Greining ársreikninga
Samanburður Byko og Húsasmiðjunnar

Rebekka Rut Sigurðardóttir

Viðskiptafræðideild
Viðskipta- og raunvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
2021
<

Greining ársreikninga
Samanburður Byko og Húsasmiðjunnar

Rebekka Rut Sigurðardóttir
12 eininga lokaverkefni á áherslusviðinu fjármál og stjórnun
sem er hluti af
Baccalaureus Scientiarum-prófi í raunvísindum

Leiðsögukennari
Jón Steindór Árnason

Viðskiptafræðideild
Viðskipta- og raunvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
Akureyri, apríl 2021

Titill: Greining ársreikninga
Stuttur titill: Samanburður Byko og Húsasmiðjunnar
12 eininga bakkalárprófsverkefni sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum-prófi í
raunvísindum.
Höfundarréttur © 2021 Rebekka Rut Sigurðardóttir
Öll réttindi áskilin
Viðskiptafræðideild
Viðskipta- og raunvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
Sólborg, Norðurslóð 2
600 Akureyri
Sími: 460 8000
Skráningarupplýsingar:
Rebekka Rut Sigurðardóttir, 2021, bakkalárprófsverkefni, Viðskiptafræðideild,
viðskipta- og raunvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 63 bls.
Prentun: Prentmet Oddi
Selfossi, apríl, 2021

Ágrip
Í þessari ritgerð eru ársreikningar skoðaðir, markmið þeirra, uppsetning og þau lög sem gilda
um ársreikninga. Einnig er fjallað um helstu kennitölur ársreikninga og markmið þeirra. Fjallað
er um byggingavöruverslanirnar Byko og Húsasmiðjuna, ársreikningar þeirra greindir og bornir
saman og tekið er tillit til rannsóknarspurningarinnar: Hvort fyrirtækið, Byko eða Húsasmiðjan,
væri fýsilegri kostur fyrir fjárfesta miðað við niðurstöður valdra kennitalna fyrir árin 2018 og
2019?
Ársreikningar fyrirtækjanna voru sóttir í ársreikningaskrá og voru kennitölur þeirra
reiknaðar út, þær greindar og fyrirtækin borin saman. Helstu niðurstöður útreikninganna eru
þær að arðsemiskennitölur Byko komu betur út á árunum 2018 og 2019 og því högnuðust
fjárfestar Byko frekar en fjárfestar Húsasmiðjunnar.

i

Abstract
In this thesis, annual financial statements are examined as well as their objectives, structure
and the laws that apply to them. The main ratios of the annual accounts and their objectives
will also be examined. The aims of the report is ratios analysis of two icelandic building materials
stores, Byko and Húsasmiðjan, their annual financial statements were analyzed and compared
and the research question will be taken into account: Which company, Byko or Húsasmiðjan,
would be the more feasible choice for investors based on the results of selected ratios for 2018
and 2019?
The two companies‘ annual financial statements were retrieved from the annual financial
statement register and their ratios were calculated, analyzed and then compared. The main
results of the calculations were that Byko‘s profitability ratios had a better outcome in the years
2018 and 2019, and therefore Byko‘s investors made more profit than Húsasmiðjan‘s investors.
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1 Inngangur
Ársreikningar gefa glögga mynd af rekstri fyrirtækja en samkvæmt lögum um ársreikninga eru
öll hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir í
atvinnurekstri skyldug til að leggja fram ársreikning. Fyrirtæki þurfa að fara eftir lögum og
reglugerðum þegar kemur að ársreikningagerð þeirra en einnig þurfa þau að fylgja staðlaðri
uppbyggingu þeirra, þar sem fram þurfa að koma skýrsla stjórnar, áritun skoðunarmanns eða
endurskoðanda, rekstrarreikningur, efnahagsreikningur, skýringar og sjóðstreymi, sé félag
meðalstórt eða stórt.
Kennitölur eru notaðar til að túlka og greina ársreikninga fyrirtækja, en þær notast við
upplýsingar úr rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymi ársreikningsins og hjálpa til
við að bera fyrirtæki saman við samkeppnisfyrirtæki eða við að bera saman árangur fyrirtækis
við fyrri ár.
Í þessari ritgerð verður fjallað um ársreikninga, uppsetningu þeirra og þau lög sem gilda um
gerð þeirra. Einnig verður fjallað um kennitölur en þær skiptast upp í arðsemi, greiðsluhæfi,
skuldsetningarhlutföll, nýtingu fjármagns og markaðsvirði. Í kjölfarið verður fjallað um valdar
kennitölur ársreikninga, markmið þeirra og hvernig þær eru reiknaðar.
Því næst verður fjallað um byggingavöruverslanirnar Byko og Húsasmiðjuna og verða
ársreikningar þeirra fyrir árin 2018 og 2019 greindir og bornir saman og niðurstöðurnar verða
notaðar til að leggja mat á rekstrarstöðu þeirra.
Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningu:
- Hvort fyrirtækið, Byko eða Húsasmiðjan, væri fýsilegri kostur fyrir fjárfesta miðað við
niðurstöður valdra kennitalna fyrir árin 2018 og 2019
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2 Ársreikningar
Ársreikningur á að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag sem og breytingu á handbæru fé félags
(lög um ársreikninga nr. 3/2006). Ársreikningi er ætlað að veita gagnlegar upplýsingar um
fyrirtæki og þá fyrst og fremst upplýsingar um arðsemi rekstrarins og fjárhagslega stöðu
fyrirtækisins og sýna þeir stöðu félagsins fyrir liðið reikninsskilaár og taka þeir stöðu félagsins á
ákveðnum tímapunkti og þurfa ekki endilega að endurspegla framtíðarhorfur þess, en gott er
að nota þá til að vera upplýstur um stöðu mála félags, spá fyrir um framvindu þess og nota sem
viðmið. Samfélagslegt hlutverk ársreikninga er að upplýsa þá sem stofna til fjárhagslegra tengsla
við fyrirtæki, t.d. þá sem eru eða gætu hugsað sér að verða lánardrottnar eða eigendur
fyrirtækisins, en þeir sem kaupa hlut í fyrirtæki vilja vita hvernig það stendur og hvaða
endurgjald þeir muni eiga í vændum og því betri upplýsingar sem til eru um fjárhagslega stöðu
fyrirtækis og framtíð þeirra, þeim mun meiri líkur eru á að fyrirtæki fái fjármagn að láni eða fái
að stunda viðskipti við stærri fyrirtæki. Með þessu er verið að stuðla að því að fjármagn verði
nýtt til að skapa sem mestan hagvöxt (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 8-10) (Reikningsskilaráð,
1994, bls. 1).
Þeir sem þurfa helst á upplýsingum úr ársreikningum að halda eru eigendur, lánastofnanir,
birgjar, starfsmenn, kaupendur, keppinautar, opinberir aðilar, almenningur og forráðamenn
fyrirtækis (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 11-12).

2.1 Uppbygging ársreikninga
Ársreikningar samanstanda af skýrslu stjórnar, áritun skoðunarmanns eða endurskoðanda,
rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, sjóðstreymi og skýringum.

Skýrsla stjórnar
Sbr. 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga ber ársreikningi lítilla, meðalstórra og stórra
fyrirtækja að geyma skýrslu stjórnar. Sbr. 65. gr. laga um ársreikninga ber stjórn fyrirtækis að
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upplýsa um aðalstarfsemi þess sem og önnur atriði sem teljast vera mikilvæg, til að leggja mat
á fjárhagslega stöðu fyrirtækisins og afkomu á reikningsárinu, sem ekki koma fram í skýringum,
efnahagsreikningi eða rekstrarreikningi. Einnig ber að tilgreina mögulega óvissu við mat eða
óvenjulegar aðstæður sem kunna að hafa áhrif á félagið og tilgreina fjárhæðir, eftir því sem við
á. Upplýsa þarf um þá þróun sem á sér stað í starfseminni og fjárhagslegri stöðu fyrirtækisins
og eins ber að upplýsa um markverða atburði sem gerst hafa eftir að reikningsárinu lauk, ef við
á. Eins þarf að gera grein fyrir tillögu stjórnar um hvernig skal ráðstafa hagnaði eða jafna tap
fyrra reikningsárs.
Upplýsa skal um fjölda hluthafa í upphafi sem og lok reikningsársins í hlutafélögum og
einkahlutafélögum. Einnig þarf að tilgreina a.m.k. 10 stærstu hluthafana, eða alla ef þeir eru
færri en 10, og hundraðshluta hlutafjár hvers og eins í lok árs. Geta skal sérstaklega breytinga á
atkvæðahlutdeild á reikningsárinu, ef við á. Svo ber að setja nafn og kennitölur allra hluthafa í
stafrófsröð, ásamt hlutafjáreign þeirra sem og hundraðshluta hlutafjár í árslok. Í
samvinnufélögum ber að tilgreina fjölda félagsaðila í upphafi og lok ársins sem og fjölda eigenda
að B-hluta stofnsjóðs, ef stofnsjóður er þannig tvískiptur. Einnig skal upplýsa um eigendur og
eignarhluta þeirra í upphafi og lok árs. Ef atkvæðisgildi félagsaðila samvinnufélagsins er
mismunandi ber að láta það koma fram. Í ársreikningi hjá móðurfélagi ber að veita upplýsingar
um samstæðuna í heild. Ef starfa fleiri en 50 manns að jafnaði á ársgrundvelli hjá opinberum
hlutafélögum, hlutafélögum, einkahlutafélögum og samvinnufélögum ber að upplýsa um
hlutföll kynja í stjórn. Einnig skal gera grein fyrir fjölda og nafnvirði eigin hluta, eigi það við, og
hafi fyrirtækið látið af hendi eða aflað eigin hluta á reikningsárinu skal einnig greina frá því sem
og ástæðu þess að hlutanna var aflað eða þeir látnir af hendi, sem og fjölda og nafnverð þeirra
ásamt upplýsingum um endurgjald þeirra (lög um ársreikninga nr. 3/2006).

Áritun skoðunarmanns eða endurskoðanda
Sbr. 98. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga ber þeim fyrirtækjum sem uppfylla 2 af eftirfarandi
skilyrðum að láta endurskoða ársreikning fyrirtækisins;
1. Niðurstaða efnahagsreiknings er yfir 20.000.000
2. Hrein velta er yfir 400.000.000
3. Meðalfjöldi ársverka á fjárhagsárinu er yfir 50
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Í þessum tilfellum ber endurskoðanda að yfirfara ársreikning, kanna bókhaldsgögn og
sannreyna þau og stjórn félagsins ber að láta endurskoðanda fá þau gögn og þær upplýsingar
sem hann telur sig þurfa, sbr. 33. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald. Skv. 16. gr. laga nr. 94/2019
um endurskoðendur og endurskoðun ber endurskoðendum að árita ársreikninginn að lokinni
endurskoðun og skal hann gera svo með áritun sem inniheldur upplýsingar og álit hans. Skal
ársreikningurinn vera áritaður með nafni á tilnefndum áritunarendurskoðanda sem og nafni
endurskoðunarfyrirtækis.
Áritun skal tilgreina hvaða félag verið er að endurskoða, dagsetningu, tímabil og
reikningsskilarammann sem beitt var þegar ársreikningurinn var saminn. Taka þarf fram
starfsstöð endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækisins. Áritun skal lýsa umfangi
endurskoðunarinnar og tilgreina skal þau viðmið sem notuð voru við endurskoðunina. Í
árituninni skal koma fram hvert álit endurskoðandans er á ársreikningnum og þar ber að láta í
ljós hvort ársreikningurinn sé án fyrirvara; en þá er hann í lagi og gefur glögga mynd af stöðu
félags, með fyrirvara; þá hefur ekki tekist að sannreyna lið í ársreikningnum og þá skal vera
gerður fyrirvari við viðkomandi lið, eða þá án álits; en þá er margt sem ekki er hægt að
endurskoða eða kanna og því er ekki hægt að komast að niðurstöðu um hvort ársreikningurinn
gefi nægilega glögga mynd á stöðu félagsins, en einnig skal gera grein fyrir öðrum málefnum
sem vakið hafa athygli endurskoðanda, ef við á. Sé endurskoðandi óviss varðandi rekstrarhæfi
félags ber honum að tilgreina það í árituninni. Að lokum skal áritun staðfesta að endurskoðandi
er óháður viðkomandi félagi sem og að staðfesta að endurskoðandi hafi aflað sér nægilegra
gagna til að geta byggt álit sitt á (lög um endurskoðendur og endurskoðun nr. 94/2019).
Sbr. 35. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald er fyrirtækjum, sem ekki uppfylla þau skilyrði til
að vera gert að endurskoða ársreikning sinn, heimilt að ráða skoðunarmann. Skoðunarmaður
skal hafa reynslu af bókhaldi og reikningsskilum af þeirri stærðargráðu og starfsemi sem telst
nauðsynleg til að geta borið mat á ársreikninginn. Einnig skal skoðunarmaður vera fjárráða sem
og lögráða, en einnig skal hann vera óháður viðkomandi félagi, líkt og endurskoðandi.
Skoðunarmaður má ekki sitja í stjórn félags eða gegna stjórnunarstörfum fyrir það.
Skoðunarmanni ber að yfirfara ársreikninginn, kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti
er varða rekstur og stöðu þess. Skal hann staðfesta vinnu sína með því að árita ársreikninginn
með undirskrift sinni og dagsetningu. Telji skoðunarmaður að nauðsynlegar upplýsingar vanti í
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ársreikninginn eða skýrslu stjórnar, upplýsingar séu villandi eða að fyrir liggi atvik sem varðað
geti stjórnendur ábyrgð, ber honum að greina frá því (lög um bókhald nr. 145/1994).

