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Útdráttur 

Eigið fé er hluti af fjármagnsskipan félaga og getur verið verulegur hluti af 

efnahagsreikningi þeirra. Um meðferð eigin fjár er fjallað í lögum nr. 2/1995 um 

hlutafélög og lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.  

Meðal eigin fjár standa ýmsir reikningar eins og hlutafé, lögbundinn varasjóður og 

óráðstafað eigið fé og eru þeir annars vegar bundnir eða hins vegar óbundnir í félagi. 

Bundnir reikningar eru trygging lánardrottna fyrir því ef rekstur félags fer í þrot þá hafi 

þeir eitthvað til að ganga að upp í kröfur sínar. Óbundnir reikningar eru hins vegar lausir 

fyrir hluthafa til að greiða sér út arð. 

Hlutafé er gjarnan stór hluti eigin fjár en það, ásamt yfirverðsreikningi hlutafjár, segir 

til um hversu mikið fé hluthafar hafa lagt til félags. Hlutafé hlutafélaga þarf samkvæmt 

lögum nr. 2/1995 um hlutafélög að vera að lágmarki fjórar milljónir króna og þurfa félög 

einnig að leggja fé í lögbundinn varasjóð, sem er notaður til að standa straum af 

erfiðleikum sem félög geta orðið fyrir, uns hann nemur einum fjórða af hlutafé. Ýmsar 

breytingar eru heimilar á hlutafé, bæði til hækkunar og lækkunar, og eru þeim gerð skil í 

ritgerðinni. 

Óráðstafað eigið fé er einnig verulegur hluti eigin fjár, en á það flyst rekstrarafkoma 

félags ár hvert. Þá er tilvist óráðstafaðs eigin fjár aðalforsenda arðgreiðslna félaga og er 

þeim heimilt að úthluta öllu því fé sem þar stendur til hluthafa sinna. 

Félög eiga samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga að sundurliða breytingar á 

eigin fé þeirra á liðnu ári og er það gert með eiginfjáryfirliti sem er sérstakur kafli í 

ársreikningum þeirra. 

Fjárfestar nota gjarnan svokallaðar kennitölur til að bera saman og meta félög, og 

byggja nokkrar þeirra á eigin fé eða liðum sem standa meðal þess. 

 Í ritgerðinni er farið yfir helstu reikninga sem standa meðal eigin fjár, hvers vegna þeir 

myndast og til hvers þeir eru. 
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1  Inngangur 

Á Íslandi starfar fjöldinn allur af félögum. Í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga eru félög 

flokkuð eftir heildareignum, hreinni veltu og meðalfjölda ársverka þeirra á fjárhagsári. 

Þeim er skipað í fjóra flokka, sem nefnast örfélög, lítil félög, meðalstór félög og stór félög.  

Öllum félögum er skylt sbr. 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga að útbúa árlega 

ársreikning sem skilað er til ársreikningaskrár, nema þeim sem flokkast sem örfélög. 

Kröfur til örfélaga um gerð ársreiknings eru minni en hjá öðrum flokkum félaga og nægir 

þeim að skila inn rekstraryfirliti og efnahagsyfirliti sem byggist á skattframtali þeirra, við 

skil á því, í stað ársreiknings. Ríkisskattstjóri (2019) útbýr ársreikning byggðan á þeim 

upplýsingum og kemur honum til ársreikningaskrár. Öðrum flokkum félaga er hins vegar 

skylt að útbúa formlegan ársreikning sem skilað er til ársreikningaskrár (Lög nr. 3/2006 

um ársreikninga). 

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga skal ársreikningur félags að 

lágmarki sýna rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar. Þá þarf að sýna 

sjóðstreymisyfirlit í ársreikningum meðalstórra og stórra félaga.  

Rekstrarreikningur sýnir afkomu félaga, það er yfirlit yfir tekjur og gjöld þeirra á hverju 

ári, og þar með innri fjármögnun þeirra (Weygandt, Kimmel og Kieso, 2015, bls. 21). 

Skýringum í ársreikningum er ætlað að útlista betur þær tölur sem þykir þurfa að skýra 

nánar frá, með sundurliðunum og alls kyns útskýringum. Þar er einnig greint frá atriðum 

sem ekki eiga heima í efnahagsreikningi eða rekstrarreikningi félaganna en þykja geta haft 

áhrif á rekstur þeirra. Þá er klausa í töluvert mörgum greinum laga nr. 3/2006 um 

ársreikninga sem segir að breytingum skuli vera gerð skil í skýringum.  

Sjóðstreymi er notað til að sýna innflæði og útflæði fjármagns hjá félagi á rekstrarári, 

óháð því hvenær tekjur og gjöld þeirra falla til. Það er notað til þess að greina hvernig 

handbært fé breyttist á árinu,  hvaðan það kemur til félagsins og til hvers það er notað á 

árinu (Weygandt o.fl., 2015, bls. 23). 

Efnahagsreikningur félaga sýnir efnahagslega stöðu þeirra og byggir á 

bókhaldsjöfnunni. Jafnan segir okkur að fjármunir skuli vera jafnir fjármagni eða debet 

jafnt og kredit. Útvíkkuð bókhaldsjafna segir svo að eignir skuli vera jafnar skuldum og 

eigin fé, en þannig er efnahagsreikningur uppbyggður. Aukning eigna er debetfærsla í 
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efnahagsreikningi á meðan aukning skulda og eigin fjár er kreditfærsla. Lækkun er svo 

öfug færsla, kredit á eignir og debet á skuldir og eigið fé (Kieso, Weygandt og Warfield, 

2018, bls. 3-5). 

Þá eiga félög, samkvæmt 61. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, að sundurliða í 

skýringum breytingar á eigin fé sínu á reikningsárinu. Mörg félög hafa þó tekið þetta 

lengra og birta með ársreikningum sínum yfirlit yfir eigið fé, svokallað eiginfjáryfirlit. Í því 

er sýnt eigið fé í upphafi árs, sem samanstendur af ýmsum reikningum, ásamt þeim 

breytingum sem urðu á viðkomandi ári (Weygandt o.fl., 2015, bls. 21). 

Tilgangur og markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á eigið fé félaga og gera grein 

fyrir helstu reikningum sem standa meðal þess. 
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2 Almennt um eigið fé 

Eigið fé er liður sem stendur á hægri hlið efnahagsreiknings félaga, með kredit stöðu, og 

er samkvæmt bókhaldsjöfnunni, sem allt bókhald byggir á, mismunur eigna og skulda. 

