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ErindiðErindið

UmfjUmfjööllun dagsins:llun dagsins:

KennitKennitöölurlur
Verðmat fyrirtVerðmat fyrirtæækjakja
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Ársreikningur; meginhugtökÁrsreikningur; meginhugtök

Rekstrarreikningurinn Rekstrarreikningurinn –– kvikmynd kvikmynd –– llæækurkur
Efnahagsreikningurinn Efnahagsreikningurinn –– ljljóósmynd smynd -- ststööðuvatnðuvatn
BBóókhaldsjafnan:   Eignir = eigið fkhaldsjafnan:   Eignir = eigið féé + skuldir + skuldir 
FjFjáármunir = Fjrmunir = Fjáármagnrmagn

Fastafjármunir Eigið fé

Langtímask.

Veltufjármunir Skammtímask.
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Nokkrar af grundvallarreglum      
reikningshaldsins
Nokkrar af grundvallarreglum      
reikningshaldsins

JJööfnunarreglanfnunarreglan
Við mVið mæælingar lingar áá afkomu skal kappkosta að jafna gjafkomu skal kappkosta að jafna gjööld ld áá mmóóti tekjum ti tekjum 
sem skrsem skrááðar eru samkvðar eru samkvææmt tekjureglunni.mt tekjureglunni.

Regla um fullnRegla um fullnæægjandi upplýsingargjandi upplýsingar
Semjandi reikningsskila skal miðla þeim upplýsingum sem geta hafSemjandi reikningsskila skal miðla þeim upplýsingum sem geta haft t 
ááhrif hrif áá áákvarðanir lesenda reikningsskila.kvarðanir lesenda reikningsskila.

SamkvSamkvææmnisreglanmnisreglan
FyrirtFyrirtæækjum ber að beita skjum ber að beita söömu reikningsskilaaðferðum og mu reikningsskilaaðferðum og áá ssííðasta ðasta 
áári.ri.
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Grundvallarreglur reikningshaldsinsGrundvallarreglur reikningshaldsins

Efni mEfni mááls umfram formls umfram form
Við gerð reikningsskila skiptir meira mVið gerð reikningsskila skiptir meira mááli að upplýsa li að upplýsa 
lesendur um efni mlesendur um efni mááls, þls, þóó að form þess kunni að vera að form þess kunni að vera 
annað.annað.

MikilvMikilvæægisreglangisreglan
Upplýsingar Upplýsingar íí áársreikningi eru mikilvrsreikningi eru mikilvæægar ef þgar ef þæær hafa r hafa 
ááhrif hrif áá þþáá áákvkvöörðun sem lesendur reikningsskila kunna rðun sem lesendur reikningsskila kunna 
að taka.að taka.

VarkVarkáárnisreglanrnisreglan
Standi semjandi reikningsskila frammi fyrir tveimur eða Standi semjandi reikningsskila frammi fyrir tveimur eða 
fleiri kostum vegna fleiri kostum vegna óóvissu, þykir rvissu, þykir réétt að velja þann kost tt að velja þann kost 
sem er lsem er lííklegastur til að ofmeta ekki eignir og hreinar klegastur til að ofmeta ekki eignir og hreinar 
tekjur.tekjur.
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KennitKennitöölurlur
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Kennitölur; inngangurKennitölur; inngangur

KennitKennitöölur eru fjlur eru fjáárhagsstrhagsstæærðir eða hlutfall tveggja eða rðir eða hlutfall tveggja eða 
fleiri stfleiri stæærða rða úúr r áársreikningi.rsreikningi.
KennitKennitöölur lur mmáá nota til að greina og tnota til að greina og túúlka lka áársreikninga rsreikninga 
fyrirtfyrirtæækja.kja.
Til eru Til eru óótal kennittal kennitöölur sem gefa mismunandi lur sem gefa mismunandi 
upplýsingar.  Hupplýsingar.  Hæægt að taka tgt að taka töölu lu úúr rekstrarreikningi, r rekstrarreikningi, 
efnahagsreikningi eða sjefnahagsreikningi eða sjóóðstreymi og setja ðstreymi og setja íí samband samband 
við aðra tvið aðra töölu lu íí þessum yfirlitum.  Sþessum yfirlitum.  Sííðan getur verið ðan getur verið 
flflóóknara að tknara að túúlka niðurstlka niðurstööður kennitður kennitöölunnar.lunnar.
KennitKennitöölurnar veita ýmsan frlurnar veita ýmsan fróóðleik, t.d. um arðsemi og ðleik, t.d. um arðsemi og 
fjfjáárhagsstrhagsstööðu fyrirtðu fyrirtæækja.kja.
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Kennitölur; inngangurKennitölur; inngangur