Rekstrarreikningur
Rekstrarreikningur segir til um hver rekstrarlegur árangur fyrirtækis var á ákveðnu tímabili. Ef
hagnaður er í rekstrarreikningi er það merki um að fyrirtæki er betur sett í lok rekstrarárs en
það var í byrjun þess, en ef tap er í rekstrarreikningi er fyrirtækið verr statt.
Rekstrarreikningur er settur fram í „frásagnarformi“ þar sem áhersla er lögð á veigamiklar
stærðir í rekstri fyrirtækisins. T.d. er þar sýndur hagnaður fyrirtækisins án vaxtagjalda og
-tekna, en er það gert til að auðveldara sé að bera saman fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Einnig
er sýndur hagnaður af starfsemi fyrir skatta, til að sjá megi hversu mikill hluti hagnaðar félagsins
fer til hins opinbera. Til að hægt sé að átta sig betur á rekstri félagsins er rekstrarreikningur fyrra
árs sýndur til hliðsjónar, og þannig getur lesandi áttað sig betur á hvernig félagið stendur og
hvort breytingar hafi orðið á milli ára. Dæmi um það sem fram kemur í rekstrarreikningi, auk
tekna, er launakostnaður, framleiðslukostnaður, sölukostnaður og stjórnunarkostnaður.
Ein af aðalreglum reikningshalds er tekjureglan. Í henni felst að tekjur verða til við að
afhenda vörur til kaupenda eða láta þeim í té þjónustu. Með því er verið að meina að tekjur séu
ekki viðurkenndar fyrr en gögn liggja fyrir um viðskiptin. Þó eru dæmi um frávik frá
tekjureglunni, en t.d. fara verktakafyrirtæki ekki eftir henni þar sem það getur tekið nokkur ár
að ljúka við ákveðin verkefni og gæti það gefið villandi mynd af rekstri félagsins. Því mega
verktakafyrirtæki skrá tekjur sínar í áföngum eftir því sem verki þeirra miðar áfram. Annað dæmi
um frávik frá tekjureglunni snýr að landbúnaði og fiskvinnslufyrirtækjum, en hjá þessum
félögum kemur til greina að skrá tekjur um leið og framleiðslu varanna er lokið þar sem ekki er
óvissa um að framleiddar vörur verði seldar og á vörunni er markaðsverð þekkt hverju sinni.
Í rekstrarreikningi þarf einnig að fara eftir gjaldareglunni. Í henni felst að jafna beri saman
gjöldum á móti þeim tekjum sem félagið aflar á tímabilinu. Auðvelt er t.d. að færa
kostnaðarverð vöru á móti sölutekjum, en erfiðara er að afskrifa fastafjármuni þar sem erfitt er
að segja til um hversu lengi fastafjármunir muni duga til tekjuöflunar og einnig hversu mikið
þeir rýrna á hverju tímabili. Þess vegna er erfitt að fullyrða hver raunveruleg afkoma fyrirtækis
hefur verið (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 9-12).
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Efnahagsreikningur
Í efnahagsreikningi koma fram eignir og skuldir fyrirtækis sem og eigið fé, sem er mismunur
eigna og skulda. Eignir sem fram koma í efnahagsreikningi eru tvenns konar, annars vegar eru
það peningalegar eignir eins og handbært fé, viðskiptakröfur og skuldabréf, og hins vegar
lausafjármunir, sem eru þá t.d. birgðir, tæki og vélar (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson,
1988, bls. 17-18).
Efnahagsreikningur er settur fram á rökrænan hátt og er skipt í flokka. Eignamegin eru tveir
flokkar, en það eru veltufjármunir og fastafjármunir. Skuldamegin eru tveir flokkar; skuldir og
eigið fé. Skuldunum er skipt í tvo flokka, en það eru skammtímaskuldir og langtímaskuldir. Eigin
fé er einnig skipt í tvo flokka, óskattlagt eigið fé og annað eigið fé.
Veltufjármunir eru þær eignir sem fyrirtæki hefur til ráðstöfunar til að greiða skuldir eða til
annarrar ráðstöfunar á næsta ári og mega þessar eignir ekki vera bundnar til lengri tíma en eins
árs. Til dæmis teljast bankainnstæður sem veltufjármunir, séu þær ekki á lokaðri bók til lengri
tíma en eins árs. Auk bankainnstæðna má nefna handbært fé, viðskiptakröfur, viðskiptavíxla,
birgðir sem og fyrirframgreiddan kostnað sem dæmi um veltufjármuni (Árni Vilhjálmsson og
Stefán Svavarsson, 1988, bls. 20-21).
Fastafjármunum má skipta í tvo flokka, áhættufjármuni og varanlega rekstrarfjármuni.
Dæmi um áhættufjármuni eru verðbréf sem annað hvort eru skuldabréf eða hlutabréf. Í
ársreikningi skal koma fram hversu stóran hlut fyrirtæki á í öðrum félögum og hvert verðmæti
bréfanna er. Dæmi um varanlega rekstrarfjármuni, eða fastafjármuni, eru fasteignir, vélar, tæki,
bifreiðir og innréttingar (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 22-23).
Skammtímaskuldir eru þær skuldir sem ber að greiða innan eins árs frá reikningsskiladegi.
Dæmi um skammtímaskuldir er yfirdráttarheimild á bankareikningi, samþykktir víxlar, skuldir
við birgja, skuldir við aðra aðila, ógreiddur kostnaður og ógreiddir áætlaðir skattar.
Langtímaskuldir eru þær skuldir sem ber að greiða eftir meira en eitt ár frá reikningsskiladegi
(Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 24).
Eigin fé er skipt í tvo flokka, óskattlagt eigið fé og annað eigið fé. Óskattlagt eigið fé er sá
hluti hagnaðar sem fyrirtækjum er heimilt, skv. ákvæðum skattalaga, að leggja til hliðar án þess
að á hann sé lagður tekjuskattur, en þetta er einungis frestun á skattlagningu því að á endanum
mun skattur vera greiddur af þessum hluta hagnaðar. Dæmi um óskattlagt eigið fé er
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niðurfærsla birgða, niðurfærsla viðskiptakrafna, varasjóður, fjárfestingarsjóður og aukaafskriftir. Dæmi um annað eigið fé er hlutafé, endurmatsreikningur, lögbundinn varasjóður og
óráðstafað eigið fé (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 25-27).

Sjóðstreymi
Meðalstórum og stórum félögum ber að setja fram sjóðstreymi (lög um ársreikninga nr.
3/2006). Markmið sjóðstreymis er að skýra frá handbæru fé á reikningsskilaárinu. Þar er m.a.
farið yfir hvaðan handbæra féð sem fyrirtækið hafði til ráðstöfunar kom og einnig hvernig
fyrirtækið ráðstafaði því. Sjóðstreymi greinir frá öllum inn- og útborgunum á tímabilinu og er sú
breyting sem varð á handbæru fé látin koma fram sem afgangsstærð við framsetninguna. Er
þetta gert á skipulegan og sundurliðaðan hátt. Í sjóðstreymi eru hreyfingar flokkaðar í þrjá
flokka; rekstrarhreyfingar, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar, og innan hvers
flokks er gerð grein fyrir því hvaða áhrif hreyfingarnar hafa á handbært fé.
Handbært fé eru þeir fjármunir sem fyrirtæki hafa til umráða og geta notað án nokkurs
fyrirvara. Dæmi um handbært fé er sjóður, bankainnstæður, erlend mynt, ónýttar
yfirdráttarheimildir og markaðsverðbréf sem hægt er að selja. Handbært fé frá rekstri gefur til
kynna hversu mikið fé hefur orðið til við rekstur fyrirtækisins í raun og veru.
Rekstrarhreyfingar eru þær hreyfingar á handbæru fé sem verða vegna helstu
tekjuöflunarstarfsemi fyrirtækis. Í rekstrarhreyfingum eru einnig færðir óreglulegir liðir, svo
sem tapaðar kröfur og innborgaðar tapaðar kröfur. Dæmi um rekstrarhreyfingar eru sala á
vörum eða þjónustu eða vaxtatekjur, útborganir vegna vörukaupa, laun, rekstrarkostnaður,
vextir og skattar.
Fjárfestingarhreyfingar eru hreyfingar sem verða á handbæru fé vegna kaupa og/eða sölu
á eignum, t.d. vegna sölu á áhættufjármunum eða varanlegum fastafjármunum, vegna
innheimtu afborgana af langtímakröfum, vegna kaupa á varanlegum fastafjármunum eða
áhættufjármunum eða vegna veittra lengri lána.
Fjármögnunarhreyfingar eru hreyfingar á handbæru fé sem verða vegna fjármögnunar
fyrirtækisins, þ.e. eiginfjármögnunar og lánsfjármögnunar. Dæmi um fjármögnunarhreyfingar
eru innborganir vegna nýrra langtímalána, innborganir vegna útgáfu á nýju hlutafé, útborganir
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vegna afborgana af langtímalánum, kaup á eigin hlutafé, arðgreiðsla til hluthafa og aðrar
ráðstafanir á eigin fé (Þór Guðmundsson og Hjálmur St. Flosason, 2003, bls. 54).

Skýringar
Tilgangurinn með skýringum er fyrst og fremst að veita upplýsingar um þær reglur sem
reikningsskilin byggjast á. Til eru ýmsar reglur sem hægt er að styðjast við til að ljúka
reikningsskilum og því verður að skýra fyrir lesandanum hvaða reglur fyrirtækið hefur kosið að
nota. Einnig eru skýringar notaðar til að upplýsa um ýmsa liði í rekstrarreikningi eða
efnahagsreikningi. Það er matsatriði hverju sinni hvað fram kemur í skýringum, en það er góð
reikningsskilavenja að veita í ársreikningi allar þær nauðsynlegustu upplýsingar svo unnt sé að
meta það hvernig fyrirtæki stendur og eru skýringar notaðar til þess (Árni Vilhjálmsson og Stefán
Svavarsson, 1988, bls. 35).
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3 Gildandi lög og reglugerðir um ársreikninga
Fyrirtækjum ber að fara eftir lögum og reglugerðum við gerð ársreikninga. Það eru lög um
ársreikninga nr. 3/2006, lög um bókhald nr. 145/1994, lög um endurskoðendur og endurskoðun
nr. 94/2019, reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga nr.
696/2019 og reglur reikningsskilaráðs, en þær eru sex talsins. Hér verður fjallað um lög um
ársreikninga og reglur reikningsskilaráðs.

3.1 Lög um ársreikninga nr. 3/2006
Öll hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir í
atvinnurekstri eru skyldug til að leggja fram ársreikning, sem og samstæðureikninga þar sem
við á, hjá ársreikningaskrá til opinberrar birtingar skv. lögum nr. 3/2006 um ársreikninga. Sbr.
3. gr. laganna er gerð, skil og birting ársreiknings á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra félags,
en ef ekki er stjórn eða framkvæmdastjóri liggur ábyrgð þessi hjá félagsmönnum öllum.
Í ársreikningi skal koma fram nafn, kennitala, félagsform og aðsetur félags. Öllum félögum
ber að leggja fram efnahagsreikning, rekstrarreikning og skýringar. Lítil, meðalstór og stór félög
skulu einnig hafa skýrslu stjórnar og meðalstór og stór félög skulu leggja fram sjóðstreymisyfirlit.
Framkvæmdastjóri og stjórn skulu undirrita ársreikninginn sem og samstæðureikninginn, ef um
er að ræða móðurfélög. Ef stjórnarmaður eða forstjóri telur eitthvað athugavert vera við
ársreikninginn eða samstæðureikninginn og að ekki ætti að samþykkja hann skal hann gera
grein fyrir því í áritun sinni.
Ársreikningar skulu vera samdir á íslensku og fjárhæðir tilgreindar í íslenskum krónum. Ef
félag stundar erlend viðskipti og hefur hag af því að semja ársreikning sinn á ensku og/eða með
rekstur í erlendri mynt, þá ber því að þýða reikning sinn yfir á íslensku og í skýringu íslensku
útgáfunnar skal koma fram að um sé að ræða þýdda útgáfu og einnig skal tilgreint hvaða
aðferðum hafi verið beitt við gerð ársreikningsins og hver starfrækslugjaldmiðill félagsins er.
Telji félag sig hagnast af því að notast við erlenda mynt í ársreikningi sínum skal það sækja um
heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli hjá ársreikningaskrá fyrir upphaf viðkomandi
reikningsárs og fái félagið samþykki skal það viðhalda þeirri aðferð í a.m.k. 5 ár, nema það
uppfylli ekki lengur tiltekin skilyrði.
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Uppsetning efnahagsreiknings, rekstrarreiknings og sjóðstreymis skal haldast eins frá ári til
árs nema að með breytingunni fáist gleggri mynd af rekstri félagsins eða að breytingin sé
nauðsynleg til að taka upp nýjar reglur í samræmi við breytt lög eða nýjar eða breyttar
reikningsskilareglur.
Birta skal ársreikning ásamt áritun endurskoðanda, eða áritun skoðunarmanns, eigi síðar
en mánuði eftir samþykkt hans, og samstæðureiknings ef við á, og eigi síðar en 8 mánuðum
eftir lok reikningsskilaárs með því að senda hann til ársreikningaskrá ásamt upplýsingum um
hvenær ársreikningurinn var samþykktur.
Heimilt er að víkja frá lögum þessum um ársreikninga leiði þau til þess að reikningurinn gefi
villandi mynd eða ekki nægilega glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé
félagsins, en þá skal það tekið fram í skýringum.
Vanræki félög skyldur sínar til að standa skil á opinberri birtingu ársreiknings eða
samstæðureiknings innan þess frests sem gefinn er, eða telji ársreikningaskrá ársreikningur eða
samstæðureikningur ekki uppfylla ákvæði laga nr. 3/2006, skal ársreikningaskrá leggja á
viðkomandi félag stjórnvaldssekt sem getur hljóðað upp á 600.000 kr.. Bregðist félag hratt við
og skilar ársreikningi eða samstæðureikningi sínum, eða gefur útskýringar eða gerir úrbætur
innan 30 daga frá tilkynningu um álagningu ber ársreikningaskrá að lækka sektarfjárhæðina um
90%. Bregðist félag við innan 60 daga er sektarfjárhæð lækkuð um 60% og bregðist félag við
innan 90 daga er sektarfjárhæð lækkuð um 40%. Hafi félag ekki skilað ársreikningi sínum, eða
viðeigandi útskýringum vegna ófullnægjandi skýringa, innan 6 mánaða frá því að frestur er liðinn
ber ársreikningaskrá að krefjast skipta á búi félagsins.
Sbr. 124. gr. laga um ársreikninga getur sá sem brýtur gegn ákvæðum laganna sætt sektum
eða fangelsi allt að 6 árum, en sakir við lögum þessum fyrnast á 6 árum, miðað við upphaf
rannsóknar (lög um ársreikninga nr. 3/2006).

3.2 Reglur reikningsskilaráðs
Reikningsskilaráð sér um að móta settar reikningsskilareglur, gefa álit á þeim og kynna
samræmdar reikningsskilareglur hverju sinni. Ráðið er skipað til fjögurra ára í senn af
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ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skv. 118. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga
(Reikningsskilaráð, e.d.).