Eigið fé sýnir það fjármagn sem hluthafar hafa lagt til félags og tilkall þeirra til hreinnar 

eignar. Þá sýnir eigið fé einnig innri fjármögnun félags, það er þá virðisaukningu sem leiðir 

af rekstri félagsins. Eigið fé getur verið misjafnlega stór hluti af efnahagsreikningi félaga, 

en það getur farið eftir því í hvers konar rekstri félögin eru í og hvernig þau fjármagna sig 

(Kieso o.fl., 2018, bls. 15-5).  

Eigið fé myndast um leið og stofnun félags á sér stað enda er þeim sem stofna félag 

skylt að leggja til fé við stofnun þess, svokallað hlutafé. Eigið fé tekur svo sífelldum 

breytingum yfir líftíma félaga. Það vex með auknum fjárfestingum (hlutabréfakaupum) 

hluthafa, þar sem þær leiða til aukningar á fjármagni til félagsins. Eigið fé lækkar ef 

hluthafar greiða sér fé úr félaginu, til að mynda með arðgreiðslum, enda fara þær 

greiðslur út af reikningnum óráðstafað eigið fé sem stendur meðal eigin fjár. 

Rekstrarafkoma félags flyst yfir á óráðstafað eigið fé við lok reikningsskilatímabils, til 

hækkunar ef hagnaður var af rekstrinum en til lækkunar ef tap var af honum (Kieso o.fl., 

2018, bls. 15-5). 

Undir eigið fé falla ýmsir reikningar eins og hlutafé, yfirverðsreikningur hlutafjár, 

óráðstafað eigið fé, lögbundinn varasjóður, endurmatsreikningur, gangvirðisreikningur og 

matsbreytingar. Sumir þeirra taka miklum breytingum milli ára, aðrir breytast lítið ef 

nokkuð milli ára og sumir þeirra breytast jafnvel ekkert til lengri tíma litið. Eigin fé eru 

gerð sérstök skil í ársreikningum félaga (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-21). 

2.1  Flokkun eigin fjár 

Eigið fé er hægt að flokka á tvenna vegu. Annars vegar eftir því hvort reikningar þess séu 

bundnir eða óbundnir og hins vegar eftir hinni fræðilegu þrískiptingu eigin fjár. 

2.1.1 Bundið og óbundið eigið fé 

Eigið fé er gjarnan flokkað í tvennt. Annars vegar í bundið eigið fé og hins vegar óbundið 

eigið fé. Þessi flokkun byggir á heimild til úthlutunar á arði, en í 98. gr. laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög  segir að: „Óheimilt er að úthluta af fjármunum félagsins til hluthafa nema það 

fari fram eftir reglum um úthlutun arðs“ og að: „Einungis er heimilt að úthluta sem arði 
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hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði 

frá fyrri árum og frjálsum sjóðum“.  Þetta gefur það til kynna að einungis sé heimilt að 

úthluta arði úr óráðstöfuðu eigin fé, en þangað færist rekstrarniðurstaða fyrri ára. Því er 

óráðstafað eigið fé, sem telst sem frjáls sjóður, flokkað sem óbundið eigið fé, á meðan 

aðrir reikningar eigin fjár, eins og hlutafé og lögbundinn varsjóður, flokkast sem bundið 

eigið fé (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 354). 

Það er hins vegar þannig að með tímanum geta bundnir reikningar verið leystir upp yfir 

á óráðstafað eigið fé. Þetta á til að mynda við um endurmatsreikning varanlegra 

rekstrarfjármuna, en það er bundinn reikningur vegna matsbreytinga á varanlegum 

rekstrarfjármunum. Endurmatið á honum skal vera leyst upp til jafns við afskrift þeirra 

varanlegra rekstrarfjármuna sem hafa verið endurmetnir, eða ef þeir eru seldir eða teknir 

úr notkun, og flyst þá yfir á óráðstafað eigið fé. Bundnir reikningar geta því til lengri tíma 

talist vera óbundnir reikningar (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 354). 

Bundið eigið fé er ákveðin trygging fyrir lánardrottna félags, því það er það fé sem þeir 

geta gengið á ef rekstur félagsins fer í ólag og fyrirtækið fer í þrot. Hluthafar geta hins 

vegar nýtt óbundið fé til að taka fé úr félaginu til að greiða sjálfum sér. 

2.1.2 Hin fræðilega þrískipting eigin fjár 

Með hinni fræðilegu þrískiptingu eigin fjár er eigið fé flokkað eftir uppruna þess. Í fyrsta 

lagi í innborgað fé frá hluthöfum, í öðru lagi í eftirstæðan hagnað eða tap og í þriðja lagi í 

óinnleystan geymsluhagnað (Gunnlaugur Kristinsson og Ólafur Þór Jóhannesson, 2001). 

Með innborguðu eigin fé er átt við það fjármagn sem hluthafar hafa lagt til félags, hvort 

sem um ræðir að nafnverði eða á yfirverði. Undir það falla eiginfjárreikningarnir hlutafé, 

yfirverðsreikningur hlutafjár og eigin bréf (Guðmundur Ingólfsson munnleg heimild, 23. 

nóvember 2018). 

Með eftirstæðum hagnaði eða tapi er átt við allan uppsafnaðan hagnað, samsafnað 

tap og allar arðgreiðslur. Undir þennan flokk falla eiginfjárreikningarnir lögbundinn 

varasjóður og óráðstafað eigið fé (Guðmundur Ingólfsson munnleg heimild, 23. nóvember 

2018). 
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Þá er óinnleystur geymsluhagnaður eða tap vegna sérstakra matsbreytinga á eignum 

félaga. Undir það flokkast til að mynda endurmatsreikningur (Guðmundur Ingólfsson 

munnleg heimild, 23. nóvember 2018). 

2.2 Neikvætt eigið fé  

Þó eigið fé standi yfirleitt í kredit stöðu, hægra megin í efnahagsreikningi félaga, þá getur 

komið upp sú staða að það fái debet stöðu og flytjist yfir á vinstri hlið 

efnahagsreikningsins. Þetta gerist þegar skuldir félaga vaxa umfram eignir þeirra. Sé félag 

komið með neikvætt eigið fé þá er það vísbending um að félagið sé í raun gjaldþrota. 