Við  Við  úútreikning treikning áá kennitkennitöölu lu æætti að hafa tti að hafa íí huga að þhuga að þæær r 
eru viðkveru viðkvææmar fyrir villum:mar fyrir villum:

Byggja Byggja áá reikningsskilaaðferðum sem bjreikningsskilaaðferðum sem bjóóða uppða uppáá
marga frmarga fráásagnarmsagnarmööguleikaguleika
Eru Eru íí eðli seðli síínu samþjappaðar og einfaldarnu samþjappaðar og einfaldar

Kennitala ein og sKennitala ein og séér hefur yfirleitt litla þýðingu; það r hefur yfirleitt litla þýðingu; það 
verður að setja hana verður að setja hana íí samband við aðrar tsamband við aðrar töölur, t.d. lur, t.d. 

ssöömu kennitmu kennitöölu lu áá fyrra fyrra áári / ri / áárum eða rum eða 
kennitkennitöölur fyrir lur fyrir öönnur fyrirtnnur fyrirtææki ki íí ssöömu atvinnugrein mu atvinnugrein 
áæáætlanirtlanir

KennitKennitöölur einar slur einar séér r æætti ekki að ttti ekki að túúlka of blka of bóókstaflega. kstaflega. 
Litlar breytingar lLitlar breytingar láágra talna geta haft veruleg gra talna geta haft veruleg ááhrif hrif áá
kennitkennitöölu.lu.
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Kennitölur; inngangurKennitölur; inngangur

KennitKennitöölum mlum máá skipta skipta íí flokka.  Til dflokka.  Til dææmis:mis:
KennitKennitöölur lur íí rekstrarreikningirekstrarreikningi
GreiðsluhGreiðsluhææfishlutffishlutfööllll
FjFjáárhagslegur styrkleikirhagslegur styrkleiki
FjFjáárbinding og nýting fjrbinding og nýting fjáármagnsrmagns
KennitKennitöölur um arðsemilur um arðsemi
SjSjóóðstreymiskennitðstreymiskennitöölurlur
KennitKennitöölur lur áá hlutabrhlutabrééfamarkaðifamarkaði
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Kennitölur; rekstrarreikningurKennitölur; rekstrarreikningur

Algeng stAlgeng stæærð sem talað er um er EBITDA.rð sem talað er um er EBITDA.
EBITDA = Earnings before interests, taxes, EBITDA = Earnings before interests, taxes, 
depreciation & amortization eða hagnaður fyrir depreciation & amortization eða hagnaður fyrir 
fjfjáármagnsliði, skatta og afskriftir.rmagnsliði, skatta og afskriftir.

Kennitalan sýnir hversu miklu reksturinn skilar Kennitalan sýnir hversu miklu reksturinn skilar óóhhááð ð 
þvþvíí hvernig fhvernig féélagið er fjlagið er fjáármagnað rmagnað áán þess að tekið sn þess að tekið séé
tillit til afskrifta fastafjtillit til afskrifta fastafjáármuna og rmuna og óóefnislegra eigna.efnislegra eigna.
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Kennitölur; rekstrarreikningurKennitölur; rekstrarreikningur

Hagnaður sem hlutfall af tekjum eða hagnaðarhlutfall rekstrar:Hagnaður sem hlutfall af tekjum eða hagnaðarhlutfall rekstrar:

= 1,7%= 1,7%

Segir til um hlutfall hagnaðar af rekstrartekjum fyrirtSegir til um hlutfall hagnaðar af rekstrartekjum fyrirtæækja.kja.
Sýnir framlegð af rekstri og sýnir um leið hSýnir framlegð af rekstri og sýnir um leið hææfi fyrirtfi fyrirtæækis til að kis til að 
stunda sstunda síína starfsemi.na starfsemi.
Einnig hEinnig hæægt að nota EBITDA hagnað gt að nota EBITDA hagnað íí stað hagnaðar stað hagnaðar áársins.rsins.