RR 1 – Grundvöllur reikningsskila
Regla reikningsskilaráðs nr. 1 snýr að grundvallaratriðum reikningsskila fyrirtækja og stofnana.
Markmið greinargerðarinnar er að vera leiðbeinandi fyrir hina ýmsu aðila sem og að vera
grundvöllur að reglum sem ráðið kann að setja síðar meir. Einnig vonast ráðið til að
greinargerðin komi semjendum ársreikninga að góðum notum við úrlausn á vandamálum við
gerð þeirra, t.d. ættu þeir að sjá hvort notaðar séu góðar reikningsskilavenjur eða ekki.
Greinargerðin á einnig að gera notendum ársreikninga grein fyrir hvaða reglur gilda um gerð
þeirra og að þeir geri sér grein fyrir hvað þau hugtök sem notuð eru þýða.
Skv. RR 1 eru markmið ársreikninga að veita gagnlegar upplýsingar sem ná t.d. til
fjárhagsstöðu, rekstrarárangurs og breytinga á fjárhagi fyrirtækja til að lesendur þeirra geti tekið
upplýstar og skynsamlegar ákvarðanir, t.d. vilji þeir fjárfesta í félagi eiga lesendur að geta lesið
út úr ársreikningi félagsins hvert hæfi þess er til að ávaxta eigið fé og hversu hæfir forráðamenn
þess séu til að sinna stjórnunarskyldum sínum (Reikningsskilaráð, 1994, bls. 1)
Þær kröfur, sem gerðar eru til að ársreikningar séu sem skiljanlegastir og nothæfastir fyrir
lesendur þeirra, eru að þær upplýsingar sem koma fram í ársreikningum séu gagnlegar fyrir
notendur þeirra og séu skiljanlegar, skipti máli, séu áreiðanlegar og samanburðarhæfar. Ef
ársreikningur félags á að koma að gagni þurfa upplýsingarnar sem þar koma fram að vera
skiljanlegar og mikilvægt er að þar komi einungis fram upplýsingar sem skipta máli til að hægt
sé að meta árangur félagsins miðað við þau viðskipti sem þar hafa farið fram á liðnu reikningsári.
Þær upplýsingar sem skipta máli eru upplýsingar sem hafa spágildi og svargildi, þar sem
ársreikningar eru notaðir til að spá fyrir um framtíðina en einnig til að bera árangur saman við
fyrri ár. Mikilvægt er að upplýsingar séu áreiðanlegar en þær upplýsingar sem finna má í
ársreikningum eiga að vera sannreynanlegar og eiga fleiri en einn aðili að geta unnið úr sömu
upplýsingunum og fengið sambærilega niðurstöðu og eiga upplýsingarnar að vera hlutlausar og
sýna rétta mynd af rekstrinum en ekki er heimilt að semjandi reyni að ná fram fyrir fram
ákveðinni stöðu. Þær upplýsingar sem finna má í ársreikningum þurfa að vera
samanburðarhæfar, en ársreikninginn er hægt að bera saman við fyrri ár eða við önnur fyrirtæki

12

í sömu atvinnugrein, en yfirleitt eru niðurstöður fyrra árs hafðar til hliðsjónar og ef bera á
reikningana saman þurfa upplýsingarnar að vera samanburðarhæfar og þurfa upplýsingar um
þær aðferðir sem notaðar voru við mælingar að vera aðgengilegar (Reikningsskilaráð, 1994, bls.
3-4).
Sjö meginreglur reikningsskila eru kostnaðarverðsregla, tekjuregla, jöfnunarregla, regla um
fullnægjandi upplýsingar, samkvæmnisregla, regla um að efni máls gildi fremur en form þess,
mikilvægisregla og varkárnisregla. Kostnaðarverðsreglan segir að eignir skal skrá á upphaflegu
kaupverði þeirra og skuldir á því viðskiptaverði sem gilti þegar til þeirra var stofnað. Tekjureglan
segir að fyrirtæki beri að skrá tekjur sínar þegar til þeirra hefur verið unnið og vara eða þjónusta
hefur verið látin af hendi. Skv. jöfnunarreglunni skal jafna gjöld á móti tekjum við mælingar á
afkomu. Reglan um fullnægjandi upplýsingar segir að semjanda ársreiknings beri að miðla öllum
þeim upplýsingum sem geta haft áhrif á ákvarðanir lesenda. Fyrirtæki þurfa að beita sömu
reikningsskilaaðferðum og á fyrra reikningsári skv. samkvæmnisreglunni, en þurfi fyrirtæki að
breyta um aðferð skal þess getið í skýringum. Regla um að efni máls gildi fremur en form þess
kemur inn á að það sem skiptir meira máli við gerð ársreiknings er að upplýsa lesendur um eignir
þó lagalegt form þeirra hvíli hjá öðrum eiganda, sem á t.d. við þegar um kaupleigu- og
fjármögnunarleigusamninga er að ræða. Mikilvægisreglan segir að einungis skuli setja þær
upplýsingar í ársreikning sem gætu haft áhrif á þá ákvörðun sem lesendur kynnu að taka. Skv.
varkárnisreglunni ber semjanda ársreiknings að velja þann kost sem líklegastur er til að gefa
sem gleggsta mynd af rekstri fyrirtækis og þann kost sem ofmeti ekki eignir og hreinar tekjur
þess, standi hann frammi fyrir fleiri en einum kosti vegna óvissu (Reikningsskilaráð, 1994, bls.
6-7).

RR 2 – Birgðir
Regla reikningsskilaráðs nr. 2 fjallar um birgðir fyrirtækja og hvernig gera skal grein fyrir því
hvernig kostnaðarverð og dagverð skal ákveðið en skrá skal birgðir fyrirtækja á kostnaðarverði
eða dagverði, eftir því sem lægra er. Mikilvægt er að birgðir séu rétt skráðar til að tryggja að
skráning ársreiknings gefi sem gleggsta mynd af afkomu og efnahagi fyrirtækis. Kostnaðarverð
birgða er það verð sem birgðir voru upphaflega keyptar á, en dagverð er áætlað söluverð þar
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sem búið er að draga frá kostnaðinn við að fullgera vöruna og þann kostnað sem áætlaður er
við sölu hennar (Reikningsskilaráð, 1995).

RR 3 – Sjóðstreymi
Regla reikningsskilaráðs nr. 3 fjallar um sjóðstreymi fyrirtækja, en sífellt fleiri fyrirtæki birta
sjóðstreymi í stað fjármagnsstreymis í ársreikningum sínum. Í greinargerðinni er fjallað um þær
reglur sem gilda yfir gerð yfirlits um sjóðstreymi, skilgreiningar á hugtökum sem fram koma við
gerð yfirlits um sjóðstreymi og hvernig setja skal fram yfirlit um sjóðstreymi.
Sjóðstreymisyfirlit skal vera hluti af ársreikningi fyrirtækja og er það samið til að gefa
lesanda ársreikningsins innsýn í hæfi fyrirtækis til að afla handbærs fjár og hvernig ráðstöfun
þess er háttað. Sjóðstreymisyfirliti er skipt upp í þrjá hluta, einn hluti tekur til framlags rekstrar
af handbæru fé, þar sem gera skal grein fyrir samsetningu handbærs fjár í upphafi og lok
reikningsársins. Annar skoðar breytingar á fjármunahlið efnahagsreiknings og sá þriðji fjallar um
breytingar á fjármögnunarhlið efnahagsreiknings. Þegar fjallað er um rekstrarhreyfingar eða
framlag rekstrar í sjóðstreymisyfirliti er heimilt, skv. reikningsskilaráði, að nota annað hvort
beina eða óbeina aðferð. Beina aðferðin gerir lesanda auðveldara fyrir að sjá þau atriði sem
áhrif hafa á greiðsluflæði rekstrar og þá eru helstu innborgunar- og útborgunarflokkar sýndir.
Óbeina aðferðin sýnir framlag reksturs af handbæru fé með því að bæta við eða draga frá
afkomu annars vegar varðandi rekstrarliði sem ekki hafa áhrif á handbært fé og hins vegar
varðandi breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (Reikningsskilaráð, 1998, bls. 1-3).

RR 4 – Tekjuskattur
Regla reikningsskilaráðs nr. 4 snýr að tekjuskatti fyrirtækja en fyrirtæki skulu gera grein fyrir
tekjuskattsskuldbindingum sínum. Mikilvægt er að gefa skýra mynd af tekjuskatti í ársreikningi
fyrirtækis þar sem tekjuskatturinn er mikilvægur liður fyrirtækja, séu þau rekin með hagnaði. Í
greinargerðinni er fjallað um reglur um færslu tekjuskatts, hugtök sem snúa að tekjuskatti eru
skilgreind, fjallað er um bókun reiknaðs tekjuskatts, bókun tekjuskattsskuldbindinga og
reiknaðra skattinneigna, reglur um mælingu tekjuskattsskuldbindinga og reiknaðra
skattinneigna, tekju- og gjaldfærslu reiknaðrar skattinneignar og tekjuskattsskuldbindingar og
hvernig setja skal tekjuskattinn fram í reikningsskilum.
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Fyrirtæki velur hvort það kjósi að færa tekjuskatt sinn þegar til hans er stofnað eða að færa
aðeins þann tekjuskatt sem til greiðslu fellur, en kjósi það seinni kostinn ber því að gera grein
fyrir því í skýringum hvaða tekjuskatt fyrirtækið á eftir að greiða og einnig hvaða skattinneignir
það á. Skattskuldum og skattinneignum skal vera haldið aðskildum frá öðrum eignum og
skuldum í ársreikningi fyrirtækja (Reikningsskilaráð, 1999, bls. 1-5).

RR 5 – Framsetning reglulegra og óreglulegra rekstrarliða
Regla reikningsskilaráðs nr. 5 fjallar um það hvernig setja skal fram reglulega og óreglulega
rekstrarliði ársreiknings, en tilgangur reglunnar er að skilgreina hvað teljist til reglulegs rekstrar.
Árangur fyrirtækis af reglulegum rekstri skal koma fram í rekstrarreikningi en til að lesendur
reikningsins fái sem bestar upplýsingar skal óreglulegur rekstur einnig koma fram, en hann skal
vera aðskilinn reglulegum og áframhaldandi rekstri og skýringar skulu fylgja með. Reglulegir
rekstrarliðir eru þeir liðir sem varða áframhaldandi rekstur félagsins en óreglulegir rekstrarliðir
eru tekju- og gjaldaliðir sem hafa tengst liðnu reikningsári en hafa ekki áhrif á komandi ár og
ekki er gert ráð fyrir að þessir liðir eigi eftir að endurtaka sig bráðlega (Reikningsskilaráð, 2000,
bls. 1).

RR 6 – Reglur um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í
reikningsskilum leigutaka
Regla reikningsskilaráðs nr. 6 fjallar um meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka og
er reglan sú nýjasta sem reikningsskilaráð gefur út. Skv. RR 6 hafa fyrirtæki val á milli þess að
beita alþjóðlegum reikningsskilastuðli um leigusamninga, IFRS 16, eða að flokka leigusamninga
sína í tvo flokka, fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigusamninga, en þá eru
fjármögnunarsamningar einungis færðir í efnahagsreikning ársreiknings. Fyrirtæki skal gefa
skýringar í ársreikningi sínum sem innihalda m.a. upplýsingar um helstu skilmála
leigusamnings, leigutíma hans, þau gjöld sem færð hafa verið í rekstrarreikning vegna
leigusamningsins og gera skal grein fyrir undir hvaða liðum gjöldin eru færð (reglur um
reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka. Regla reikningsskilaráðs
nr. 6 (RR 6) nr. 1465/2020).
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4 Kennitölur (e. ratios)
Miklar og mikilvægar upplýsingar er að finna í ársreikningum fyrirtækja en þær eru ekki alltaf
mjög aðgengilegar. Til að gera upplýsingarnar aðgengilegar og auðveldar til notkunar þarf að
leggja nokkra vinnu í það og til þess eru kennitölur. Kennitölur (e. ratios) eru notaðar til að reyna
að setja fram þær upplýsingar sem finna má í ársreikningum með samræmdum hætti.
Kennitölur eru hlutfallstölur þar sem upplýsingar úr ársreikningum, ein tala eða fleiri, eru
reiknaðar sem hlutfall af annarri eða öðrum upplýsingum. Þær auðvelda samanburð t.d. við fyrri
ár til að sjá hvort fyrirtækið sé á góðri leið eða þurfi að breyta verkferlum sínum til að ná betri
árangri, við eigin áætlanir félagsins og til að sjá hvernig félagið stendur miðað við önnur fyrirtæki
í sambærilegum rekstri. Oft er erfitt að segja til um hvort kennitala sé slæm eða góð án
viðmiðunar við fyrri ár, eða sambærileg félög, þar sem kennitölur gilda fyrst og fremst til
samanburðar (Þór Guðmundsson og Hjálmur St. Flosason, 2003, bls. 79).
Því fleiri kennitölur sem notaðar eru við greiningu ársreiknings því betri yfirsýn gefur það
lesandanum, en hver kennitala gefur nýja „vísbendingu“ um rekstur félagsins (Einar
Guðbjartsson, 2012, bls. 3). Séu kennitölur notaðar rétt geta þær gefið góða yfirsýn og verið
áhrifaríkt verkfæri við mat á lausafjárstöðu, skuldastöðu og arðsemi fyrirtækis, en sennilega er
ekkert verkfæri árangursríkara við mat á því hvar fyrirtæki hefur verið statt fjárhagslega og til
að spá fyrir um fjárhagslega framtíð þess en rétt notkun á kennitölum (Gibson, 1982, bls. 18).

4.1 Arðsemi (e. profitability ratios)
Kennitölur arðsemi (e. profitability ratios) eru einar mikilvægustu kennitölur ársreikninga en
hagsmunir margra hópa reikningslesenda beinast að arðsemi fyrirtækis (Árni Vilhjálmsson,
1985, bls. 34). Arðsemi er sú ávöxtun sem eigendur þess fjármagns sem bundið er í rekstrinum
fá (Þór Guðmundsson og Hjálmur St. Flosason, 2003, bls. 79).
Kennitölur arðsemi mæla tekjur eða rekstrarárangur fyrirtækis á ákveðnu tímabili. Tekjur,
eða skortur á þeim, hafa áhrif á getu fyrirtækis til að fá utanaðkomandi fjármagn, en einnig hafa
þær áhrif á lausafjárstöðu fyrirtækisins og getu þess til að vaxa og þ.a.l. hafa lánardrottnar og
fjárfestar áhuga á að meta arðsemi, en sérfræðingar nota oft arðsemi sem endanlega prófun á
árangri stjórnenda (Weygandt o.fl., 2014, bls. 730).
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Arðsemi eigin fjár (e. return on equity, ROE)
Arðsemi eigin fjár (e. return on equity, ROE) er, ásamt arðsemi heildareigna (e. return on
assets, ROA), einn mest notaði mælikvarði á fjárhagslegan árangur fyrirtækja og er arðsemi
eigin fjár mögulega mikilvægasta hlutfallið sem fjárfestar ættu að skoða (De Wet og Du Toit,
2007, bls. 59-60). Arðsemi eigin fjár sýnir hvaða tekjur fengjust fyrir hverja krónu sem fjárfest
var í félagið af eigendum þess (Weygandt o.fl., 2014, bls. 732).
Arðsemi eigin fjár er fundin með því að taka hagnað eftir skatta og deila með eigin fé
(Keldan ehf., e.d.):

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑗á𝑟
Jafna 1: Arðsemi eigin fjár (e. return on equity, ROE) (Keldan ehf., e.d.)