Þegar það gerist er mögulegt að lánardrottnar reyni að krefja eigendur félaganna um að 

greiða skuldir félagsins, en ef um hlutafélag er að ræða þá gengur það ekki þar sem 

hluthafar í þeim bera samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög takmarkaða 

ábyrgð á skuldum félags og eru ekki persónulega ábyrgir fyrir þeim.  
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3 Hlutafé  

Til að stofna hlutafélag þarf að leggja fram stofnfé sem nefnist hlutafé. Það fé kemur frá 

stofnendum félagsins og í 3. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er kveðið á um að 

hlutaféð skuli vera að lágmarki fjórar milljónir króna þegar verið er að stofna ný 

hlutafélög. Hlutaféð má ekki vera minna en það má vera meira. Venjan er sú að hver 

hlutur í félagi sé að nafnvirði ein króna, þannig þegar hlutafélag er stofnað þá eru yfirleitt 

að minnsta kosti fjórar milljónir hluta. Félög geta samt sem áður látið nafnverð hluta vera 

meira eða minna en ein króna, þau þurfa bara að gæta þess að hlutaféð sé að lágmarki 

þessar fjórar milljónir króna. Til dæmis ef nafnvirði hluta er hálf króna þá þarf átta 

milljónir hluta og ef nafnvirði hluta eru tvær krónur þá þarf tvær milljónir hluta. 

Hlutafé í félögum veitir eigendum þeirra ýmis réttindi. Hluthafar hafa til að mynda rétt 

til þess að greiða atkvæði á hluthafafundum, rétt til hlutdeildar í arðgreiðslum félagsins,  

rétt til upplausnarvirðis félags ef félagi er slitið og forgangskauprétt við hlutafjáraukningu. 

Af þessum réttindum sem talin hafa verið upp snúa fyrstu þrjú þeirra að því að hluthafar 

hafa rétt til þess að koma sínum skoðunum á framfæri varðandi rekstur félags, ásamt því 

að eiga rétt til þess að fá umbun fyrir fjárfestingu sína eða fá hana jafnvel til baka ef félagi 

er slitið. Fjórða atriðið snýr að því að verja hluthafa gegn því að eignarhald þeirra minnki 

hlutfallslega við útgáfu nýrra hluta, til þess að þeir verði ekki af þeim völdum sem þeir 

hafa í félagi án þess að afsala þeim sjálfir. Í samþykktum félaga, sem eru einskonar 

reglugerðir félaga, er kveðið á um rétt hvers hlutar til þeirra réttinda sem talin hafa verið 

fram. Því ekki er víst að allir hlutir hafi sömu réttindi. Félög geta til að mynda verið með 

ákvæði um að hlutum skuli skipt í sérstaka flokka eftir atkvæðisrétti og þá geta sumir 

hlutir haft forgang við arðgreiðslur félaga (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-3).  

Hlutafé telst vera bundinn eiginfjárreikningur og aðeins er hægt að breyta fjárhæð þess 

samkvæmt skilyrðum sem fjallað er um í köflum V. og VII. í lögum nr. 2/1995 um 

hlutafélög, um hækkun eða lækkun þess. Heimilt er að hækka hlutafé félaga eins mikið 

og vilji er fyrir en það er ekki heimilt að lækka það svo að það nemi fjárhæð sem er lægri 

en fjórar milljónir króna, þar sem hlutafélagalögin gera skýra grein fyrir því að það megi 

ekki vera lægra en það. Þar sem hlutafé flokkast sem bundinn reikningur er ekki hægt að 

taka það út úr félögum nema við slit á þeim. 



 

15 

Félög þurfa ávallt að gera grein fyrir uppbyggingu hlutafjár síns. Þau þurfa að upplýsa 

um fjölda hluta og nafnverð þeirra í ársreikningum sínum, ásamt því að upplýsa um fjölda 

hluthafa í upphafi og lok ársins. Þá þurfa félög að lágmarki að upplýsa um það hverjir tíu 

stærstu hluthafar þess eru eða um þá alla ef hluthafar eru færri en tíu. Einnig þurfa þau 

að gera grein fyrir fjölda hluta sem eru skráðir á skipulögðum verðbréfamarkaði og þeim 

sem eru það ekki, ásamt þeim réttindum og skyldum sem fylgja þeim (sbr. 65. gr og 66. 

gr. a. í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga). 

3.1 Yfirverðsreikningur hlutafjár  

Ef félög selja hlutabréf á verði sem er umfram nafnverð er sagt að bréfin hafi selst á 

yfirverði, en yfirverð er mismunur á því verði sem hlutafé selst á og nafnverðs þess. Þegar 

hlutafé selst á yfirverði myndast reikningur innan eigin fjár sem nefnist 

yfirverðsreikningur hlutafjár. Reikningurinn sýnir það sem hluthafar hafa greitt umfram 

nafnverð hlutafjár sem félög hafa gefið út. Yfirverðsreikningur félaga ásamt 

hlutafjárreikningi þeirra sýna saman samtals innborgað fjármagn frá hluthöfum til félaga. 

Seljist hlutabréf á yfirverði hækkar það eigið fé umfram það sem það hefði annars hækkað 

um (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-6). 

Dæmi um notkun yfirverðsreiknings er ef félag gefur út 1.000 hluti á nafnverðinu ein 

króna en fær svo greiddar þrjár krónur fyrir hvern hlut. Félagið fær þá samtals greiddar 

3.000 krónur fyrir hlutina. Félagið færir þá 3.000 krónur debet, til hækkunar, á handbært 

fé, 1.000 krónur kredit, til hækkunar, á hlutafjárreikninginn og 2.000 krónur kredit, til 

hækkunar, á yfirverðsreikning hlutafjár.  

Hlutir sem seldir hafa verið á yfirverði hafa engin sérréttindi, hvorki meiri atkvæðisrétt 

né meira tilkall til hlutdeildar í arðgreiðslu, umfram aðra hluti. Þá er yfirverðsreikningur 

bundinn í félaginu rétt eins og hlutaféð er (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-6). 

3.1.1 Hlutafé selt á undirverði 

Sú staða getur komið upp við útgáfu hlutafjár að félög selji hlutabréf á undirverði. Ef það 

gerist þá færa félög mismuninn á nafnvirði hlutafjár og þess verðs sem greitt er fyrir 

hlutabréfin til lækkunar á yfirverðsreikningi hlutafjár. Ef yfirverðsreikningur hlutafjár er 

ekki til staðar þá er mismunurinn færður til lækkunar á óráðstöfuðu eigin fé. Það reynir 

þó varla nokkurn tíma á þetta því það er óalgengt að félög selji hlutabréf sín á undirverði, 
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þar sem þau fara ekki í útgáfu hlutafjár án þess að hafa gert greiningu á því hvaða verð 

fengist fyrir þau. Þá myndu þau ekki fara í útgáfu hlutafjár nema vera viss um að fá að 

lágmarki nafnverð þeirra fyrir þau. Ef það skyldi hins vegar gerast þá gæti félag beðið 

kaupanda hlutarins um að greiða mismuninn til að forða lánardrottnum frá því að verða 

fyrir tapi við upplausn félagsins  (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-6). 