RekstrartekjurRekstrartekjur

HagnaðurHagnaður

5.490.2345.490.234

91.33391.333
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Kennitölur; rekstrarreikningurKennitölur; rekstrarreikningur

Velta Velta áá starfsmann:starfsmann:

= 20.796= 20.796

Heildarvelta Heildarvelta áá hvern starfsmann, samanborið við t.d. fyrra hvern starfsmann, samanborið við t.d. fyrra áár, r, 
áæáætlanir, sambtlanir, sambæærileg fyrirtrileg fyrirtææki.ki.

FjFjööldi starfsmanna (meðaltal yfir ldi starfsmanna (meðaltal yfir áárið)rið)

RekstrartekjurRekstrartekjur

264264

5.490.2345.490.234
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Kennitölur; rekstrarreikningurKennitölur; rekstrarreikningur

ÁÁlagning:lagning:

-- 1 = 1 = -- 1 = 62,4%1 = 62,4%

Sýnir hversu mikið fSýnir hversu mikið féélag leggur lag leggur áá kostnaðarverð vkostnaðarverð vööru.  Er gagnlegt ru.  Er gagnlegt 
að bera saman að bera saman áá milli milli áára, gefur vra, gefur víísbendingu um þrsbendingu um þróóun un áálagningar, lagningar, 
rýrnun.rýrnun.
HjHjáá Nýherja verður að hafa Nýherja verður að hafa íí huga að seld þjhuga að seld þjóónusta er innnusta er inníí ssöölu, lu, 
þvþvíí er um að rer um að rææða ða áálagningu lagningu áá seldar vseldar vöörur og þjrur og þjóónustu.nustu.

Kostnaðarverð seldra varaKostnaðarverð seldra vara

SalaSala

3.362.1393.362.139

5.461.6005.461.600
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Kennitölur; rekstrarreikningurKennitölur; rekstrarreikningur

Meðalvextir:Meðalvextir:

Sýnir sambandið Sýnir sambandið áá milli vaxta og skulda.  Getur gefið vmilli vaxta og skulda.  Getur gefið víísbendingu sbendingu 
um vum vööntun ntun áá vvööxtum eða að of mikið sxtum eða að of mikið séé gjaldfgjaldfæært af vrt af vööxtum þegar xtum þegar 
borið saman við vaxtakjborið saman við vaxtakjöör.r.

Meðalstaða langtMeðalstaða langtíímalmaláánana

VaxtagjVaxtagjööld af langtld af langtíímaskuldummaskuldum



15

Kennitölur; rekstrarreikningurKennitölur; rekstrarreikningur

Hlutfall tekjuskatts af hagnaði:Hlutfall tekjuskatts af hagnaði:

== = 18,4%= 18,4%

Sýnir virkt tekjuskattshlutfall. Sýnir virkt tekjuskattshlutfall. ÆÆtti að vera ntti að vera næærri 18% hrri 18% héérlendis rlendis íí
samrsamrææmi við tekjuskatt af fmi við tekjuskatt af fééllöögum.  gum.  
Ýmislegt getur þÝmislegt getur þóó haft haft ááhrif hrif áá það að hlutfallið sþað að hlutfallið séé ekki það sama, ekki það sama, 
t.d. t.d. óófrfráádrdrááttarbttarbæær kostnaður og fenginn arður.r kostnaður og fenginn arður.

Hagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skatta

TekjuskatturTekjuskattur

117.844117.844

21.64921.649
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Kennitölur; greiðsluhæfiKennitölur; greiðsluhæfi

VeltufjVeltufjáárhlutfall:rhlutfall:

= 1,81= 1,81

Segir til um greiðsluhSegir til um greiðsluhææfi fyrirtfi fyrirtæækisins til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur kisins til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur 
nnææstu tstu tóólf mlf máánuði.nuði.

LausafjLausafjáárhlutfall:rhlutfall:

= 1,37= 1,37

Segir til um greiðsluhSegir til um greiðsluhææfi fyrirtfi fyrirtæækisins til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur kisins til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur 
nnææstu tstu tóólf mlf máánuði með kvikum veltufjnuði með kvikum veltufjáármunum.rmunum.
Almennt gildir um þessar kennitAlmennt gildir um þessar kennitöölur að þvlur að þvíí hhæærri sem þrri sem þæær eru þeim mun betra r eru þeim mun betra 
er greiðsluher greiðsluhææfið.  fið.  ÆÆskilegt er að þskilegt er að þæær sr sééu yfir 1.u yfir 1.