Arðsemi heildareigna (e. return on assets, ROA)
Arðsemi heildareigna (e. return on assets, ROA) endurspeglar arðsemi fyrirtækis miðað við
heildareignir þess (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 36). Arðsemi heildareigna sýnir hversu vel
fyrirtæki stendur sig með því að bera saman hagnað við meðalstöðu eigna. Því hærri sem
kennitalan er því skilvirkara og arðbærara er félagið og því betri er rekstrarframmistaða þess.
Kennitalan er notuð þegar árangur fyrirtækis er borinn saman á milli tímabila eða þegar borin
eru saman fyrirtæki að svipaðri stærð í sömu atvinnugrein (Corporate Finance Institute, e.d.r).
Arðsemi heildareigna er fundin með því að deila hagnaði eftir skatta með meðalstöðu eigna
(Keldan ehf., e.d.):

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎
Jafna 2: Arðsemi heildareigna (e. return on assets, ROA) (Keldan ehf., e.d.)
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Hagnaðarhlutfall (e. profit margin)
Hagnaðarhlutfall (e. profit margin) er það hlutfall af sölu á hverja einingu vörunnar eða
þjónustunnar á móti kostnaðinum við að koma henni á markað og þjónusta viðskiptavininn eftir
sölu (Subramanyam og Wild, 2009, bls. 458). Fjárfestar vilja frekar hafa hagnaðarhlutfallið
hærra, en miðað er við að 10% sé meðalhlutfall, 20% sé hátt og 5% sé lágt og þ.a.l. slæmt, en
viðmiðin geta þó verið breytileg eftir atvinnugreinum (Corporate Finance Institute, e.d.q).
Hagnaðarhlutfall er fundið með því að deila hagnaði eftir skatta með hreinni sölu
(rekstrartekjum) (Keldan ehf., e.d.):

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
𝑆𝑎𝑙𝑎
Jafna 3: Hagnaðarhlutfall (e. profit margin) (Keldan ehf., e.d.)

Arðgreiðsluhlutfall (e. payout ratio)
Arðgreiðsluhlutfall (e. payout ratio) mælir hlutfall arðsins sem greiddur er til hluthafa miðað við
heildarupphæð hreinna tekna fyrirtækis. Arðgreiðsluhlutfall aðstoðar fjárfesta við að ákvarða
hvaða fyrirtæki falla best að fjárfestingarmarkmiðum þeirra. Sé hlutfallið hátt getur það þýtt að
fyrirtæki er að endurfjárfesta minna fé í viðskipti sín en greiða meira af tekjum sínum út í formi
arðs. Sé hlutfallið lágt getur það þýtt að fyrirtæki endurfjárfesti meira fé til að auka viðskipti sín.
Arðgreiðsluhlutfalli er ekki ætlað að meta hvort fyrirtæki sé góð eða slæm fjárfesting heldur
er það notað til að hjálpa fjárfestum að greina hvaða ávöxtun, arð eða söluhagnað, fyrirtæki er
líklegra til að gefa af sér. Skoði fjárfestar arðgreiðsluhlutfall fyrirtækis síðustu ára hjálpar það
þeim að ákvarða hvort líkleg ávöxtun fjárfestingar fyrirtækis passi við eignasafn fjárfesta,
áhættuþol og fjárfestingarmarkmið þeirra.
Kennitalan er einnig gagnleg til að meta þroskastig fyrirtækis. Yngri fyrirtæki, sem eru ör í
vexti, eru líklegri til að hafa lágt gildi arðgreiðsluhlutfallsins þar sem þau nota hagnað sinn að
mestu í fyrirtækið til stækkunar. Þroskaðri, rótgróin fyrirtæki með stöðugri vaxtarhraða, en þó
sennilega hægari, eru líklegri til að hafa hátt gildi hlutfallsins þar sem þau telja sig ekki þurfa að
skuldbinda hátt hlutfall hagnaðar til að stækka félagið og geta því gefið af sér meiri arð
(Corporate Finance Institute, e.d.i).
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Arðgreiðsluhlutfall er fundið með því að deila arði fyrirtækis í hagnað þess (Keldan ehf.,
e.d.):

𝐴𝑟ð𝑢𝑟
𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
Jafna 4: Arðgreiðsluhlutfall (e. payout ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Brúttó ágóða hlutfall (e. gross profit margin)
Brúttó ágóða hlutfall (e. gross profit margin) lýsir sambandi milli sölu og hagnaðar og mælir
það hlutfall sem eftir er af sölunni eftir að fyrirtæki hefur greitt fyrir vörur sínar og táknar
þannig söluhagnað fyrirtækis. Stjórnendur fylgjast með brúttó ágóða hlutfalli og þróun þess og
bera saman núverandi hlutfall við þau sem hafa verið á fyrri tímabilum en einnig bera þeir það
saman við hlutfall samkeppnisaðila og meðaltöl annarra félaga í sambærilegum atvinnugreinum. Samanburður á brúttó ágóða hlutföllum fyrirtækja veitir upplýsingar um skilvirkni
innkaupastefnu og heilbrigða stefnu í verðlagsmálum fyrirtækis (Weygandt o.fl., 2014, bls.
204).
Brúttó ágóða hlutfall er fundið með því að draga kostnaðarverð seldra vara frá tekjum félags
og deila með vörusölu (Keldan ehf., e.d.):

B𝑟ú𝑡𝑡ó á𝑔óð𝑖
𝑆𝑎𝑙𝑎
Jafna 5: Brúttó ágóða hlutfall (e. gross profit margin) (Keldan ehf., e.d.)

4.2 Greiðsluhæfi (e. liquidity ratios)
Greiðsluhæfi (e. liquidity ratios) mælir hæfi fyrirtækisins til að greiða skammtímaskuldir og
mæta óvæntri lausafjárþörf. Skammtímakröfuhafar, t.d. bankar og birgjar, skoða kennitölur
greiðsluhæfis sérstaklega (Weygandt o.fl., 2014, bls. 727).
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Sé greiðsluhæfi slæmt verður truflun á starfsemi félagsins. Birgjar vilja ekki stunda viðskipti
við það, félagið á það á hættu að missa starfsfólk sitt greiði það því ekki laun og möguleiki er á
rekstrarstöðvun (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 146).
Dæmi um kennitölur greiðsluhæfis eru veltufjárhlutfall, lausafjárhlutfall, sjóðstreymi á móti
skammtímaskuldum, hlutfall handbærs fjár og gæði hagnaðar og eru þær unnar úr
efnahagsreikningi fyrirtækja.

Veltufjárhlutfall (e. current ratio)
Veltufjárhlutfall (e. current ratio) er mest notaða mælingin á skammtímagreiðsluhæfi en hún
greinir frá getu fyrirtækis til að tryggja skammtímaskuldir með veltufjármunum. Kennitalan er
fundin með því að deila öllum veltufjármunum félags, t.d. birgðum, handbæru fé og
viðskiptakröfum, í skammtímaskuldir þess (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 146).

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟
𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
Jafna 6: Veltufjárhlutfall (e. current ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Veltufjárhlutfall sýnir þau öryggismörk sem í boði eru til að koma til móts við taprekstur og
hæfi fyrirtækis til að takast á við óvissu í rekstri, t.d. verkföllum og breytingum á innstreymi
fjár. Því hærri sem fjárhæð veltufjármuna er miðað við skammtímaskuldir því öruggara er það
að fyrirtæki nái að greiða skammtímakröfur sínar og þ.a.l. viljum við hafa veltufjárhlutfallið
hátt (Subramanyam og Wild, 2009, bls. 530-531).

Lausafjárhlutfall (e. quick ratio)
Lausafjárhlutfall (e. quick ratio) lýsir lausafjárstöðu félags og er kennitalan fundin með því að
deila kvikum veltufjármunum í skammtímaskuldir. Kvikir veltufjármunir eru allir veltufjármunir
félags aðrir en birgðir, s.s. sjóður, bankainnstæður og skammtímakröfur (Árni Vilhjálmsson,
1985, bls. 146-147).
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𝐾𝑣𝑖𝑘𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟
𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
Jafna 7: Lausafjárhlutfall (e. quick ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum (e. current cash debt coverage
ratio)
Sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum (e. current cash debt coverage ratio) mælir hlutfall
sjóðstreymis frá rekstri umfram skammtímaskuldir og sýnir hversu vel fyrirtæki er í stakk búið
að framleiða sjóðstreymi frá rekstri til að greiða niður skuldir sínar. Sé gildi kennitölunnar hærra
en 1 getur það þýtt að lausafjárstaða fyrirtækis sé góð og hefur það getu til að mynda fé til að
greiða niður skammtímaskuldir sínar. Sé gildið annars vegar lægra en 1 getur það bent til þess
að gjaldþrot sé á næsta leiti þar sem fyrirtæki þurfa reiðufé til að geta greitt skuldir sínar (Bory
og Kongkear, e.d.).

𝐻𝑎𝑛𝑑𝑏æ𝑟𝑡 𝑓é 𝑓𝑟á 𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑖
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑a
Jafna 8: Sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum (e. current cash debt coverage ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Hlutfall handbærs fjár (e. cash ratio)
Hlutfall handbærs fjár (e. cash ratio) er lausafjár mælikvarði sem gefur til kynna getu fyrirtækis
til að greiða skammtímaskuldir sínar með handbæru fé. Kennitalan sýnir lánardrottnum og
öðrum fjárfestum hlutfall af núverandi skuldum fyrirtækis sem handbært fé mun taka til. Sé
hlutfallið hærra en 1 þýðir það að fyrirtæki getur greitt af núverandi skuldum sínum með
handbæru fé og eiga fjármuni afgangs. Lánardrottnar sjá það sem kost eigi fyrirtæki handbært
fé, en það gefur til kynna að fyrirtæki geti auðveldlega greitt upp skuldir sínar og miða þeir við
að hlutfall handbærs fjár sé á milli 0,5 og 1 (Corporate Finance Institute, e.d.g).
Hlutfall handbærs fjár er fundið með því að deila handbæru fé í skammtímaskuldir.
Handbært fé er sjóður, óbundnar bankainnstæður og auðseljanleg verðbréf (Árni Vilhjálmsson,
1985, bls. 146).
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𝐻𝑎𝑛𝑑𝑏æ𝑟𝑡 𝑓é + 𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓
𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
Jafna 9: Hlutfall handbærs fjár (e. cash ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Gæði hagnaðar (e. quality of earnings)
Gæði hagnaðar (e. quality of earnings) er mikilvæg kennitala við mat á fjárhagsafkomu
fyrirtækis. Fyrirtæki sem hefur hátt gildi kennitölunnar telst vera vel statt en ef hlutfall hennar
er undir 1 til lengri tíma getur það bent til þess að gjaldþrot sé á næsta leiti, en gæði hagnaðar
er gagnleg kennitala til að spá fyrir um gjaldþrot með góðum fyrirvara (Weygandt o.fl., 2014,
bls. 740-741). Gæði hagnaðar sýnir gæði þeirra tekna sem fyrirtæki aflar og er kennitalan
gagnleg þar sem hún getur gefið góða mynd af því hvernig aukning hagnaðar er til komin
(Subramanyam og Wild, 2009, bls. 112-113, 119-120).
Gæði hagnaðar er fundin með því að deila handbæru fé frá rekstri með hagnaði félags
(Keldan ehf., e.d.):

𝐻𝑎𝑛𝑑𝑏æ𝑟𝑡 𝑓é 𝑓𝑟á 𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑖
𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
Jafna 10: Gæði hagnaðar (e. quality of earnings) (Keldan ehf., e.d.)

4.3 Skuldsetningarhlutföll (e. coverage ratios)
Skuldsetningarhlutföll (e. coverage ratios) eru fjárhagsleg hlutföll sem notuð eru til að gera
grein fyrir getu fyrirtækis til að greiða fjárhagslegar skuldir sínar. Hærra hlutfall gefur til kynna
frekari getu fyrirtækis til að standa við skuldbindingar sínar en lægra hlutfall gefur, að öllu
jafna, til kynna minni getu. Skuldsetningarhlutföll eru almennt notuð af kröfuhöfum og
lánveitendum til að ákvarða fjárhagsstöðu væntanlegs lántakanda (Corporate Finance
Institute, e.d.h).
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Hlutfall skulda á móti eignum (e. debt to assets ratio)
Hlutfall skulda á móti eignum (e. debt to assets ratio) mælir hlutfall af þeim heildareignum sem
lánardrottnar útvega. Kennitalan gefur til kynna skuldastig fyrirtækis og hvort fyrirtæki hafi getu
til að standast tap án þess að skaða hagsmuni lánardrottna sinna. Kennitalan er reiknuð með
því að deila öllum skuldum, skammtíma- sem og langtímaskuldum, með eignum:

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
Jafna 11: Hlutfall skulda á móti eignum (e. debt to assets ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Því hærra sem hlutfallið er því meiri hætta er á að fyrirtækið geti ekki staðið skil á
gjaldföllnum skuldum sínum, en þ.a.l. finnst lánardrottnum æskilegra að hlutfallið sé lágt
(Weygandt o.fl., 2014, bls. 735).