Dæmi um þetta er ef félag selur hlutabréf að nafnverði 1.000 krónur en fær aðeins 

greiddar 750 krónur fyrir þau. Þá þarf félagið að færa 250 krónur til lækkunar á 

yfirverðsreikningi eða óráðstöfuðu eigin fé. Félagið færir því 1.000 krónur kredit, til 

hækkunar, á hlutafjárreikning, 750 krónur debet, til hækkunar, á handbært fé og 250 

krónur debet, til lækkunar, á yfirverðsreikning hlutafjár eða óráðstafað eigið fé. 

3.2 Eigin hlutir 

Félögum er heimilt sbr. 1. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að eignast hluti í 

sjálfu sér, að hámarki tíu hundraðshluta af útgefnu hlutafé þeirra. Eignist félög hlutabréf 

í sjálfu sér eru slík bréf nefnd eigin bréf eða eigin hlutir. 

Félögum er einungis heimilt að eignast hluti í sjálfu sér gegn því að hafa heimild 

hluthafafundar til þess. Þá geta félög aðeins eignast eigin hluti ef eigið fé þeirra hefur farið 

fram úr þeirri fjárhæð sem óheimilt er að ráðstafa sem arði. Þeim er þó heimilt sbr. 56. 

gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að eignast eigin hluti án heimildar hluthafafundar ef slíkt 

reynist nauðsynlegt til að koma í veg fyrir verulegt og yfirvofandi tjón hjá þeim. Komi slík 

staða upp þá er þeim skylt að greina frá henni og ástæðum hennar á næsta hluthafafundi. 

Þeim er hins vegar ekki heimilt sbr. 4. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að eignast 

það marga hluti að hlutafé þeirra fari niður fyrir fjórar milljónir eftir að eigin bréf hafa 

verið dregin frá þeim. Eignist félag eigin bréf er þeim aðeins heimilt að eiga þau 

tímabundið, að hámarki í fimm ár.  

Kaupi félög eigin bréf skulu þau vera færð til lækkunar á hlutafé félaganna og 

yfirverðsreikningi hlutafjár, hafi þau verið keypt á verði sem er hærra en nafnverð sbr. 19. 

gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Kaup á eigin bréfum lækkar því útistandandi fjölda 

hluta og þar með eigið fé félaganna. Þá veita eigin bréf félögum ekki rétt til hlutdeildar í 

afkomu sinni og atkvæðaréttur hlutanna fellur niður þegar félögin eignast þau. Það gerir 

það að verkum að þeir hlutir sem eftir standa eiga meira tilkall til afkomu félaganna heldur 

en þeir gerðu fyrir skráningu eigin  bréfa (Lög nr. 2/1995 um hlutafélög).  
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Félög eru skyldug sbr. 60. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga til að veita upplýsingar 

um fjölda og nafnverð eigin hluta sem þau eiga, ásamt ástæðu þess að þau eignuðust 

hlutina á árinu og um kaupverð þeirra. Þá þurfa þau einnig að veita upplýsingar um fjölda 

og nafnverð eigin hluta sem þau hafa selt á árinu og söluverð þeirra. 

3.3 Breytingar á hlutafé 

Lög nr. 2/1995 um hlutafélög heimila félögum að breyta hlutafé sínu með ýmsum hætti, 

bæði til hækkunar og lækkunar. 

3.3.1 Jöfnunarhlutabréf 

Félög geta tekið ákvörðun, með samþykki hluthafa, um að fjölga hlutum án þess þó að fá 

inn nýtt fjármagn frá hluthöfum sínum eða með því að fá inn nýja hluthafa. Þetta er 

félögum kleift að gera með útgáfu jöfnunarhlutabréfa sbr. 43. gr. laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög.  

Útgáfa jöfnunarhlutabréfa felur í sér tilfærslu á fé milli reikninga innan eigin fjár félags. 

Þannig er fé fært af einum reikningi innan eigin fjár yfir á hlutafjárreikning. Það er þó ekki 

heimilt að færa fé af hvaða reikningi sem er yfir á hlutafjárreikninginn heldur er aðeins 

heimilt að færa fé af ákveðnum reikningum. Þannig er aðeins heimilt sbr. 1. mgr. 43. gr. 

laga nr. 2/1995 um hlutafélög að færa fé af frjálsum sjóðum, svo sem óráðstöfuðu eigin 

fé. Þá er félögum einnig heimilt að nota hluta af lögbundnum varasjóði til útgáfu 

jöfnunarhlutabréfa, en það er einungis ef færslur í hann nema meiru en fjórðungi 

hlutafjárins (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 206). 

Við þessa tilfærslu á fé eykst hlutafé hvers hluthafa í jöfnu hlutfalli miðað við 

hlutfallslegan eignarhlut þeirra á því tímabili sem þessi aðgerð er framkvæmd. Þannig fær 

hluthafi sem á tíu hundraðshluta af hlutafé félags tíu hundraðshluta af þeim hlutum sem 

bætt er við. Hluthafar eru því jafn vel settir fyrir og eftir útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Þá 

hefur útgáfa jöfnunarhlutabréfa ekki áhrif á bókfært virði félaga enda er aðeins verið að 

flytja fé milli reikninga innan eigin fjár þeirra (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-18). 

Útgáfa jöfnunarhlutabréfa ætti að teljast vera jákvæð aðgerð í augum lánardrottna og 

alla jafna að auka traust þeirra til félagsins. Það er vegna þess að með útgáfu 

jöfnunarhlutabréfa er verið að binda fé í félögum, sem annars hefði verið hægt að greiða 
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út sem arð til hluthafa. Útgáfa jöfnunarhlutabréfa eykur því líkurnar á því að lánardrottnar 

fái kröfur sínar greiddar í heild eða að hluta til ef illa fer hjá félagi.  

3.3.2 Skipting hluta (Stock split) 

Félög gætu kosið að fjölga útistandandi hlutum án þess þó að fá inn nýtt fjármagn frá 

núverandi eða mögulega nýjum hluthöfum. Þetta geta þau gert með því að skipta upp 

útistandandi hlutum. Við það fjölgar hlutunum og nafnverð þeirra lækkar. Þessi aðgerð 

hefur ekki áhrif á bókfært verð félaga né á stöðu hlutafjár félaga þar sem ekkert inn- eða 

útstreymi fjár á sér stað. Þá færa félög engar færslur í ársreikning sinn vegna þessarar 

aðgerðar heldur skýra einungis frá þeim í skýringum ársreikningsins. Þessi aðgerð er 

yfirleitt aðeins framkvæmd þegar verð á hlut er orðið það hátt að erfitt er að stunda 

viðskipti með hlutina (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-19).  