SkammtSkammtíímaskuldirmaskuldir

VeltufjVeltufjáármunirrmunir

SkammtSkammtíímaskuldirmaskuldir

Kvikir veltufjKvikir veltufjáármunir (Veltufjrmunir (Veltufjáármunir rmunir –– birgðir)birgðir)

941.823941.823

1.707.9851.707.985

941.823941.823

1.707.985 1.707.985 –– 421.484421.484
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Kennitölur; fjárhagslegur styrkleikiKennitölur; fjárhagslegur styrkleiki

EiginfjEiginfjáárhlutfall:rhlutfall:

= 0,44= 0,44

Segir til um fjSegir til um fjáárhagslegan styrkleika fyrirtrhagslegan styrkleika fyrirtæækja, sýnir hlutfall eigin fjkja, sýnir hlutfall eigin fjáár af r af 
heildarfjheildarfjáármagni.rmagni.

Innra virði hlutabrInnra virði hlutabrééfa:fa:

= 5,39= 5,39

Endurspeglar innra virði hlutabrEndurspeglar innra virði hlutabrééfa samkvfa samkvææmt efnahagsreikningi, mt efnahagsreikningi, 
Innra virði þarf ekki að endurspegla markaðsvirði brInnra virði þarf ekki að endurspegla markaðsvirði brééfanna.fanna.
Ef allar eignir og skuldir vEf allar eignir og skuldir vææru rru réétt metnar tt metnar æætti gengi hlutabrtti gengi hlutabrééfa að vera það fa að vera það 
sama og innra virði.  sama og innra virði.  ÍÍ tilfelli Nýherja er gengi tilfelli Nýherja er gengi íí áárslok 10,2.rslok 10,2.

HeildarfjHeildarfjáármagnrmagn

BBóókfkfæært eigið frt eigið féé

HlutafHlutaféé

BBóókfkfæært eigið frt eigið féé

2.941.3802.941.380

1.280.3931.280.393

237.626237.626

1.280.3931.280.393
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Kennitölur; fjárbinding og nýting fjármagnsKennitölur; fjárbinding og nýting fjármagns

FjFjáárbinding:rbinding:

= 0,08= 0,08

Segir til um hversu stSegir til um hversu stóór hluti veltunnar er bundinn r hluti veltunnar er bundinn íí birgðum.birgðum.
FjFjáárbindingu rbindingu íí t.d. viðskiptakrt.d. viðskiptakrööfum, varanlegum rekstrarfjfum, varanlegum rekstrarfjáármunum rmunum 
og og ööðrum eignum mðrum eignum máá reikna reikna áá sambsambæærilegan hrilegan háátt.tt.

RekstrartekjurRekstrartekjur

BirgðirBirgðir

5.490.2345.490.234

421.484421.484
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Kennitölur; fjárbinding og nýting fjármagnsKennitölur; fjárbinding og nýting fjármagns

BiðtBiðtíími mi úútistandandi krafna:tistandandi krafna:

* 360* 360 *360 = 53,5*360 = 53,5

Gefur okkur dagafjGefur okkur dagafjöölda frlda fráá þvþvíí að vara selst þar til krafan er greidd.að vara selst þar til krafan er greidd.
Skoða þarf hvort fyrirtSkoða þarf hvort fyrirtææki selur vki selur vöörur með virðisaukaskatti. Ef svo rur með virðisaukaskatti. Ef svo 
er þarf að taka tillit til hans með þver þarf að taka tillit til hans með þvíí að draga frað draga fráá krkrööfum / bfum / bææta við ta við 
ssöölu.lu.
Viðunandi greiðslufrestur er mismunandi eftir atvinnugreinum.Viðunandi greiðslufrestur er mismunandi eftir atvinnugreinum.
Almennt mAlmennt máá segja að 30segja að 30--60 daga greiðslufrestur s60 daga greiðslufrestur séé eðlilegur.eðlilegur.
GGóóður samanburður ður samanburður áá innheimtu innheimtu áá milli milli áára, skoðast með stefnu ra, skoðast með stefnu 
fyrirtfyrirtæækiskis
Þarf að hafa Þarf að hafa íí huga hversu mikið af shuga hversu mikið af söölu er staðgreitt vs. llu er staðgreitt vs. láánssalanssala

Veltuhraði viðskiptakrafna:Veltuhraði viðskiptakrafna:

= = = 6,7= 6,7

VVöörusala m. vsk.rusala m. vsk.

