta. 

Lausfjárhlutfall lætur í ljós upplýsingar um hvort N1 getur greitt skammtímaskuldir sínar 

án tafar. Þessi kennitala er því jafnframt mikilvæg og gefur ítarlegri upplýsingar um 

greiðsluhæfi félagsins en veltufjárhlutfallið. Fjárfestar ættu því að líta til hennar við var á 

fjárfestingarkosti. Veltuhraði birgða er kennitala sem gefur til kynna hversu oft N1 seldu 
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lagerinn sinn yfir árið. Því hærra sem hlutfallið er því oftar seldu þeir lagerinn sinn. Litlar 

upplýsingar er að fá með því að skoða töluna eina og sér heldur er verður að bera hana 

saman við fyrri ár og önnur félög. Síðasta kennitalan sem N1 birtir umfram TM er 

veltuhraði viðskiptakrafna sem sýnir hve langan tíma það tekur N1 að innheimta greiðslur 

af sölu. Hlutfallið segir því til um þá upphæð sem N1 innheimti af andvirði viðskiptakrafna 

sinna og gefur vísbendingu um hagkvæmni kröfustýringar félagsins og hve vel því er 

stjórnað og því ættu fjárfestar að líta til hennar við ákvörðun sina.  

7.1.3 Áhugaverðar kennitölur fyrir fjárfesta 

Sem fyrr segir birtir TM þrjár kennitölur í sínum ársreikningi og N1 sjö en af þeim nítján 

kennitölum sem fjallað er um í kafla 6 eru flestar ef ekki allar áhugaverðar til rýni út frá 

sjónarhól fjárfestis. 

Fyrst er að nefna skuldahlutfall sem segir til um hlutfall eigna sem eru fjármagnaðar af 

lánardrottnum. Ef þetta hlutfall væri of hátt myndi það þýða aukna áhættu fyrir 

lánardrottna. Þessi kennitala myndi segja mögulegum fjárfestum í TM og N1 talsverða 

sögu. Sérstaklega væri mikilvægt að skoða þetta hlutfall hjá N1 sem byggir rekstur sinn á 

því að kaupa birgðir til endursölu og þarf að halda úti mörgum útsölustöðum vítt og breitt 

um landið til að þjóna viðskiptavinum sínum.  

Kennitalan veltuhraði eigna, sem lýsir því hversu vel fyrirtækjunum hefur tekist að nýta 

eignir sínar við tekjusköpun, lýsir því hversu margar krónur fyrirtæki fær umfram þá krónu 

sem fjárfest var í eignum. Fjárfestar vilja því gjarnan sjá þetta hlutfall hátt því það segir að 

fyrirtækin veltir hærra hlutfalli af heildareignum á hverju ári. Skoða þyrfti þessa kennitölu 

út frá þeirri atvinnugrein sem félögin eru í en góð nýting á eignum sem fjárfest hefur verið 

í er vísbending um heilbrigðan rekstur og því áhugaverð Kennitala fyrir fjárfesta. 

Kennitalan arðsemi heildareigna myndi sýna aukningu á hagnaði hjá N1 og TM fyrir 

hverja krónu sem væri fjárfest í eignum þeirra. Hún er mjög vinsæl hjá fjárfestum að skoða 

þar sem hún er gjarnan notuð til að spá fyrir um árangur fyrirtækja næstu árin. Þessi 

kennitala getur því gefið beina vísbendingu um ávöxtun fjárfestingar. 

Áhugavert væri einnig ef TM og N1 myndu birta V/I kennitöluna. En hún sýnir hvort 

fjárfestar eru reiðubúnir að borga meira eða minna fyrir hlutabréfin þeirra heldur en virði 

þeirra samkvæmt bókum félaganna. Ef hlutfallið er hátt hjá þeim þá væri það líklegast 

hagkvæmt að fjárfesta í hlutabréfum í félögunum tveimur.  
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Það kemur að sjálfsögðu til greina að skoða fleiri kennitölur en tilgangurinn hér er ekki 

að telja upp allar þær kennitölur sem TM og N1 birtu ekki, frekar að koma inn á það helsta 

sem fyrirtækin ákváðu að birta ekki og getur gefið lesenda ársreiknings, í þessu tilviki 

almenns fjárfesti, nytsamlegar upplýsingar.  
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8 Umræður og lokaorð 

Ársreikningar eru mikilvæg uppspretta upplýsinga fyrir alla hagsmunaaðila og 

nauðsynlegt að þeir séu settir upp með samræmdum hætti milli fyrirtækja og á milli ára. 