Dæmi um þetta er ef félag er með fjórar milljónir útistandandi hluta á nafnverðinu ein 

króna og félagið fer í tveir fyrir einn skiptingu þá verða útistandandi hlutir átta milljónir 

en nafnverð þeirra verður hálf króna. Hlutirnir eru því margfaldaðir með skiptingunni á 

meðan nafnverðið deilist með henni. Þannig að ef um fjórir fyrir einn skiptingu er að ræða 

þá verða útistandandi hlutir sextán milljónir, í staðin fyrir fjórar milljónir, en nafnverð 

þeirra fjórðungur úr krónu. 

3.3.2.1 Öfug skipting hluta (Reverse stock split) 

Félög geta einnig fækkað útistandandi hlutum með sömu aðferð og að ofan, nema þá er 

um öfuga skiptingu hluta að ræða.  

Ef sama dæmi, og tekið er í skiptingu hluta að ofan, er tekið fyrir aftur þá væri um einn 

fyrir tvo skiptingu að ræða. Þá fækkar hlutunum úr fjórum milljónum niður í tvær milljónir 

en nafnverð þeirra hækkar úr einni krónu í tvær krónur. Þetta hefur líkt og skipting hluta 

hér að ofan engin áhrif á bókfært verð félaga né stöðu hlutafjár þeirra. 

3.3.3 Umbreytanleg skuldabréf 

Félög geta gefið út ýmiskonar fjármálagerninga. Einn slíkur fjármálagerningur er 

umbreytanleg skuldabréf en þau eru ekki eins og venjuleg skuldabréf þar sem félög greiða 

vexti og afborganir af bréfinu, heldur fylgja þeim einnig réttindi til að breyta þeim í hlutafé 

í félagi. Þannig getur lánardrottinn breytt kröfu sinni á félag í hlutafé í því. Við það eykst 

hlutafé félaga á meðan skuldir þess minnka (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 195). 
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3.3.4 Lækkun hlutafjár 

Lög nr. 2/1995 um hlutafélög heimila félögum að lækka hlutafé sitt að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum VII. kafla þeirra laga. Þessi skilyrði fela meðal annars í sér að 

ákvörðun um lækkun hlutafjár verður að vera lögð fram af stjórn félags og í kjölfar þess 

samþykkt á hluthafafundi. Þá þurfa félög einnig að fá samþykki lánardrottna fyrir 

lækkuninni, enda er verið að auka áhættu þeirra á meðan hún flyst frá hluthöfunum, því 

eftir lækkunina er minna fé í félaginu fyrir lánardrottna að ganga á. Einnig geta 

lánaskilmálar takmarkað heimildir félaga til að lækka hlutafé sitt, þar sem þeir geta kveðið 

á um að lán gjaldfellist ef eiginfjárhlutfall þeirra fer undir ákveðið lágmark.  

Hlutafé félaga er stundum lækkað til þess að endurgreiða hluthöfum hlutafé, til þess 

að auka við frjálsa sjóði félaga til ráðstöfunar síðar eða til þess að jafna tap sem verður 

ekki jafnað á annan hátt. Lækkun hlutafjár getur talist vera eðlileg ef hlutafé félags er 

orðið mjög stór hluti af fjármagnshlið efnahagsreiknings þess. Það er þó ekki heimilt að 

lækka hlutafé niður fyrir þær fjórar milljónir sem þarf að lágmarki til að stofna hlutafélag. 

Það að lækka eigið fé til að greiða út fé til hluthafa lækkar eigið fé félaga. Lækki félög 

hlutafé sitt leiðir það einnig til þess að félag getur leyst upp fé af lögbundnum varasjóði, 

yfir í frjálsa sjóði, í hlutfalli við lækkun hlutafjárins (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 215).  

Lækkun hlutafjár er ekki algeng á Íslandi, en þó hefur N1 lækkað hlutafé sitt tvívegis á 

síðustu fimm árum. Árið 2014 lækkaði N1 hlutafé sitt um þriðjung og árið 2015 lækkaði 

það hlutafé sitt um um helming, í tveimur aðgerðum (N1, 2015; N1, 2016). Þá lækkaði 

Arion banki hlutafé sitt um 186 milljón hluti í apríl á þessu ári, mánuði eftir að 

hluthafafundur hafði samþykkt að lækka hlutafé félagsins (Þórður Snær Júlíusson, 2019). 
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4 Óráðstafað eigið fé 

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga er íslenskum félögum skylt að 

útbúa rekstrarreikning. En í rekstrarreikningi félaga eru teknar saman allar tekjur og öll 

gjöld. Í lok árs er rekstrarreikningurinn notaður til þess að sjá hver rekstrarniðurstaða 

ársins hafi verið, það er hvort félög hafi skilað hagnaði eða tapi á tímabilinu. 

Rekstrarniðurstaðan er síðan færð yfir í efnahagsreikning félaga, á reikninginn óráðstafað 

eigið fé (Weygandt o.fl., 2015, bls. 579).  

Óráðstafað eigið fé er reikningur sem stendur meðal eigin fjár félaga í 

efnahagsreikningum. Sýni rekstrarreikningur félags að það hafi verið hagnaður hjá því þá 

færir það hann kredit, til hækkunar, á óráðstafað eigið fé en debet, til lækkunar, ef það 

hefur verið tap á rekstrinum. Reikningurinn sýnir því í raun sjálfsaflafé félaga, það er 

uppsafnaðan hagnað að frádregnu tapi frá stofnun félaga, sem er til ráðstöfunar síðar. Af 

því dragast svo arðgreiðslur til hluthafa, tilfærslur í lögbundinn varasjóð og sitthvað fleira 

(Weygandt o.fl., 2015, bls. 621).  

Þar sem reikningurinn óráðstafað eigið fé stendur meðal eigin fjár í efnahagsreikningi 

er það hans eiginlega staða að standa í kredit. Þrátt fyrir það þá getur komið til þess ef 

félag skilar miklu tapi eða tapi nokkur ár í röð að hann komist í debet stöðu, þá til lækkunar 

á eigin fé. Það er ekki kjörstaða fyrir félög að hafa óráðstafað eigið fé með debet stöðu 

enda ólíklegt að félög geti haldið úti starfsemi sinni ef það myndast svo mikið eða 

reglulegt tap að staða reikningsins standi sem slík til lengri tíma litið. Ef óráðstafað eigið 

fé hefur debet stöðu þá er gjarnan sagt að félag sé rekið með halla og nefnist 

reikningurinn þá gjarnan ójafnað tap (Weygandt o.fl., 2015 bls. 619).  