Eiginfjárhlutfall (e. equity ratio)
Eiginfjárhlutfall (e. equity ratio) sýnir hversu sterkt fyrirtæki er fjárhagslega og notast við
heildareignir og eigið fé þess til að sýna fram á hversu skuldsett félagið er og á hversu
árangursríkan hátt það fjármagnar kröfur sínar án þess að það komi niður á lánardrottnum þess.
Sé eiginfjárhlutfall með lægra gildi en 50% þýðir það að fyrirtækið hafi fyrst og fremst skuldsett
sig til að öðlast eignir, sem litið er á sem vísbendingu um meiri fjárhagslega áhættu. Sé
eiginfjárhlutfall hins vegar með hærra gildi en 50% má gera ráð fyrir að fyrirtækið hafi
fjármagnað eignir sínar með lágmarks skuldum og sé þ.a.l. íhaldssamt þar sem það á meiri eignir
en skuldir. Fjárfestar eru líklegri til að fjárfesta í fyrirtækjum sem hafa hærra gildi þar sem þau
eru áhættuminni, en einnig eru lánastofnanir líklegri til að lána til þeirra fjármagn en því hærra
sem hlutfallið er gefur það frekar til kynna að fjármagni sé stjórnað á skilvirkan hátt og að
fyrirtæki geti greitt skuldir sínar á réttum tíma (Corporate Finance Institute, e.d.l).
Eiginfjárhlutfall er fundið með því að deila öllu eigin fé félagsins með heildareignum þeirra
(Keldan ehf., e.d.).
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𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
Jafna 12: Eiginfjárhlutfall (e. equity ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Vaxtaþekja (e. times interest earned, TIE)
Vaxtaþekja (e. times interest earned, TIE) gerir grein fyrir getu fyrirtækis til að standa við
vaxtagreiðslur af lánum þess og metur þannig fjölda skipta sem fyrirtæki geta greitt vaxtagjöld
af skuldum sínum með rekstrartekjum sínum. Miðað er við að ásættanlegt lágmark hlutfallsins
sé u.þ.b. 1,5 en sé það undir því getur það bent til þess að fyrirtæki muni ekki standa skil á
skuldum sínum og getur það leitt til vanskilaáhættu og synjunar af hálfu lánveitanda um að lána
meira fjármagn inn í fyrirtækið (Corporate Finance Institute, e.d.s).
Vaxtaþekja er fundin með því að deila rekstrarhagnaði fyrirtækis með vaxtagjöldum þess
(Keldan ehf., e.d.).

𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑔𝑗ö𝑙𝑑
Jafna 13: Vaxtaþekja (e. times interest earned, TIE) (Keldan ehf., e.d.)

Skuldaþekja handbærs fjár frá rekstri (e. cash flow to debt ratio)
Skuldaþekja handbærs fjár frá rekstri (e. cash flow to debt ratio) er skuldgreiðsluhlutfall sem
ber saman handbært fé frá rekstri fyrirtækis og heildarskuldir þeirra. Hlutfallið er gefið upp í
prósentu en einnig er hægt að fá það upp í árum með því að deila 1 með hlutfallinu og þá segir
það hversu mörg ár það tæki fyrirtæki að greiða niður allar sínar skuldir ef það myndi verja öllu
sínu fjárstreymi sem myndast af rekstrinum til að greiða niður skuldir sínar (Corporate Finance
Institute, e.d.f).

𝐻𝑎𝑛𝑑𝑏æ𝑟𝑡 𝑓é 𝑓𝑟á 𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑖
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎
Jafna 14: Skuldaþekja handbærs fjár frá rekstri (e. cash flow to debt ratio) (Keldan ehf., e.d.)
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4.4 Nýting fjármagns (e. activity ratios)
Kennitölur nýtingar fjármagns (e. activity ratios) meta það hversu skilvirkur rekstur fyrirtækis
er. Þessar kennitölur eru gagnlegar til að bera saman rekstrarafkomu fyrirtækis á milli ára eða
árangur miðað við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein (Corporate Finance Institute, e.d.c).

Veltuhraði eigna (e. asset turnover ratio)
Veltuhraði eigna (e. asset turnover ratio) gerir grein fyrir nýtingu eigna fyrirtækis sem það notar
til að framleiða vörur sínar eða þjónustu. Sé gildi kennitölunnar hátt getur það bæði sýnt fram
á skilvirka nýtingu eigna, sem er jákvætt fyrir fyrirtækið, en einnig gæti það þýtt að fyrirtækið
hafi ekki næga fjármuni til að geta keypt eignir, sem er neikvætt. Viðmið hlutfallsins er
mismunandi á milli atvinnugreina en þær atvinnugreinar sem hafa litla framlegð eiga það til að
hafa hátt gildi hlutfallsins á meðan atvinnugreinar sem eru fjármagnsfrekar hafa tilhneigingu til
að hafa lægra hlutfall (Corporate Finance Institute, e.d.d).
Veltuhraði eigna er fundinn með því að deila rekstrartekjum með meðalstöðu heildareigna
(Keldan ehf., e.d.):

𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎
Jafna 15: Veltuhraði eigna (e. asset turnover ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Veltuhraði birgða (e. inventory turnover ratio)
Veltuhraði birgða (e. inventory turnover ratio) mælir hversu skilvirkt birgðum fyrirtækis er
stjórnað og sýnir þannig hversu oft að meðaltali birgðir velta yfir reikningsárið. Því hærra sem
hlutfallið er því betra er það fyrir fyrirtækið, en þá er mun minni áhætta á úreldingu birgðanna
og því er minna handbært fé bundið í þeim. Sé hlutfallið lágt gefur það til kynna að sala
fyrirtækisins sé ekki nægilega góð, það á of miklar birgðir eða hefur slæma birgðastjórnun
(Corporate Finance Institute, e.d.m).
Veltuhraði birgða er fundinn með því að deila kostnaðarverði seldra vara með meðalstöðu
birgða (Keldan ehf., e.d.).
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎
Jafna 16: Veltuhraði birgða (e. inventory turnover ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Veltuhraði viðskiptakrafna (e. receivables turnover ratio)
Veltuhraði viðskiptakrafna (e. receivables turnover ratio) sýnir hversu skilvirkt fyrirtæki
innheimtir kröfur sínar, en það mælir hversu oft fyrirtækið innheimtir tekjur sínar á reikningsári
að meðaltali. Betra er að hafa þetta hlutfall hærra því það sýnir að vel gengur að innheimta
kröfur. Sé hlutfallið lágt getur það bent til þess að fyrirtæki sé að lána til annarra fyrirtækja sem
eiga í fjárhagsörðugleikum og ekki eru lánshæf. Einnig getur lágt hlutfall bent til þess að
fyrirtækið sé að bjóða upp á of langan lánstíma. Þegar upp eru sett fjármálalíkön er veltuhraði
viðskiptakrafna mikilvæg kennitala til að spá fyrir um efnahag félagsins (Corporate Finance
Institute, e.d.b).
Veltuhraði viðskiptakrafna er fundinn með því að draga staðgreiðslusölu frá heildarsölu og
deila með meðalstöðu viðskiptakrafna (Keldan ehf., e.d.):

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑠𝑎𝑙𝑎 − 𝑠𝑡𝑎ð𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢𝑠𝑎𝑙𝑎
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑣𝑖ð𝑠𝑘𝑖𝑝𝑡𝑎𝑘𝑟𝑎𝑓𝑛𝑎
Jafna 17: Veltuhraði viðskiptakrafna (e. receivables turnover ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Veltuhraði viðskiptaskulda (e. accounts payable turnover)
Veltuhraði viðskiptaskulda (e. accounts payable turnover) er lausafjárhlutfall sem gerir grein
fyrir hversu oft fyrirtæki greiðir viðskiptaskuldir sínar að meðaltali á reikningsárinu. Þessa
kennitölu vilja fjárfestar hafa sem hæsta þar sem það þýðir að fyrirtækið eigi auðvelt með að
greiða skuldir sínar. Sé hlutfallið lágt getur það gefið til kynna að fyrirtæki sé lengi að greiða
birgjum sínum þar sem það fær hagstæð lánskjör, en einnig getur það gefið til kynna að
fjárhagsstaða þess fari versnandi. Hátt hlutfall getur gefið til kynna að birgjar krefjast skjótra
greiðslna eða að fyrirtæki reynir markvisst að bæta lánshæfismat sitt eða fá afslátt með því að
greiða snemma (Corporate Finance Institute, e.d.a).
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Veltuhraði viðskiptaskulda er fundinn með því að deila kostnaðarverði seldra vara í
meðalstöðu viðskiptaskulda (Keldan ehf., e.d.):

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑣𝑖ð𝑠𝑘𝑖𝑝𝑡𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎
Jafna 18: Veltuhraði viðskiptaskulda (e. accounts payable turnover) (Keldan ehf., e.d.)

4.5 Markaðsvirði (e. market value ratios)
Kennitölur markaðsvirðis (e. market value ratios) eru notaðar til að meta núverandi gengi
hlutabréfa í félagi. Kennitölurnar eru notaðar af hugsanlegum fjárfestum til að ákvarða hvort
hlutabréf fyrirtækis séu of dýr eða undir verði (Bragg, 2020).

V/H hlutfall (e. price/earnings ratio)
V/H hlutfall (e. price/earnings ratio) sýnir sambandið milli hlutabréfaverðs fyrirtækis og tekna á
hlut (e. earnings per share) og gefur hlutfallið fjárfestum betri sýn á gildi fyrirtækisins. Hagnaður
er mikilvægur þegar verið er að meta hlutabréf fyrirtækis þar sem fjárfestar vilja vita hversu
arðbært fyrirtækið er og hversu arðbært það verður í framtíðinni. Einnig segir V/H hlutfallið
hversu langan tíma það tekur að greiða upp markaðsvirði þess, sé fyrirtækið ekki að vaxa og
núverandi tekjustig sé stöðugt.
V/H hlutfallið segir okkur ekki mikið sé það ekki borið saman við fyrri ár fyrirtækisins eða
við V/H hlutfall fyrirtækja úr sömu atvinnugrein. Kennitalan er fundin með því að deila
markaðsverði hlutar í hagnað á hlut. Sé hlutfallið hátt er það talið benda til jákvæðrar
framtíðarafkomu fyrirtækis og fjárfestar hafa meiri væntingar um framtíðarvöxt tekna og eru
því tilbúnir að greiða meira fyrir hlutabréfin en einnig getur það verið vegna þess að félagið
hefur ekki skilað miklum hagnaði eða að gengi hlutabréfa á markaði sé hátt. Sé hlutfallið lágt
getur það verið vegna þess að gengi hlutabréfa á markaði sé of lágt og við þessa röngu
verðlagningu verður mikið um kaup og getur það hvatt fjárfesta að kaupa hlutabréf áður en
markaðurinn leiðréttir gengið, en þegar markaðurinn hefur leiðrétt gengið hafa fjárfestar grætt
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þar sem hlutabréfaverð félagsins hefur hækkað. En einnig getur lágt hlutfall þýtt að búist sé við
að hagnaður fyrirtækis minnki (Corporate Finance Institute, e.d.o).

M𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟
𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 á ℎ𝑙𝑢𝑡
Jafna 19: V/H hlutfall (e. price/earnings ratio) (Keldan ehf., e.d.)

Bókfært verð á hlut (e. book value per share)
Bókfært verð á hlut (e. book value per share) er notað til að segja til um verðmæti hlutabréfa
fyrirtækis og hægt er að nota kennitöluna til að spá fyrir um mögulegt markaðsverð hlutar í
framtíðinni. Þegar miðað er við núverandi markaðsvirði á hlut getur bókfært verð á hlut gefið
upplýsingar um hvernig hlutabréf fyrirtækis eru metin. Ef hlutfallið er yfir markaðsvirði á hlut
telst hlutabréf fyrirtækis vera vanmetið. Gallinn við að nota bókfært verð á hlut er að kennitalan
er byggð á bókfærðu verði og gerir því ekki ráð fyrir öðrum efnislegum þáttum sem geta haft
áhrif á virði hlutabréfa fyrirtækis líkt og t.d. óáþreifanlegir hlutir. Kennitalan felur einungis í sér
bókfært verð eigna (heildareigna að frádregnum óefnislegum eignum), til að sýna hvað
hluthafar eiga sameiginlega sé félag krafið um gjaldþrotaskipti og gert að greiða upp skuldir
sínar (Corporate Finance Institute, e.d.e).
Hlutfallið er reiknað með því að taka eigið fé almennra hluthafa og deila með fjölda
útistandandi almennra hluta (Keldan ehf., e.d.):

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑛𝑟𝑎 ℎ𝑙𝑢𝑡ℎ𝑎𝑓𝑎
𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 ú𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑛𝑟𝑎 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎
Jafna 20: Bókfært verð á hlut (e. book value per share) (Keldan ehf., e.d.)

Hagnaður á hlut (e. earnings per share, EPS)
Hagnaður á hlut (e. earnings per share) er notuð til að ákvarða hlut hluthafa fyrirtækis af
hagnaði þess. Kennitalan er notuð af fjárfestum og sérfræðingum til að meta afkomu fyrirtækis,
til að spá fyrir um framtíðarafkomu þess og til að áætla verðmæti hlutabréfa, en ekki er hún
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gagnleg sé hún notuð ein og sér. Fjárfestar ættu því alltaf að skoða aðrar kennitölur samhliða.
Því hærra sem hlutfallið er því arðbærara er talið að fyrirtækið sé og því meiri er hagnaður til
að deila á milli hluthafa þess.
Fjárfestar kaupa hlutabréf fyrirtækis til að vinna sér inn arð og selja hlutabréfin í framtíðinni
á hærra verði til að hagnast á þeim. Ávinningsgeta fyrirtækis ákvarðar arðgreiðslur og verðmæti
hlutabréfa þess á markaðnum og þess vegna er hagnaður á hlut mikilvæg kennitala fyrir
núverandi og framtíðar hluthafa. Ekki er hægt að meta raunverulegan tekjumöguleika fyrirtækis
með kennitölunni eftir eitt reikningsár heldur þarf að skoða hana fyrir nokkur ár ásamt því að
bera saman við svipuð fyrirtæki til að velja þann fjárfestingarkost sem hentar fjárfestum best
(Corporate Finance Institute, e.d.k).

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 ú𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑖 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎
Jafna 21: Hagnaður á hlut (e. earnings per share, EPS) (Keldan ehf., e.d.)

V/I hlutfall (e. market/book ratio)
V/I hlutfall (e. market/book ratio) er notað til að meta núverandi markaðsvirði fyrirtækis miðað
við bókfært verð þess. Markaðsvirði er hlutabréfaverð allra útistandandi hlutabréfa og bókfært
virði er sú upphæð sem yrði eftir ef félagið gerði upp allar eignir sínar og endurgreiddi allar sínar
skuldir. Bókfært virði jafngildir því hreinni eign fyrirtækis og kemur úr efnahagsreikningi. Því má
segja að kennitalan sé notuð til að bera saman hreinar eignir fyrirtækis sem tiltækar eru miðað
við söluverð hlutabréfa þess.
Kennitalan er notuð til þess að fá upplýsingar um það hvernig markaðurinn metur fyrirtækið
miðað við það sem efnahagsreikningur gefur til kynna. Sé hlutfallið minna en 1 gæti það bent
til þess að hlutabréf séu vanmetin, og því slæm fjárfesting, en sé það hærra en 1 getur það bent
til þess að hlutabréf séu ofmetin, og því góð fjárfesting. Misjafnar skoðanir eru um niðurstöður
V/I hlutfallsins og því er mælt með að horfa á það samhliða öðrum kennitölum (Corporate
Finance Institute, e.d.n).
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖
𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
Jafna 22: V/I hlutfall (e. market/book ratio) (Keldan ehf., e.d.)