Laga- og reglugerðarramminn um reikningsskilin þarf því að vera skýr og afdráttarlaus um 

uppsetningu og mikilvægt að hún sé stöðluð til þess að auðvelda greiningu og lestur 

niðurstaðnanna. Ársreikningar eiga þannig að gefa hinum almenna lesanda glögga mynd 

af rekstri síðastliðins árs og upplýsingar um horfur til framtíðar.  

Til þess að nýta þær upplýsingar sem ársreikningurinn gefur er hagnýtt að horfa til 

kennitalna. Mismunandi er hvaða kennitölur gefa gleggsta mynd af rekstrarhorfum og 

árangri eftir því hvaða atvinnugrein er um að ræða en þó er hægt að horfa til nokkurra 

lykilkennitalna sem gefa hugmynd um vaxtamöguleika og þar með hversu góður 

fjárfestingarkostur kann að vera á ferðinni. Kennitölur eru þannig mikilvægar til að greina 

niðurstöðu ársreiknings og gefa mynd af rekstrarhæfi fyrirtækja. 

Upplýsingagjöf skráðra fyrirtækja á íslenskum markaði fer m.a. eftir ákvæðum laga um 

ársreikninga og laga um verðbréfaviðskipti. Ítarlegar kröfur eru um birtingu upplýsinga 

sem eiga að nýtast hagsmunaaðilum, hvort sem um er að ræða eigendur, stjórnendur, 

viðskiptavini eða mögulega fjárfesta. Í þessum lögum eru þó ekki ákvæði um birtingu 

tiltekinna kennitalna en talað um að upplýsingar þurfi að vera greinargóðar. Það er 

matskennt hverju sinni hvað teljast greinargóðar upplýsingar og því mætti velta því upp 

hér hvort það mætti bæta upplýsingagjöf til mögulegra fjárfesta sem ekki hafa djúpa 

þekkingu á reikningsskilum eða lestri og greiningu ársreikninga. Væru sett ákvæði um að 

birta kennitölur í þeim fimm flokkum sem fjallað er um í kafla 6 hér að framan myndi það 

veita lesandanum meiri innsýn í reksturinn og rekstrarhorfur. Með tímanum myndu þá 

reikningsskilavenjur leiða fram samræmda birtingu kennitalna innan sömu atvinnugreinar 

sem gæti nýst fjárfestum sem ekki teljast til svokallaðra fagfjárfesta. 

Ársreikningar TM og N1 fyrir árið 2017 eru gerðir í samræmi við lög og eru þeir 

endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda sem áritar þá með fyrirvaralausri áritun sem 

gefur til kynna að farið var eftir lögum, reglugerðum og reikningsskilavenju við gerð 

þeirra. Ársreikningar TM og N1 fyrir árið 2017 telja rúmlega 40 blaðsíður hvor og því er 

spurning hvort sér kafli með helstu kennitölum væri ekki ágæt hugmynd. Það myndi vera 
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til mikils hægðarauka fyrir lesendur ársreikninganna að fá allar kennitölurnar reiknaðar 

og birtar í sér kafla. 

Fjármagnseigendur ættu þó að vita að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í 

framtíð og ýmislegt getur breyst án mikils eða nokkurs fyrirvara. Sama hversu góðar 

upplýsingar er að finna í ársreikningum um rekstrarhæfi, arðsemi, nýtingu o.s.frv. þarf 

alltaf að horfa á hversu góður fjárfestingarkostur er á ferðinni út frá heildarmyndinni sem 

fæst með því að skoða viðskiptaumhverfið og efnahagshorfur í víðu samhengi. 
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