Staðan á óráðstöfuðu eigin fé er meðal þeirra eigna sem hluthafar eiga tilkall til. Hún 

er því hluti af kröfu hluthafa til eigna félags. Það þýðir þó ekki að eigendur eigi kröfu á 

einhverja ákveðna eign sem félög eiga, heldur er félögum kleift samkvæmt 

hlutafélagalögum að úthluta fjármagni af þeim reikningi til hluthafa í formi arðs 

(Weygandt o.fl., 2015, bls. 619). 

4.1 Arður 

Í hlutafélagalögum nr. 2/1995 er greint frá því að félögum sé heimilt að úthluta af 

fjármunum félagsins til hluthafa sinna. Það er þeim heimilt, sbr. 98. gr. laga nr. 2/1995 
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um hlutafélög, svo lengi sem þau fara eftir reglum um úthlutun arðs, sem endurgreiðslu 

vegna hlutafjárlækkunar eða lækkunar á varasjóði eða vegna félagsslita. Félögum er því 

heimilt að taka fé úr sjóðum sínum og afhenda hluthöfum. Þeim er þó aðeins heimilt að 

úthluta arði af uppsöfnuðum hagnaði fyrri ára og frjálsum sjóðum, eftir að af þeim hefur 

verið dregið frá það fé sem binda þarf í varasjóðum eða tap sem ekki hefur verið jafnað, 

sbr. 99. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.  

Sá frjálsi sjóður sem um ræðir er óráðstafað eigið fé. En aðal forsenda arðgreiðslna 

félaga er að þau eigi óráðstafað eigið fé. Staðan á óráðstöfuðu eigin fé á liðnu ári sýnir 

hluthöfum og stjórnendum félaga hversu mikið félaginu er heimilt að greiða út sem arð, 

en þeim er heimilt að úthluta öllu því sem á honum er til hluthafa. Það má jafnvel úthluta 

arði þótt tap hafi orðið á rekstri félagsins á liðnu ári. Einu skilyrðin fyrir arðgreiðslu eru að 

til sé nægilegt óráðstafað eigið fé til að jafna út það tap sem félagið varð fyrir. Það sem 

eftir stendur er laust til greiðslu á arði. Hafi félög hins vegar lækkað hlutafé sitt til jöfnunar 

á tapi er þeim ekki heimilt að greiða hærri arð en sem nemur tíu hundraðshlutum 

hlutafjárins næstu þrjú ár, nema þau hækki hlutafé sitt aftur um þá fjárhæð sem lækkunin 

nam (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 356).  

Það er þó ekki þannig að ef félög eiga óráðstafað eigið fé að hluthafar geti ákveðið að 

úthluta sér arði sjálfir heldur ákveða stjórnir félaga hvort og hversu mikinn arð skal greiða. 

Stjórnirnar leggja fram tillögu um hvort greiða skuli arð eða ekki og ef þær ákveða að 

greiða skuli arð þá ákvarða þær einnig þá fjárhæð sem skal úthluta. Þar hafa þær heimildir 

til að úthluta að hámarki því fjármagni sem stendur meðal óráðstafaðs eigin fjár. Þó 

heimild sé fyrir því að greiða allt óráðstafað eigið fé sem arð þá þurfa stjórnir að hafa 

hugtakið um góðar rekstrarvenjur í huga við ákvörðun um úthlutun arðs. Hluthafarnir 

kjósa síðan um tillögu stjórnar á aðalfundi. Þeir geta samþykkt eða hafnað tillögunni, eða 

lagt til að greiddur sé lægri arður en stjórnir hafa lagt til um. Þeim er ekki heimilt að ákveða 

að úthluta meiri arði en stjórn félagsins hefur lagt til, sbr. 101. gr. laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög.  
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5 Annað bundið eigið fé 

Undir annað bundið eigið fé flokkast þeir reikningar eigin fjár, aðrir en hlutafé og 

yfirverðsreikningur hlutafjár, sem bundnir eru í félögum og óheimilt er að úthluta arði úr. 

5.1 Lögbundinn varasjóður 

Lögbundinn varasjóður er sjóður sem öllum félögum er skylt að leggja í, en honum er 

ætlað að auðvelda félögum að komast yfir erfiða tíma og fjárhagsleg áföll með því að 

binda fjármagn inni í þeim. Hann er myndaður af hagnaði félaga og er því í raun tilfærsla 

úr óráðstöfuðu eigin fé. Hann er notaður til að koma í veg fyrir að hluthafar félaga geti 

ráðstafað öllum hagnaði þeirra á hverju ári til eigin nota. Þá er söfnun í lögbundinn 

varasjóð til hagsbóta fyrir kröfuhafa félaganna því þeir vilja að það sé til nægilegt fé til að 

standa straum af þeim áföllum eða erfiðleikum sem félögin geta orðið fyrir (Stefán Már 

Stefánsson, 2003, bls. 360).  

Samkvæmt 100. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög þurfa félög að leggja minnst tíu 

hundraðshluta þess hagnaðar sem þau færa á hverju ári í lögbundinn varasjóð. Það þurfa 

þau að gera þar til sá sjóður nemur tíu hundraðshlutum af hlutafé félagsins. Eftir að 

sjóðurinn nær því marki skal framlagið vera minnst fimm hundraðshlutar af hagnaði þar 

til sjóðurinn nemur einum fjórða af hlutafé þeirra. Félög eru því skyldug til að binda einn 

fjórða af nafnverði hlutafjár þeirra í varasjóð sem ekki má nota til að greiða út sem arð til 

hluthafa.  

Ef félögum tekst að selja hlutafé í hlutafjárútboði á yfirverði þannig að það myndist 

yfirverðsreikningur hlutafjár þá er þeim heimilt að leysa lögbundna varasjóðinn upp til 

móts við hann. Lögbundni varasjóðurinn færist þá yfir á óráðstafað eigið fé og verður laus 

til greiðslu arðs og yfirverðsreikningur hlutafjár tekur yfir hlutverk hans sem varasjóður 

félagsins.  

5.2 Endurmatsreikningur 

Í 31. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga er heimild fyrir því að félög færi varanlega 

rekstrarfjármuni sína á gangvirði. Með gangvirði er í raun átt við markaðsvirði eignarinnar 

þar sem varanlegir rekstrarfjármunir ganga ekki kaupum og sölum í daglegum viðskiptum. 