A/V hlutfall (e. dividend yield)
A/V hlutfallið (e. dividend yield) mælir hlutfall af markaðsverði fyrirtækis á hlut sem greiddur er
til hluthafa í formi arðs. Hvort hlutfallið sé hátt eða lágt fer eftir atvinnugrein og viðskiptalífsferli
fyrirtækis, en sé fyrirtæki ört vaxandi getur t.d. verið betra fyrir það að greiða ekki arð heldur
gætu peningarnir nýst betur með því að fjárfesta í fyrirtækinu til að auka viðskipti. Aftur á móti
getur fullþróað fyrirtæki skýrt frá háum arði vegna hlutfallslegs skorts á vaxtarmöguleikum í
framtíðinni. Því gefur A/V hlutfallið ekki endilega til kynna hvort fyrirtæki standi sig vel eða ekki
heldur er það notað af fjárfestum til að ákvarða hvort fjárfesting í hlutabréfum fyrirtækis falli
að fjárfestingarstefnu þeirra (Corporate Finance Institute, e.d.j).

𝐴𝑟ð𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð
Jafna 23: A/V hlutfall (e. dividend yield) (Keldan ehf., e.d.)

PEG hlutfall (e. price/earnings to growth ratio)
PEG hlutfallið (e. price/earnings to growth ratio) líkist V/H hlutfallinu á nokkurn hátt en það er
notað til að bera saman virði fyrirtækja sem starfa innan sömu atvinnugreinar og tekur það tillit
til vaxtarhraða hagnaðar á hlut sem búist er við í framtíðinni. PEG hlutfallið er fundið með því
að deila V/H hlutfalli með vaxtarhraða tekna fyrirtækis á ákveðnu tímabili sem vanalega eru
næstu 1-3 árin (Corporate Finance Institute, e.d.p).

V/𝐻 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
𝑉ö𝑥𝑡𝑢𝑟 ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑎𝑟 í %
Jafna 24: PEG hlutfall (e. price/earnings to growth ratio) (Keldan ehf., e.d.)
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5 Rannsóknaraðferð
Markmið þessa verkefnis er að bera saman og greina ársreikninga byggingavöruverslananna
Byko og Húsasmiðjunnar fyrir árin 2018 og 2019, út frá sjónarhorni fjárfesta og rannsaka hvort
fyrirtækið væri fýsilegri kostur fyrir fjárfesta og til þess er notuð kennitölugreining.
Ársreikningar fyrirtækjanna voru sóttir í ársreikningaskrá, þeir lesnir og valdar kennitölur
voru reiknaðar út með tilliti til þeirra upplýsinga sem gefnar voru upp í ársreikningum
fyrirtækjanna. Ársreikningar hvors fyrirtækis fyrir sig voru greindir og síðan voru þeir bornir
saman og fundið var út hvort fyrirtækið væri fýsilegri fjárfestingarkostur út frá völdum
kennitölum þessara ára. Einnig var fundið út hver frammistaða hvors fyrirtækis fyrir sig væri á
milli ára.
Þær kennitölur sem skoðaðar verða eru arðsemiskennitölurnar arðsemi eigin fjár, arðsemi
heildareigna, hagnaðarhlutfall og brúttó ágóða hlutfall. Greiðsluhæfiskennitölurnar sem
skoðaðar verða eru veltufjárhlutfall, lausafjárhlutfall, sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum
og gæði hagnaðar. Skuldsetningarhlutföllin sem skoðuð verða eru hlutfall skulda á móti eignum,
eiginfjárhlutfall og skuldaþekja handbærs fjár frá rekstri og kennitölur nýtingar fjármagns sem
skoðaðar verða eru veltuhraði eigna og veltuhraði birgða. Þær kennitölur sem skoðaðar verða
voru ákvarðaðar út frá þeim upplýsingum sem fram koma í ársreikningum fyrirtækjanna, en
vegna skorts á upplýsingum var ekki hægt að greina allar kennitölur.
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6 Byko og Húsasmiðjan
Byko og Húsasmiðjan eru íslenskar verslunarkeðjur sem sérhæfa sig í vörum fyrir byggingariðnað og eru þessar keðjur rótgrónar á Íslandi.

6.1 Byko
Byko var opnuð árið 1962 af þeim Guðmundi H. Jónssyni og Hjalta Bjarnasyni. Í byrjun var
einungis þar að fá grófar byggingarvörur en fljótlega var einnig opnuð þar smávöruverslun. Byko
rekur nú, árið 2021, 12 starfsstöðvar um land allt; fimm byggingavöruverslanir, eina
timburverslun, tvö vöruhús, eitt sölusvið, tvo leigumarkaði og eina lagnaverslun og hjá
fyrirtækinu starfar 471 starfsmaður í 326 stöðugildum, en starfsfólki fjölgar um 40 manns yfir
sumartímann (Byko, e.d.a) (Byko, e.d.b).

Ársreikningar Byko árin 2018 og 2019
Ársreikningur Byko hefur að geyma það sem lög segja til um; skýrslu og áritun stjórnar, áritun
endurskoðanda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, skýringar sem innihalda
upplýsingar um reikningsskilaaðferðir sem og aðrar skýringar og auk þess inniheldur hann
eiginfjáryfirlit.
Skv. rekstrarreikningi Byko á reikningsárunum 2018 og 2019 gekk rekstur félagsins heilt yfir
vel en hagnaður ársins 2018 var 885.242 þúsund kr. og hækkaði í 967.629 þúsund kr. árið 2019.
Rekstrartekjur árið 2018 voru upp á 19.194.634 þúsund kr. og jukust þær í 19.990.786 þúsund
kr. árið 2019. Árið 2018 var kostnaðarverð seldra vara Byko 13.238.754 þúsund kr. en árið 2019
var það 12.599.120 þúsund kr..
Skv. efnahagsreikningi Byko voru fastafjármunir félagsins árið 2018 804.964 þúsund kr. og
af því voru rekstrarfjármunir 376.784 þúsund kr. og óefnislegar eignir 266.743 þúsund kr.. Árið
2019 voru fastafjármunir félagsins 931.491 þúsund kr. og þar af voru rekstrarfjármunir 362.047
þúsund kr. og óefnislegar eignir voru 388.954 þúsund kr. og hafa því óefnislegar eignir félagsins
aukist verulega á reikningsárinu 2019, en til þeirra geta m.a. talist leyfi, réttindi, heimildir,
viðskiptavild og annað sem félagið gæti aflað tekna á í náinni framtíð. Veltufjármunir ársins
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2018 voru samtals 6.252.808 þúsund kr. og þar af voru birgðirnar 3.491.538 þúsund kr.,
viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 1.924.128 þúsund kr. og handbært fé var 32.178
þúsund kr.. Árið 2019 voru veltufjármunir samtals 5.037.910 þúsund kr. en þar af voru birgðir
félagsins 3.499.937 þúsund kr., viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur voru upp á
1.529.563 þúsund kr. og handbært fé var 8.410 þúsund kr.. Eignir Byko árið 2018 voru því
samtals 6.252.808 þúsund kr. en 5.969.401 þúsund kr. árið 2019. Lækkun eigna félagsins fólst
því í rekstrarfjármunum, birgðum, viðskiptakröfum og öðrum skammtímakröfum, sem og
handbæru fé.
Eigið fé ársins 2018 var 2.184.369 þúsund kr. en árið 2019 var eigið fé samtals 2.351.998
þúsund kr. og felst hækkun eigin fjár á milli ára í því að bundinn hlutdeildarreikningur hækkaði
úr 3.369 þúsund kr. í 19.695 þúsund kr. og óráðstafað eigið fé hækkaði úr 1.474.320 þúsund kr.
í 1.625.623 þúsund kr. á milli ára. Hlutafé var 248.863 þúsund kr. á árunum 2018 og 2019,
yfirverðsreikningur hlutafjár hélst einnig eins á milli ára, en hann var 395.601 þúsund kr. og
lögbundinn varasjóður var 62.216 þúsund kr. á árunum 2018 og 2019.
Skuldir Byko voru 4.068.439 þúsund kr. árið 2018 en þar af voru langtímaskuldir samtals
194.184 þúsund kr. og skammtímaskuldir samtals 3.874.255 þúsund kr. en árið 2019 voru
heildarskuldir félagsins 3.617.403 þúsund kr. og þar af voru langtímaskuldir 168.587 þúsund kr.
og skammtímaskuldir voru samtals 3.448.816 þúsund kr.
Skv. sjóðstreymisyfirliti Byko var veltufé frá rekstri árið 2018 999.701 þúsund kr. en árið
2019 hækkaði veltufé frá rekstri og nam 1.148.783 þúsundum kr.. Hækkunin fólst í því að
hagnaður hækkaði úr 885.242 þúsund kr. í 967.629 þúsund kr. á milli ára, afskriftir félagsins
hækkuðu úr 136.726 þúsund kr. í 226.366 þúsund kr. en breyting á tekjuskattsskuldbindingu
lækkaði á milli ára úr 20.846 þúsund kr. árið 2018 í 2.291 þúsund kr. árið 2019. Birgðir Byko
hækkuðu um 876.297 þúsund kr. á árinu 2018 og voru því í árslok 2018 3.492.000 þúsund kr.
og hækkuðu þær um 8.399 þúsund kr. aukalega árið 2019 og voru því í árslok 3.500.000 þúsund
kr.. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur hækkuðu um 356.893 þúsund kr. árið 2018 og
lækkuðu þær um 394.565 þúsund kr. árið 2019. Árið 2018 hækkuðu viðskiptaskuldir og aðrar
skammtímaskuldir um 353.253 þúsund kr. og lækkuðu þær um 487.419 þúsund kr. árið 2019.
Handbært fé frá rekstri árið 2018 var því 119.764 þúsund kr. og hækkaði það upp í 1.047.531
þúsund kr. á árinu 2019. Árið 2018 voru fjárfestingarhreyfingar 76.826 þúsund kr. en árið 2019
voru þær 305.390 þúsund kr.. Fólst helsti munurinn í því að fjárfestingar í óefnislegum eignum
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fóru úr 189.039 þúsund kr. árið 2018 í 212.351 þúsund kr. árið 2019. Einnig fóru fjárfestingar í
rekstrarfjármunum úr 93.937 þúsund kr. árið 2018 í 133.863 þúsund kr. árið 2019. Móttekinn
arður frá hlutdeildarfélagi var 62.500 þúsund kr. árið 2018 lækkaði hann í 27.500 þúsund kr. á
árinu 2019 og voru breytingar á kröfum á tengd félög 130.975 þúsund kr. árið 2018 en
breytingarnar voru engar árið 2019. Fjármögnunarhreyfingar ársins 2018 voru 22.798 þúsund
kr. en urðu þær 765.908 þúsund kr. árið 2019 en breyting skulda við tengda aðila var árið 2018
777.202 þúsund kr. en árið 2019 var breytingin 34.092 þúsund kr.. Greiddur arður hélst sá sami
á milli ára, eða 800.000 þúsund kr.. Því var hækkun á handbæru fé árið 2018 20.140 þúsund kr.
og þ.a.l. handbært fé í árslok 32.177 þúsund kr. en lækkun upp á 23.768 þúsund kr. árið 2019
og því handbært fé í árslok 2019 8.410 þúsund kr..
Skv. upplýsingum þessum mætti gera ráð fyrir að rekstur Byko hafi verið arðbærari árið
2019 en árið 2018, en rekstrartekjur, hagnaður og samtals eigið fé var hærra árið 2019 en eignir
félagsins voru meiri árið 2018.

6.2 Húsasmiðjan
Húsasmiðjan var stofnuð árið 1956 en frá árinu 2012 hefur hún verið hluti af dönsku
byggingavörukeðjunni BYGMA. Húsasmiðjan rekur nú 16 verslanir á Íslandi undir nafni
Húsasmiðjunnar en auk þess eru undir keðjunni 7 verslanir Blómavals og 4 verslanir Ískrafts sem
sérhæfa sig í rafiðnaði. Samtals rekur Húsasmiðjan því 27 verslanir um land allt og hjá þeim
starfa rúmlega 500 manns (Húsasmiðjan, e.d.).