ViðskiptakrViðskiptakrööfur að meðaltalifur að meðaltali

BiðtBiðtíími mi úútistandandi krafnatistandandi krafna

360360

Meðaltal viðskiptakrafnaMeðaltal viðskiptakrafna

VVöörusala m. vsk.rusala m. vsk.

5.490.234 * 1,2455.490.234 * 1,245

(1.118.567 + 912.146) / 2(1.118.567 + 912.146) / 2
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Kennitölur; fjárbinding og nýting fjármagnsKennitölur; fjárbinding og nýting fjármagns

Veltuhraði birgða:Veltuhraði birgða: BiðtBiðtíími birgða:mi birgða:

Veltuhraði birgða segir til um hversu oft lager endurnýjast.Veltuhraði birgða segir til um hversu oft lager endurnýjast.
BiðtBiðtíími birgða segir til um hve margir dagar lmi birgða segir til um hve margir dagar lííða frða fráá innkaupum til innkaupum til 
ssöölu.lu.
Er mismunandi Er mismunandi áá milli fyrirtmilli fyrirtæækja, veltuhraði gkja, veltuhraði gææti verið 52 (liggur að ti verið 52 (liggur að 
jafnaði með birgðir jafnaði með birgðir íí 1 viku) hj1 viku) hjáá ststóórri matvrri matvööruverslun en 12 (1 ruverslun en 12 (1 
mmáán.) hjn.) hjáá hverfisverslun hverfisverslun íí ssöömu atvinnugrein.mu atvinnugrein.
Miklu skiptir að nMiklu skiptir að náá sem mestum hraða sem mestum hraða íí veltu birgða.veltu birgða.
Gagnlegt að skipta upp Gagnlegt að skipta upp úút frt fráá vvöörum, t.d. eru mjrum, t.d. eru mjóókurvkurvöörur og rur og 
grgræænmeti með meiri veltuhraða en dnmeti með meiri veltuhraða en dóósamatur.samatur.
Erfitt að reikna samkvErfitt að reikna samkvææmt mt áársreikningi Nýherja þar sem kostnaður rsreikningi Nýherja þar sem kostnaður 
við selda þjvið selda þjóónustu er hluti af vnustu er hluti af vöörunotkun.runotkun.

Meðalstaða birgðaMeðalstaða birgða

Kostnaðarverð seldra varaKostnaðarverð seldra vara

Veltuhraði birgðaVeltuhraði birgða

360360
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Kennitölur; fjárbinding og nýting fjármagnsKennitölur; fjárbinding og nýting fjármagns

Veltuhraði skulda við birgja:Veltuhraði skulda við birgja: BiðtBiðtíími skulda við mi skulda við 
birgja:birgja:

BiðtBiðtíími skulda við birgja segir til um greiðslufrest til birgja.mi skulda við birgja segir til um greiðslufrest til birgja.
Getur verið erfitt að nGetur verið erfitt að náá úúttúúr r áársreikingum þar sem ekki vrsreikingum þar sem ekki vííst að st að 
viðskiptaskuldir innihaldi eingviðskiptaskuldir innihaldi eingööngu skuldir við birgja.ngu skuldir við birgja.
HHéér þarf að taka tillit til virðisaukaskatts.r þarf að taka tillit til virðisaukaskatts.

Meðaltalsskuld við birgjaMeðaltalsskuld við birgja

VVööruinnkaupruinnkaup

Veltuhraði birgjaskuldarVeltuhraði birgjaskuldar

365365
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Kennitölur; arðsemiKennitölur; arðsemi