Félögum er aðeins heimilt að færa varanlega rekstrarfjármuni á gangvirði ef hækkunin er 

ekki talin vera skammvinn. Ástæður fyrir því að gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna 
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hækkar geta verið meðal annars endurbætur sem lagt hefur verið í eftir að þeir hafa verið 

teknir í notkun (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 346).  

Ef félög ákveða að meta varanlega rekstrarfjármuni á markaðsvirði þurfa þau að 

framkvæma endurmat á þeim árlega, sbr. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. 

Matsbreytinguna skal færa til jafns á eignina sem um ræðir og á sérstakan reikning, 

endurmatsreikning, sem stendur á meðal eigin fjár. Af þeim reikningi er óheimilt að 

úthluta arði. Þá segir í 3. mgr. 31. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga að 

endurmatsreikningurinn skuli vera leystur upp til jafns við fjárhæð árlegra afskrifta af 

mismun á endurmetna verðinu og kostnaðarverði eignarinnar. Endurmatið skal einnig 

vera leyst upp að fullu ef eignin er fullafskrifuð, tekin úr notkun, seld eða ef forsendur 

endurmatsins eru ekki lengur til staðar (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga).  

Lækki markaðsvirði varanlegra rekstrarfjármuna þá lækkar það stöðuna á 

endurmatsreikningnum. Reikningurinn getur hins vegar ekki orðið neikvæður og staðið 

með debet stöðu í ársreikningi félags. Ef matsverð varanlegra rekstrarfjármuna lækkar 

um fjárhæð sem er hærri en sú sem stendur á endurmatsreikningnum er 

endurmatsreikningurinn jafnaður út og mismunurinn færist til gjalda í rekstrarreikningi 

félagsins (Kieso o.fl., 2018, bls. 11-27).  

Flest fyrirtæki nota ekki endurmatsreikning. Það gera þau ekki þar sem verulegur 

kostnaður fylgir framkvæmd gangvirðismats. Einnig verður hagnaður sem verður til vegna 

endurmats ekki færður í gegnum afkomu heldur binst hann inn í eigin fé, og tap vegna 

gangvirðisútreikninga færist í rekstur og lækkar þar með afkomu. Þá lækkar afkoma einnig 

vegna hærri afskrifta sökum endurmats (Heiðar Þór Karlsson munnleg heimild, 12. 

október 2018). 

5.3 Gangvirðisreikningur 

Samkvæmt 36. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga er heimilt að færa fjármálagerninga 

og skuldbindingar, sem eru til sölu, á gangvirði. Það er einungis heimilt ef slíkt mat byggist 

á áreiðanlegum upplýsingum sbr. 1. mgr. 37. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga.  

Gangvirði þeirra er hægt að ákvarða með þrennum hætti sbr. 2. mgr. 37. gr. laga nr. 

3/2006 um ársreikninga. Í fyrsta lagi með markaðsverði þess fjármálagernings eða 

skuldbindingar sem um ræðir á virkum markaði, í öðru lagi með markaðsverði 

undirliggjandi þátta í fjármálagerningnum eða skuldbindingunni sem um ræðir, eða í 
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þriðja lagi eftir almennum viðurkenndum matslíkönum eða matsaðferðum fyrir slíka 

fjármálagerninga eða skuldbindingar. Ef ekki er hægt að meta fjármálagerninga eða 

skuldbindingar eftir þessum þremur aðferðum þá skal meta þá á kostnaðarverði (Lög nr. 

3/2006 um ársreikninga).  

Við matsbreytingu skal færa sömu fjárhæð á gangvirðisreikning sem stendur á meðal 

eigin fjár og færð er til hækkunar á fjármálagerningi. Þeirri fjárhæð sem færð er á 

gangvirðisreikninginn er óheimilt að úthluta sem arði þar sem um bundinn reikning er að 

ræða. Gangvirðisreikninginn skal svo leysa upp til jafns við breytingar á viðkomandi 

fjármálagerningi eða skuldbindingu þegar hún er seld, innleyst eða ef forsendur fyrir 

matsbreytingu eru ekki lengur fyrir hendi sbr. 4. mgr. 38. gr. laga nr. 3/2006 um 

ársreikninga. Er hann þá leystur upp yfir á óráðstafað eigið fé og verður laus til greiðslu á 

arði (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga). 
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6 Eiginfjáryfirlit 

Samkvæmt 61. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga skulu félög sundurliða breytingar á 

eigin fé þeirra á liðnu ári. Þessi sundurliðun nefnist eiginfjáryfirlit. Með því, eins og nafnið 

gefur til kynna, er yfirlit um eigið fé félaga sýnt ásamt þeim breytingum sem urðu á 

næstliðnu ári. Þetta er gert til að skýra hvers vegna og hvernig reikningar sem standa 

meðal eigin fjár hafa breyst. Eiginfjáryfirlit er sérstakur kafli í ársreikningum félaga og er 

yfirleitt hafður á eftir efnahagsreikningnum.  

Eiginfjáryfirliti er stillt upp sem einskonar töflu. Efst í töflunni eru allir reikningar eigin 

fjár á láréttum ás. Vinstra megin við töfluna, á lóðrétta ásnum, eru svo sýndar þær 

breytingar sem átt hafa sér stað á árinu. Efst á lóðrétta ásnum er staða eigin fjár í upphafi 

árs og svo koma breytingarnar koll af kolli eins og afkoma ársins, greiddur arður eða keypt 

og seld eigin hlutabréf, eins og sést á mynd 1. Neðst kemur svo staða eigin fjár í lok árs 

eftir að breytingarnar hafa verið lagðar við eða dregnar frá upphafsstöðunni. Þá er einnig 

sýnt hvernig breytingar næstliðins árs voru til samanburðar. Eiginfjáryfirlit veitir því 

lesendum ársreikninga góða yfirsýn yfir það hvernig eigið fé hefur aukist eða minnkað 

(Kieso o.fl., 2018, bls. 15-22). 

 

Mynd 1. Eiginfjáryfirlit. Heimild: Vátryggingafélags Íslands hf. (2018). Ársreikningur samstæðu 2017. 
Sótt 18. apríl 2019 af http://arsskyrsla2017.vis.is/assets/vis-samstaeduarsreikningur-
31122017lokareikningur.pdf 
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7 Greining á eigin fé 

Þegar fjárfestar meta hvort þeir ætli sér að fjárfesta í félögum beita þeir gjarnan ýmsum 

aðferðum til að meta félögin. Oft er notast við svokallaðar kennitölur, en það eru hlutföll 

sem auðvelt er að nota til að bera saman fyrirtæki sem starfa innan svipaðs atvinnugeira. 