Ársreikningar Húsasmiðjunnar árin 2018 og 2019
Ársreikningar Húsasmiðjunnar samanstanda að skýrslu og áritun stjórnar, áritun endurskoðanda, rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, sjóðstreymisyfirliti, upplýsingum um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar og því eru þeir rétt settir upp skv. lögum.
Skv. rekstrarreikningi Húsasmiðjunnar voru rekstrartekjur félagsins 18.560.298 þúsund kr.
árið 2018 og jukust þær í 18.752.189 þúsund kr. árið 2019. Hagnaður ársins 2018 var 234.941
þúsund kr. en árið 2019 lækkaði hagnaður félagsins niður í 53.051 þúsund kr., en það má rekja
til þess að kostnaðarverð seldra vara árið 2018 var 12.279.390 þúsund kr. en 12.586.845
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þúsund kr. árið 2019 og því var framlegð af vörusölu árið 2018 6.280.908 þúsund kr. en
6.165.343 þúsund kr. árið 2019. Einnig var meiri kostnaður lagður í laun, launatengd gjöld og
annan starfsmannakostnað árið 2019 en árið 2018, en árið 2018 hljóðaði sá kostnaður upp á
3.544.907 þúsund kr. en árið 2019 var hann upp á 3.599.640 þúsund kr.. Annar
rekstrarkostnaður og afskriftir félagsins báru einnig meiri kostnað árið 2019 en árið 2018. Annar
rekstrarkostnaður árið 2018 var 2.231.813 þúsund kr. en árið 2019 var hann 2.320.320 þúsund
kr. og afskriftir ársins 2018 voru upp á 280.109 þúsund kr. en 306.015 þúsund kr. árið 2019.
Skv. efnahagsreikningi voru fastafjármunir ársins 2018 upp á 1.035.015 þúsund kr. og þar
af voru rekstrarfjármunir félagsins 685.508 þúsund kr., viðskiptavild var 91.607 þúsund kr.,
eignarhlutir á hlutdeildarfélögum 160.643 þúsund kr., eignarhlutir í öðrum félögum 68 þúsund
kr. og skuldabréf og aðrar kröfur hljóðuðu upp á 97.190 þúsund kr., en árið 2019 voru
fastafjármunir félagsins 864.721 þúsund kr. og þar af voru rekstrarfjármunir þess 570.498
þúsund kr., viðskiptavild þess hafði lækkað niður í 61.077 þúsund kr., eignarhlutir í
hlutdeildarfélögum hækkaði í 177.632 þúsund kr., eignarhlutir í öðrum félögum héldust þeir
sömu, eða 68 þúsund kr. og skuldabréf og aðrar kröfur lækkuðu í 55.446 þúsund kr..
Veltufjármunir Húsasmiðjunnar voru 5.604.386 þúsund kr. árið 2018 og þar af voru vörubirgðir
þess upp á 3.678.509 þúsund kr., viðskiptakröfur 1.563.405 þúsund kr., kröfur á tengda aðila
félagsins voru 34.159 þúsund kr., aðrar skammtímakröfur 251.282 þúsund kr. og handbært fé
var 77.031 þúsund kr.. Árið 2019 lækkuðu veltufjármunir niður í 5.495.034 þúsund kr. en
vörubirgðir lækkuðu í 3.648.901 þúsund kr., viðskiptakröfur lækkuðu í 1.516.920 þúsund kr.,
aðrar skammtímakröfur lækkuðu niður í 166.785 þúsund kr. en handbært fé félagsins hækkaði
upp í 162.428 þúsund kr.. Kröfur á tengda aðila voru engar. Eignir samtals árið 2018 voru því
6.639.401 þúsund kr. og árið 2019 höfðu þær lækkað niður í 6.359.755 þúsund kr. Eigið fé ársins
2018 var 2.939.441 þúsund kr. og hækkaði það upp í 2.992.492 þúsund kr. árið 2019 en hlutafé
félagsins hélst eins á milli ára, eða 2.316.000 þúsund kr., bundið eigið fé hækkaði á milli ára,
eða úr 63.604 þúsund kr. árið 2018 í 85.899 þúsund kr. árið 2019. Óráðstafað eigið fé hækkaði
svo úr 559.837 þúsund kr. árið 2018 í 590.593 þúsund kr. árið 2019. Langtímaskuldir ársins 2018
voru 1.125.894 þúsund kr. en þær höfðu lækkað niður í 1.024.598 þúsund kr. árið 2019.
Skammtímaskuldir lækkuðu einnig á milli ára en árið 2018 voru skammtímaskuldir félagsins
2.574.066 þúsund kr. en árið 2019 höfðu þær lækkað niður í 2.342.665 þúsund kr.. Samtals
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skuldir ársins 2018 voru því 3.699.960 þúsund kr. en árið 2019 höfðu þær lækkað niður í
3.367.263 þúsund kr..
Skv. sjóðstreymisyfirliti félagsins var veltufé ársins 2018 516.927 þúsund kr. en árið 2019
hafði það lækkað niður í 308.891 þúsund kr. en lækkunin mætti skýrast í því að hagnaður ársins
lækkaði úr 234.941 þúsund kr. árið 2018 í 53.051 þúsund kr. árið 2019. Einnig hafði tekjuskattur
ársins farið úr 44.642 þúsund kr. árið 2018 í -4.345 þúsund kr. árið 2019. Afskriftir ársins 2018
voru 280.109 þúsund kr. en hækkuðu í 306.015 þúsund kr. árið 2019. Á árinu 2018 höfðu
vörubirgðir félagsins lækkað um 448.031 þúsund kr., skammtímakröfur lækkuðu um 362.062
þúsund kr. og skammtímaskuldir lækkuðu um 218.513 þúsund kr.. Á árinu 2019 hækkuðu hins
vegar vörubirgðir um 29.608 þúsund kr., skammtímakröfur hækkuðu um 165.141 þúsund kr.
og skammtímaskuldir lækkuðu um 182.598 þúsund kr.. Handbært fé til rekstrar var því 511.679
þúsund kr. árið 2018 en handbært fé frá rekstri var 321.042 þúsund kr. árið 2019.
Fjárfestingahreyfingar ársins 2018 voru 645.761 þúsund kr. en voru -89.892 þúsund kr. árið
2019. Það orsakast af því að fjárfesting í rekstrarfjármunum nam 302.003 þúsund kr. árið 2018
en einungis 160.475 þúsund kr. árið 2019, fenginn arður frá hlutdeildarfélagi var 62.524 þúsund
kr. árið 2018 en einungis 27.500 kr. árið 2019. Söluverð hlutabréfa var 2.377 þúsund kr. árið
2018 en 0 kr. árið 2019. Breyting á markaðsverðbréfum var 914.940 þúsund kr. árið 2018 en
engin breyting varð árið 2019. Fjármögnunarhreyfingar ársins 2018 voru 520.073 þúsund kr. en
einungis 145.754 þúsund kr. árið 2019. Á árinu 2018 voru tekin ný langtímalán upp á 1.263.000
þúsund kr. en árið 2019 voru tekin ný langtímalán fyrir 5.874 þúsund kr.. Einnig voru afborganir
langtímalána á árinu 2018 1.833.073 þúsund kr. en árið 2019 voru þær einungis 101.628
þúsund kr.. Lækkun var því á handbæru fé félagsins árið 2018 um 385.991 þúsund kr. og
handbært fé í lok árs því 77.031 þúsund kr. en hækkun var á handbæru fé árið 2019 og í lok árs
var handbært fé 162.428 þúsund kr..
Skv. þessum upplýsingum má gera ráð fyrir því að rekstur Húsasmiðjunnar hafi verið betri
árið 2018 en 2019 en í skýrslu stjórnar segir að vegna þess hve illa rekstur ársins 2019 gekk var
ákveðið að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa á árinu 2020. Samtals eigið fé og rekstrartekjur
félagsins voru hærri árið 2019 en hagnaður ársins 2018 var mun hærri en hagnaður ársins 2019.
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7 Greining og samanburður ársreikninga Byko
og Húsasmiðjunnar 2018 og 2019
7.1 Kennitölur arðsemi
Eins og sjá má á mynd 1 var arðsemi eigin fjár Byko árið 2019 41,14% og fyrir árið 2018 var hún
40,53% en það skýrist af því að hagnaður Byko var hærri árið 2019 en 2018. Árið 2019 var
arðsemi eigin fjár 1,77% hjá Húsasmiðjunni en 7,99% árið 2018, en þessi mikla hækkun skýrist
af því að hagnaður Húsasmiðjunnar var mun hærri árið 2018 en árið 2019 ásamt því að
meðalstaða eigin fjár var lægri árið 2018. Því hafa fjárfestar Byko hagnast meira en fjárfestar
Húsasmiðjunnar á árunum 2018 og 2019 en fjárfestar Byko högnuðust meira árið 2019 en árið
2018 á meðan fjárfestar Húsasmiðjunnar hafa hagnast meira árið 2018 en árið 2019.

Mynd 1: Samanburður á arðsemi eigin fjár

Líkt og sjá má á mynd 2 var arðsemi heildareigna Byko 16,21% árið 2019 en 14,16% árið
2018 en hagnaður ársins 2019 var meiri en hagnaður ársins 2018 ásamt því að meðalstaða eigna
var minni árið 2019. Arðsemi heildareigna Húsasmiðjunnar árið 2019 var hins vegar 0,83% en
3,54% árið 2018 og skýrist það á því að hagnaður ársins 2018 var mun meiri en árið 2019. Sjá
má að Byko var arðbærara og skilvirkara með betri rekstrarframmistöðu en Húsasmiðjan á
árunum 2018 og 2019. Rekstrarframmistaða Byko var betri árið 2019 en árið 2018, en árið 2018
var rekstrarframmistaða Húsasmiðjunnar betri en árið 2019.
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Mynd 2: Samanburður á arðsemi heildareigna

Hagnaðarhlutfall Byko árið 2019 var 4,84% en 4,61% árið 2018, en það má rekja til þess að
hagnaður félagsins var hærri árið 2019. Hagnaðarhlutfall Húsasmiðjunnar var þó nokkuð lægra,
eða 0,28% árið 2019 og 1,27% árið 2018, en það má einnig rekja til þess að hagnaður ársins
2018 var hærri en hagnaður ársins 2019 en einnig var vörusala félagsins minni árið 2018. Þýðir
það að Húsasmiðjan hagnaðist minna en Byko á hverri seldri vöru á árunum 2019 sem og 2018,
líkt og sjá má á mynd 3. Byko hagnaðist meira á hverri seldri vöru árið 2019 en árið 2018, en
Húsasmiðjan hagnaðist meira á hverri seldri einingu árið 2018 heldur en árið 2019. Miðað er
við að hagnaðarhlutfall félaga sé um 10% og því eru bæði fyrirtækin vel undir viðmiðinu.

Mynd 3: Samanburður á hagnaðarhlutfalli

Brúttó ágóða hlutfall Byko árið 2019 var 33,78% og lækkaði því úr 34,36% frá árinu 2018
þrátt fyrir að brúttó ágóði, eða framlegð af vörusölu, hafi hækkað ögn á milli ára, og því verið
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hærri árið 2019, þá hækkaði vörusala einnig á milli ára og var hún mun hærri árið 2019. Því var
söluhagnaður Byko meiri árið 2018 en árið 2019. Brúttó ágóða hlutfall Húsasmiðjunnar var
einnig hærra árið 2018 en þá var hlutfallið 33,84% en árið 2019 var hlutfallið 32,88%. Árið 2018
var framlegð af vörusölu Húsasmiðjunnar hærri en árið 2019 ásamt því að vörusala félagsins var
minni og skýrir það mun hlutfallsins. Því segir þetta okkur það að söluhagnaður Byko og
Húsasmiðjunnar var meiri árið 2018, en einnig segir þetta okkur það að söluhagnaður Byko var
meiri en söluhagnaður Húsasmiðjunnar á árunum 2018 og 2019, eins og sjá má á mynd 4.

Mynd 4: Samanburður brúttó ágóða hlutfalls

7.2 Kennitölur greiðsluhæfis
Á mynd 5 má sjá veltufjárhlutfall Byko og Húsasmiðjunnar. Hjá báðum félögum var veltufjárhlutfallið hærra árið 2019 en 2018. Veltufjárhlutfall Byko árið 2019 var 1,46 en 1,41 árið 2018,
þrátt fyrir að veltufjármunir félagsins hafi verið lægri árið 2019, en skammtímaskuldir félagsins
voru einnig lægri árið 2019. Veltufjárhlutfall Húsasmiðjunnar var hins vegar mun hærra, eða
2,35 árið 2019 og 2,18 árið 2018, en skammtímaskuldir félagsins voru mun lægri árið 2019 þrátt
fyrir að veltufjármunir Húsasmiðjunnar voru lægri árið 2019. Því getum við sagt að Húsasmiðjan
hafi meira öryggi komi upp óvissa í rekstrinum, ásamt því að Húsasmiðjan á auðveldara með að
greiða niður skammtímaskuldir sínar.
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Mynd 5: Samanburður veltufjárhlutfalls

Húsasmiðjan hefur einnig betra lausafjárhlutfall en Byko, sjá mynd 6. Lausafjárhlutfall Byko
árið 2019 var 0,45 en árið 2018 var það 0,50 en þrátt fyrir að skammtímaskuldir ársins 2018
voru hærri en 2019 þá voru kvikir veltufjármunir einnig mun hærri árið 2018. Lausafjárhlutfall
Húsasmiðjunnar var hærra árið 2019 eða 0,79 en árið 2018 var það 0,75. Skammtímaskuldir
félagsins voru minni árið 2019, þrátt fyrir að kvikir veltufjármunir hafi einnig verið minni það ár.
Þýðir þetta að Húsasmiðjan hefur betri lausafjárstöðu en Byko á árunum 2018 og 2019,
lausafjárstaða Húsasmiðjunnar var betri árið 2019 og var staðan betri hjá Byko árið 2018.

Mynd 6: Samanburður lausafjárhlutfalls

Sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum hjá Byko var 30,37% á árinu 2019 en einungis
3,09% árið 2018, en handbært fé frá rekstri jókst gífurlega árið 2019. Árið 2019 var sjóðstreymi
á móti skammtímaskuldum hjá Húsasmiðjunni 13,70% en -19,88% árið 2018. Ástæða þess er
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að árið 2018 var handbært fé frá rekstri hjá Húsasmiðjunni neikvætt. Byko hefur því verið betur
í stakk búið að framleiða reiðufé til að greiða niður skuldir sínar á árunum 2018 og 2019. Byko
og Húsasmiðjunni gekk því báðum betur árið 2019 að framleiða reiðufé til að greiða niður
skammtímaskuldir sínar, en árið 2018, eins og sjá má á mynd 7.

Mynd 7: Samanburður sjóðstreymis á móti skammtímaskuldum

Líkt og sjá má á mynd 8 var gæði hagnaðar Húsasmiðjunnar mun hærra en hjá Byko árið
2019, en aftur á móti var það mun hærra hjá Byko en hjá Húsasmiðjunni árið 2018. Gæði
hagnaðar árið 2019 var 1,08 en einungis 0,14 árið 2018, en það má skýra með því að handbært
fé frá rekstri árið 2019 var þeim mun hærra en árið 2018 og voru gæði þeirra tekna sem Byko
aflaði meiri árið 2019. Gæði hagnaðar Húsasmiðjunnar var 6,05 árið 2019 en hafði það hækkað
úr -2,18 frá árinu 2018. Árið 2018 var handbært fé frá rekstri neikvætt og því var gæði hagnaðar
neikvætt það ár. Hins vegar var handbært fé frá rekstri jákvætt árið 2019 og því gæði hagnaðar
jákvæð.
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Mynd 8: Samanburður gæðis hagnaðar

7.3 Kennitölur skuldsetningarhlutfalla
Hlutfall skulda á móti eignum segir okkur hver geta fyrirtækisins er til að standast tap án þess
að það skaði hagsmuni lánardrottna þess. Hlutfall Byko árið 2019 var 60,60% og lækkaði það úr
65,07% frá árinu 2018, en er það vegna þess að heildarskuldir félagsins voru meiri árið 2018
ásamt því að heildareignir ársins voru meiri. Þetta hlutfall viljum við frekar hafa lægra þar sem
þá eru meiri líkur á að fyrirtæki geti staðið skil á gjaldföllnum skuldum sínum og því var hlutfall
Byko hagstæðara árið 2019. Hlutfall Húsasmiðjunnar árið 2019 var 52,95% og 55,73% árið 2018,
en heildarskuldir Húsasmiðjunnar voru mun lægri árið 2019. Því ætti Húsasmiðjan frekar að
geta staðið skil á skuldum sínum á árunum 2018 og 2019 en bæði félögin höfðu hagstæðara
hlutfall árið 2019, eins og sjá má á mynd 9.