Arðsemi eigin fjArðsemi eigin fjáárr

Kennitalan gefur til kynna hvað eigendur hagnast Kennitalan gefur til kynna hvað eigendur hagnast áá rekstri rekstri 
fyrirtfyrirtæækisins miðað við það eigið fkisins miðað við það eigið féé sem er bundið sem er bundið íí þvþvíí..
Kennitalan sýnir Kennitalan sýnir áávvööxtun eigin fjxtun eigin fjáár, t.d. hr, t.d. hæægt að nota til að bera gt að nota til að bera 
saman arðsemi eigin fjsaman arðsemi eigin fjáár við innlr við innláánsvexti banka eða aðra nsvexti banka eða aðra 
fjfjáárfestingarmrfestingarmööguleika.guleika.
Miðað er við eiginfjMiðað er við eiginfjáárstrstööðu ðu íí upphafi upphafi áársins að teknu tilliti til rsins að teknu tilliti til 
innborgana / innborgana / úútborgana tborgana áá eigin feigin féé sem er hlutfallað miðað við sem er hlutfallað miðað við 
hreyfingar hreyfingar áársins.  Þannig frsins.  Þannig fááum við meðaltalsstum við meðaltalsstööðu eigin fjðu eigin fjáár yfir r yfir 
áárið.rið.
Varlega þarf að fara Varlega þarf að fara íí ttúúlkun kennitlkun kennitöölunnar, t.d. getur verið um lunnar, t.d. getur verið um 
vanmat vanmat íí eignum að reignum að rææða, ða, óóinnleystar tekjur, aðrar innleystar tekjur, aðrar 
afskriftareglur en almennt er afskriftareglur en almennt er íí atvinnugreininni o.fl. sem getur atvinnugreininni o.fl. sem getur 
gefið villandi mynd af samanburði við kennitgefið villandi mynd af samanburði við kennitööluna hjluna hjáá ööðrum ðrum 
fyrirtfyrirtæækjum.  kjum.  

Meðaltalsstaða eigin fjMeðaltalsstaða eigin fjáárr

Hagnaður Hagnaður áársinsrsins
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Kennitölur; arðsemiKennitölur; arðsemi

DDææmi um mi um úútreikning treikning áá arðsemi eigin fjarðsemi eigin fjáár:r:
Hagnaður Hagnaður áársins 150 kr.rsins 150 kr.
Eigið fEigið féé íí upphafi upphafi áársins 1.000 kr.rsins 1.000 kr.
Arður greiddur Arður greiddur íí apraprííl 100 kr.l 100 kr.
Selt hlutafSelt hlutaféé íí áággúúst 300 kr.st 300 kr.

Arðsemi eigin fjArðsemi eigin fjáár reiknast þr reiknast þáá þannig:þannig:

=  14,29%=  14,29%
(1.000*12/12 (1.000*12/12 –– 100*9/12 + 300*5/12)100*9/12 + 300*5/12)

150150



24

Ársreikningur sjóðstreymi – dæmi um beina 
aðferð
Ársreikningur sjóðstreymi – dæmi um beina 
aðferð

Rekstrarhreyfingar Rekstrarhreyfingar 
Innborganir viðskiptamanna...................................Innborganir viðskiptamanna............................................................ 952.850 ......................... 952.850 
Innborgaðar aðrar tekjur.......................................Innborgaðar aðrar tekjur...................................................................   13.000 ............................   13.000 
Greitt til birgja..............................................Greitt til birgja....................................................................................(600.000)    ......................................(600.000)    
Greitt til starfsmanna.......................................Greitt til starfsmanna........................................................................ (123.000) ................................. (123.000) 
Greiddur skrifstofu og stjGreiddur skrifstofu og stjóórnunarkostnaðurrnunarkostnaður…….............................. .............................. (139.000)(139.000)

HandbHandbæært frt féé frfráá rekstri rekstri áán vaxta n vaxta 103.850 103.850 
Innborgaðar vaxtatekjur........................................Innborgaðar vaxtatekjur........................................................................ 9.000 ................................ 9.000 
Greiddir vextir................................................Greiddir vextir..................................................................................... (10.000) ..................................... (10.000) 
Innborgaðar Innborgaðar óóreglulegar tekjur...............................................reglulegar tekjur........................................................... 15.000 ............ 15.000 
Greiddir skattar.............................................Greiddir skattar................................................................................... (25.000) ...................................... (25.000) 

HandbHandbæært frt féé frfráá rekstri rekstri ……………………………………………………………………………………………………………… 92.850 92.850 
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Ársreikningur; sjóðstreymiÁrsreikningur; sjóðstreymi

Oft hefur þOft hefur þóótt gagnlegt að horfa tt gagnlegt að horfa áá ststæærðinarðina handbhandbæært frt féé
frfráá rekstri rekstri til að meta fyrirttil að meta fyrirtæækiki::