Nokkrar kennitölur sem vert er að skoða byggja á eigin fé félaga eða liðum sem standa 

meðal þess.  

Það þarf ávallt að hafa varan á þegar kennitölur tveggja eða fleiri félaga eru bornar 

saman, þar sem þær er oft hægt að reikna á fleiri en einn veg.  

7.1 Eiginfjárhlutfall 

Eiginfjárhlutfall félaga er fundið með því að deila í eigið fé með heildarfjármagni. Einnig, 

ef skuldahlutfall fyrirtækja liggur fyrir, þá er hægt að finna eiginfjárhlutfallið með því að 

draga skuldahlutfallið frá heildarfjármagni því samtala skuldahlutfalls og eiginfjárhlutfalls 

er jöfn heildarfjármagni.  

Kennitalan sýnir hvert hlutfall eigin fjár er af heildarfjármagni og segir til um 

fjárhagslegan styrk félagsins. Þannig að því hærra sem eiginfjárhlutfall félaga er því meiri 

er fjárhagslegur styrkleiki þeirra (Kieso o.fl., 2018). 

7.2 Arðsemi eigin fjár 

Kennitalan arðsemi eigin fjár er notuð til þess að greina hversu vel hefur tekist að ávaxta 

það fjármagn sem hluthafar félags eiga tilkall til. Hún sýnir hversu margar krónur félagi 

hefur tekist að vinna sér inn fyrir hverja krónu sem hluthafi hefur fjárfest í félaginu (Kieso 

o.fl., 2018, bls. 15-22).  

Arðsemi eigin fjár hentar vel til að bera saman félög eða til þess að bera saman árangur 

milli ára. Ýmsar útgáfur eru til um hvernig kennitalan skal vera reiknuð. Í grunninn er hún 

fundin út með því að deila í hagnað ársins með eigin fé félags.  Með hagnaði er átt við 

hagnað án óreglulegra liða, svo sem arðs til forgangshlutabréfa.  Hinar ýmsu útgáfur 

kennitölunnar byggja hins vegar á mismunandi meðferð á eigin fé félagsins. Stundum er 

eigið fé í ársbyrjun notað. Betra væri þó að taka meðaltal af eigin fé í ársbyrjun og árslok, 

þá án hagnaðar ársins. Best væri þó að taka eigið fé í ársbyrjun að teknu tilliti til breytinga 

á árinu, sem stafa frá eigendum (Bjarni Frímann Karlson munnleg heimild, 9. janúar 2018). 
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7.3 Hagnaður á hlut 

Kennitalan hagnaður á hlut sýnir tilkall hvers hlutar til hagnaðar félagsins. Hún finnst með 

því að deila í hagnað ársins með vegnum meðalfjölda hluta á árinu. Hafi félagið gefið út 

forgangshlutabréf eru arðgreiðslur vegna þeirra dregnar frá hagnaðinum (Kieso o.fl., 

2018, bls. 16-21). 

7.3.1 Þynntur hagnaður á hlut 

Ef félag hefur gefið út umbreytanleg skuldabréf reiknar það einnig út svokölluð 

þynningaráhrif við útreikning á hagnaði á hlut. Með því er verið að taka tillit til þess hver 

hagnaður á hlut væri ef skuldabréfunum væri breytt í hlutafé (Kieso o.fl., 2018, bls. 16-

25).  

Ef umbreyting skuldabréfa felur í sér andþynnanleg áhrif, það er aukningu á hagnaði á 

hlut (eða lækkun á tapi á hlut), þá sýna þau ekki þynntan hagnað á hlut. Þynntur hagnaður 

á hlut verður þá sá sami og hagnaður á hlut (Kieso o.fl., 2018, bls. 16-25). 

7.4 Bókfært verð hlutar 

Bókfært verð hlutar er kennitala sem sýnir hvert bókfært verð á hlutum félagsins er. 

Bókfært verð hluta finnst með því að deila í eigið fé í árslok með meðalfjölda hluta á árinu. 

Kennitalan sýnir innra virði hluta samkvæmt efnahagsreikningi. Þá sýnir kennitalan hvað 

hver hluthafi fengi frá félaginu ef það væri leyst upp (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-24). 

7.5 Arðgreiðsluhlutfall 

Arðgreiðsluhlutfall er kennitala sem sýnir hversu hátt hlutfall félag greiðir út sem arð af 

hagnaði ársins. Það er fundið út með því að deila í arðgreiðslu ársins með hagnaði ársins. 

Ef félag hefur gefið út forgangshlutabréf þá eru arðgreiðslur vegna þeirra dregnar frá 

hagnaði ársins við útreikning á arðgreiðsluhlutfalli (Kieso o.fl., 2018, bls. 15-22). 
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8 Lokaorð 

Tilgangur og markmið þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á eigið fé hjá félögum og gera 

grein fyrir helstu reikningum sem standa meðal þess. Það var gert með því að vera með 

ítarlega umfjöllun um eigið fé og hvernig það er flokkað. Þá var hlutafé og þeim 

breytingum sem hægt er að gera á því gerð góð skil, enda sýnir hlutafé það fjármagn sem 

hluthafar hafa lagt til félags. Einnig var farið yfir óráðstafað eigið fé, enda flyst 

rekstrarafkoma félaga þangað og það er það fé sem hluthöfum er heimilt að úthluta sem 

arði. Þá var öðrum bundnum eiginfjárreikningum líka gerð góð skil. 

Eigið fé getur verið verulegur hluti af efnahagsreikningum félaga og því mikilvægt, 

bæði fyrir þá sem semja ársreikninga sem og lesendur þeirra, að hafa góðan skilning á 

þeim breytingum sem verða á því á milli ára. Þá horfa lánardrottnar á eigið fé áður en þeir 

lána félögum, til þess að vita hversu mikið fé er bundið í þeim ef allt fer á versta veg. 

Eiginfjáryfirlit gerir breytingum á eigin fé milli ára góð skil ásamt þeim skýringum sem 

gefnar eru á hreyfingum eigin fjár í skýringum ársreikninga. Þá eru ýmsar tölur úr 

eiginfjáryfirliti notaðar við greiningar á félögum og til samanburðar á milli félaga. 

Það er von höfundar að ritgerðin veiti lesendum ritgerðarinnar góða yfirsýn yfir eigið 

fé og einstaka reikninga meðal þess, og geri þeim kleift að öðlast betri skilning á hvernig 

skal fara með þá og gera þeim skil. 
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