Mynd 9: Samanburður hlutfalls skulda á móti eignum
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Eiginfjárhlutfall Byko árið 2019 var 39,40% og hækkaði það frá 2018 en þá var hlutfallið
34,93% eins og má sjá á mynd 10. Skýrist þessi hækkun á því að eigið fé Byko var hærra árið
2019, en einnig voru heildareignir félagsins þá minni. Eiginfjárhlutfall Húsasmiðjunnar var
47,05% árið 2019 og 44,27% árið 2018, en eigið fé og heildareignir Húsasmiðjunnar voru einnig
hærri árið 2019. Þar sem bæði félög hafa eiginfjárhlutfall með lægra gildi en 50% segir það
okkur að bæði félög hafa skuldsett sig til að öðlast eignir en ekki öðlast eignir sínar með lágmarks
skuldum. Húsasmiðjan hefur hærra hlutfall og er því ekki eins mikil fjárhagsleg áhætta og Byko.
Bæði félög eru þó áhættuminni fjárfestingar árið 2019 en 2018.

Mynd 10: Samanburður eiginfjárhlutfalls

Skuldaþekja handbærs fjár frá rekstri Byko árið 2019 var 17,55% sem er mikil hækkun frá
2018 þegar skuldaþekjan var 1,92%. Skýring þessarar miklu hækkunar er sú að handbært fé frá
rekstri árið 2019 var mun hærra en árið 2018. Skuldaþekja Húsasmiðjunnar var 5,05% árið 2018
en -7,71% árið 2018 þar sem handbært fé frá rekstri var neikvætt árið 2018 en jákvætt árið
2019. Þetta segir okkur það að Byko ætti auðveldara með að greiða niður skuldir sínar myndi
félagið verja öllu sínu handbæru fé sem myndast frá rekstrinum til að greiða þær niður miðað
við niðurstöður ársreikninga 2018 og 2019, líkt og sjá má á mynd 11.
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Mynd 11: Samanburður skuldaþekju handbærs fjár frá rekstri

7.4 Kennitölur nýtingar fjármagns
Veltuhraði eigna Byko árið 2019 var 3,35 og hækkaði því frá 2018 þegar veltuhraði eigna hafði
gildið 3,07. Má rekja hækkunina til þess að mikil aukning var á rekstrartekjum félagsins árið
2019 þrátt fyrir örlitla lækkun á meðalstöðu eigna. Gildi veltuhraða eigna Húsasmiðjunnar árið
2019 var 2,95 og hafði það hækkað frá árinu 2018 þegar gildið var 2,80. Hækkun
Húsasmiðjunnar má einnig rekja til þess að aukning var á rekstrartekjum árið 2019. Þýðir þetta
að Byko nýtir eignir sínar á skilvirkari hátt en Húsasmiðjan á árunum 2018 og 2019 þar sem gildi
veltuhraða eigna Byko er hærra, eins og sjá má á mynd 12.

Mynd 12: Samanburður veltuhraða eigna

Eins og sjá má á mynd 13 var veltuhraði birgða Byko 3,78 árið 2019 en 3,61 árið 2018.
Skýrist það af því að kostnaðarverð seldra vara var hærra árið 2019 en 2018 ásamt því að
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meðalstaða birgða var örlítið hærri árið 2019. Veltuhraði birgða hjá Húsasmiðjunni var 3,45 árið
2019 og 3,34 árið 2018 og skýrist það einnig af því að kostnaðarverð seldra vara var hærra árið
2019. Því má segja að birgðastjórnun Byko sé skilvirkari en birgðastjórnun Húsasmiðjunnar á
árunum 2019 og 2018 ásamt því að Byko veltir birgðum betur yfir reikningsárið. Velta birgða
Húsasmiðjunnar var betri árið 2019 en einnig var velta birgða Byko betri það ár.

Mynd 13: Samanburður veltuhraða birgða

7.5 Niðurstöður kennitölugreiningar
Samkvæmt útreikningum kennitalna Byko og Húsasmiðjunnar má sjá að á árunum 2018 og 2019
var arðsemi Byko betri en Húsasmiðjunnar en þær kennitölur arðsemi sem skoðaðar voru;
arðsemi eigin fjár, arðsemi heildareigna, hagnaðarhlutfall og brúttó ágóða hlutfall, komu allar
betur út hjá Byko. Þýðir þetta að ávöxtun þess fjármagns sem fjárfestar Byko hafa bundið í
rekstrinum er meiri en hjá Húsasmiðjunni og því hagnast fjárfestar Byko frekar á árunum 2018
og 2019. Sé horft til hvors fyrirtækis fyrir sig á milli ára komu kennitölur arðsemi hjá
Húsasmiðjunni betur út árið 2018, en arðsemi eigin fjár, arðsemi heildareigna sem og
hagnaðarhlutfall Byko voru hagstæðari árið 2019 en brúttó ágóða hlutfall félagsins var
hagstæðara árið 2018. Fjárfestar Húsasmiðjunnar högnuðust því meira árið 2018 á hverja krónu
sem þeir fjárfest hafa í félaginu, en fjárfestar Byko högnuðust meira árið 2019, miðað við gildi
arðsemi eigin fjár félaganna. Sé arðsemi heildareigna skoðuð með tilliti til hvors félags fyrir sig
má sjá að rekstrarframmistaða Húsasmiðjunnar var betri árið 2018 á meðan hún var betri hjá
Byko árið 2019. Húsasmiðjan hagnaðist meira á hverri seldri einingu eftir að búið var að draga
þann kostnað sem það kostar að koma vörunni á markað frá árið 2018, en Byko hagnaðist meira
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árið 2019. Brúttó ágóða hlutfall Húsasmiðjunnar og Byko var hagstæðara árið 2018 og því
högnuðust félögin meira á sölu sinni árið 2018 en árið 2019 en getur það t.d. þýtt að verðlag
hafi verið of lágt árið 2019.
Greiðsluhæfi Húsasmiðjunnar kom, heilt yfir, betur út árið 2019 þar sem Húsasmiðjan hafði
betri gildi veltufjárhlutfalls, lausafjárhlutfalls og gæði hagnaðar en sjóðstreymi á móti
skammtímaskuldum kom betur út hjá Byko árið 2019. Árið 2018 var veltufjárhlutfall og
lausafjárhlutfall Húsasmiðjunnar betra en sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum og gæði
hagnaðar kom betur út hjá Byko. Árið 2019 var Húsasmiðjan því heilt yfir hæfari til þess að
greiða niður skammtímaskuldir sínar ásamt því að mæta óvæntri lausafjárþörf. Árið 2018 var
Húsasmiðjan hæfari til þess að greiða niður skammtímaskuldir sínar með veltufjármunum, eða
takast á við óvissu í rekstri, ásamt því að greiða niður skammtímaskuldir sínar með lausafé sínu.
Aftur á móti var Byko hæfara til þess að greiða niður skammtímaskuldir sínar með framleiddu
handbæru fé frá rekstri ásamt því að meiri gæði voru í hagnaði úr rekstrarreikningi Byko árið
2018. Kennitölur greiðsluhæfis komu betur út hjá Húsasmiðjunni árið 2019 en veltufjárhlutfall,
sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum og gæði hagnaðar komu betur út hjá Byko árið 2019 á
meðan lausafjárhlutfall félagsins hafði betra gildi árið 2018.
Heilt yfir komu skuldsetningarhlutföll Húsasmiðjunnar betur út en hlutföll Byko á árunum
2018 og 2019 og því má segja að Húsasmiðjan hafi verið betur í stakk búin til að greiða niður
fjárhagslegar skuldir sínar. Hlutfall skulda á móti eignum sem og eiginfjárhlutfall
Húsasmiðjunnar höfðu betra gildi á báðum árunum, en það segir okkur að félagið hafi haft meiri
getu til að standast tap án þess að skaða hagsmuni lánardrottna sinna en einnig að félagið hafi
skuldsett sig til að öðlast eignir, þar sem gildi eiginfjárhlutfalls Húsasmiðjunnar er undir 50%
bæði árin, en það er talið vera vísbending um meiri fjárhagslega áhættu. Skuldaþekja handbærs
fjár frá rekstri kom hins vegar betur út hjá Byko á árunum 2018 og 2019 og segir það okkur að
Byko gæti greitt niður heildarskuldir sínar með handbæru fé frá rekstri á skemmri tíma en
Húsasmiðjan, myndi félagið nýta allt sitt handbæra fé frá rekstri til þess. Gildi
skuldsetningarhlutfalla Byko og Húsasmiðjunnar komu betur út árið 2019 og því má segja að
miðað við upplýsingar ársreikninga þeirra höfðu bæði fyrirtækin meiri getu til að greiða niður
skuldir sínar miðað við rekstur þeirra árið 2019 en 2018.
Niðurstöður kennitalna nýtingar fjármagns komu betur út hjá Byko en gildi veltuhraða
eigna, sem og gildi veltuhraða birgða, kom betur út hjá Byko árin 2018 og 2019. Segir það okkur
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að Byko nýtti þær eignir sínar sem félagið notar til að framleiða sínar vörur betur en
Húsasmiðjan ásamt því að Byko nýtti birgðir sínar betur og stjórnaði þeim á skilvirkari hátt en
Húsasmiðjan. Húsasmiðjan og Byko nýttu eignir sínar betur og veltu birgðum sínum hraðar á
árinu 2019.
Séu kennitölurnar skoðaðar frá sjónarhorni fjárfesta má sjá að Byko væri fýsilegri kostur
fyrir fjárfesta en kennitölur arðsemi komu betur út hjá Byko á árunum 2018 og 2019 og því
hagnast fjárfestar Byko frekar en fjárfestar Húsasmiðjunnar, en mikilvægt er þó að gera sér
grein fyrir því að hér er einungis litið á punktstöðu, hver staðan er á nákvæmlega þeim tíma
sem ársreikningar félaganna eru gerðir, og getur staðan breyst snögglega. Sé horft á niðurstöðu
hvors fyrirtækis fyrir sig má sjá að fjárfestar Húsasmiðjunnar högnuðust frekar árið 2018,
greiðsluhæfi sem og skuldsetningarhlutföll félagsins voru betri árið 2019 og því var félagið
tilbúnara til að taka á móti skuldum sínum og greiða þær niður, en fjárfestar Byko högnuðust
frekar árið 2019 þar sem arðsemi félagsins var betri, ásamt því að árið 2019 var Byko betur í
stakk búið til að greiða niður skammtímaskuldir sínar sem og aðrar skuldir.
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8 Niðurstöður og umræður
Ársreikningar eru mikilvægir til að sýna fjárhagsstöðu félaga á ákveðnum tímapunkti og eru þeir
gerðir með eigendur, birgja, lánastofnanir, starfsmenn, fjárfesta, keppinauta, opinbera aðila,
almenning og forráðamenn í huga. Ber þeim, samkvæmt lögum, að innihalda skýrslu stjórnar,
áritun skoðunarmanns eða endurskoðanda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og
skýringar. Skýrsla stjórnar inniheldur athugasemdir frá stjórn fyrirtækis varðandi rekstrarár
þess. Áritun skoðunarmanns eða endurskoðanda inniheldur athugasemdir endurskoðanda eða
skoðunarmanns og tilgreinir hann hvort ársreikningur sé staðfestur. Rekstrarreikningur gerir
grein fyrir því hver rekstur fyrirtækisins var á reikningsárinu. Efnahagsreikningur segir okkur
hverjar eignir og skuldir félags eru ásamt því hvert eigin fé er. Í sjóðstreymi kemur fram hvert
handbært fé, t.d. sjóður, bankainnstæður og ónýttar yfirdráttarheimildir, fyrirtækis er.
Skýringar innihalda upplýsingar til lesanda um reglur reikningsskila og aðrar nauðsynlegar
upplýsingar til að lesandi ársreikningsins eigi auðveldara með að lesa og greina hann.
Semjendum ársreikninga ber að fara eftir lögum við gerð ársreikninga, t.d. lög um ársreikninga,
reglur reikningsskilaráðs, lög um bókhald og lög um endurskoðendur og endurskoðun.
Kennitölur eru notaðar til þess að auðvelda lesanda að greina ársreikninginn og eru þær
góð leið til þess að sjá hvernig fyrirtækið stendur á þeim tímapunkti. Kennitölur arðsemi segja
okkur hvernig það fé sem fjárfestar hafa sett í fyrirtækið hafa ávaxtast á reikningsárinu.
Kennitölur greiðsluhæfis segja okkur hve tilbúið fyrirtækið er til að taka á móti óvæntri
lausafjárþörf og hve hæft fyrirtækið er til að greiða niður skammtímaskuldir sínar.
Skuldsetningarhlutföll gera okkur grein fyrir getu fyrirtækis til að greiða niður fjárhagslegar
skuldbindingar sínar. Nýting fjármagns segir okkur hve skilvirkur rekstur fyrirtækis er. Kennitölur
markaðsvirðis gera okkur grein fyrir hversu mikils virði hlutabréf fyrirtækis eru í raun.
Ársreikningar byggingavöruverslananna Byko og Húsasmiðjunnar voru sóttir í ársreikningaskrá og voru þeir lesnir og greindir. Kom það höfundi á óvart hve mikill munur var á hagnaði
fyrirtækjanna árið 2019 ásamt því hve mikill munur var á hagnaði þeirra á milli ára, en hagnaður
Byko árið 2019 var 967.629 þúsund kr. en 885.242 þúsund kr. árið 2018. Hins vegar var
hagnaður Húsasmiðjunnar árið 2019 einungis 53.051 þúsund kr. en 234.941 þúsund kr. árið
2018. Samkvæmt þeim upplýsingum sem fram koma í ársreikningi Byko má segja að rekstur
Byko hafi gengið betur árið 2019 en árið 2018 en miðað við þær upplýsingar sem fram koma í
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ársreikningi Húsasmiðjunnar má gera ráð fyrir því að reksturinn hafi gengið betur árið 2018 og
eru þessar niðurstöður staðfestar með greiningu kennitalna fyrirtækjanna.
Rannsóknarspurning verkefnisins var að finna það út hvort fyrirtækið væri fýsilegri
fjárfestingarkostur fyrir fjárfesta og niðurstaða miðað við greiningu kennitalna er sú að Byko
væri fýsilegri kostur miðað við þær upplýsingar sem fram komu í ársreikningum fyrirtækjanna,
en gildi Byko kom betur út í öllum kennitölum arðsemi á árunum 2018 og 2019.
Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að ársreikningar sýna stöðu fyrirtækja á tilteknum
tímapunkti og sýna því punktstöðu. Ekki þarf ársreikningur og greining kennitalna fyrir árið 2018
og 2019 að endurspegla framtíð fyrirtækjanna.
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9 Tillögur
Eftir að hafa greint ársreikninga Byko og Húsasmiðjunnar fyrir árin 2018 og 2019 gæti verið
áhugavert að bera saman ársreikninga fyrir stærri tímaramma og greina frekar kennitölur
þeirra. Einnig væri áhugavert að bera fyrrnefnd ár saman við ársreikning ársins 2020 og skoða
áhrif Covid-19 á fyrirtækin.
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