Talan getur verið villandi og þvTalan getur verið villandi og þvíí oft gagnlegt að skoða oft gagnlegt að skoða 
meðaltal nokkurra meðaltal nokkurra áára.  ra.  
Vanskil Vanskil –– geta t.d. valdið hgeta t.d. valdið hæækkun kkun áá handbhandbææru fru féé frfráá
rekstri t.d.  vegna drrekstri t.d.  vegna drááttarvaxtattarvaxta
Sala viðskiptakrafna Sala viðskiptakrafna –– fféélag selur krlag selur krööfur fur getur leitt til getur leitt til 
hhæærra handbrra handbæærs fjrs fjáár frr fráá rekstri ef það seldi ekki krrekstri ef það seldi ekki krööfur fur 
ááður.ður.
Fyrirframinnheimtar tekjur Fyrirframinnheimtar tekjur –– eru eitt eru eitt áárið en ekki það rið en ekki það 
nnææsta.sta.
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Ársreikningur; sjóðstreymiÁrsreikningur; sjóðstreymi

HandbHandbæært frt féé frfráá rekstri þarf að standa undir:rekstri þarf að standa undir:
FjFjáárfestingumrfestingum
ArðiArði
Afborgunum af lAfborgunum af láánumnum
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Kennitölur; sjóðstreymiskennitölurKennitölur; sjóðstreymiskennitölur

=  1,70=  1,70

Kennitalan gefur gKennitalan gefur góóða vða víísbendingu um sbendingu um ““ggææðiði”” hagnaðarthagnaðartöölunnar lunnar 
íí rekstrarreikningi.  rekstrarreikningi.  

Kennitalan hefur þKennitalan hefur þóótt gagnleg til að sptt gagnleg til að spáá fyrir um gjaldþrot með fyrir um gjaldþrot með 
ggóóðum fyrirvara.  Kennitala undir 10% þegar horft er til lengra ðum fyrirvara.  Kennitala undir 10% þegar horft er til lengra 
ttíímabils en eins mabils en eins áárs, gefur til kynna að peningamyndun rs, gefur til kynna að peningamyndun íí
rekstrinum nrekstrinum næægir ekki til að greiða upp skuldir fgir ekki til að greiða upp skuldir féélagsins lagsins áá 10 10 
áárum.rum.
RRéétt að hafa tt að hafa íí huga að handbhuga að handbæært frt féé frfráá rekstri sveiflast rekstri sveiflast áá milli milli 
áára, t.d. ef rekstrartengdar skuldir hra, t.d. ef rekstrartengdar skuldir hæækka þkka þáá eykst handbeykst handbæært frt féé
frfráá rekstri.rekstri.

Hagnaður Hagnaður áársins rsins 

HandbHandbæært frt féé frfráá rekstrirekstri

91.33391.333

155.459155.459
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Kennitölur; hlutabréfamarkaðurKennitölur; hlutabréfamarkaður

V / H hlutfall (PE ratio)V / H hlutfall (PE ratio)
Kennitalan segir til um hve mKennitalan segir til um hve möörg rg áár hagnaður fr hagnaður féélagsins vlagsins vææri að ri að 
skila aftur skila aftur íígildi markaðsverðsins, m.v. hagnað sgildi markaðsverðsins, m.v. hagnað sííðastliðins ðastliðins áárs.rs.

= 26,8= 26,8

A / V  hlutfallA / V  hlutfall
Segir til um þann fjSegir til um þann fjáárhagslega rhagslega áávinning sem hluthafar njvinning sem hluthafar njóóta ta áán n 
þess að selja brþess að selja brééfin.  Hfin.  Háátt hlutfall getur btt hlutfall getur bææði sýnt að arðgreiðslur ði sýnt að arðgreiðslur 
ssééu hu hááar og að markaðsverð sar og að markaðsverð séé lláágt. Þarf að setja gt. Þarf að setja íí samhengi samhengi 
við gengi hlutabrvið gengi hlutabrééfa.fa.

= 0,009= 0,009

Hagnaður Hagnaður áá hlut (EPS)hlut (EPS)

Markaðsverð hlutar (gengi)Markaðsverð hlutar (gengi)

MarkaðsverðMarkaðsverð

ArðurArður

0,380,38

10,210,2

2.423.7852.423.785

23.76323.763
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Kennitölur; hlutabréfamarkaðurKennitölur; hlutabréfamarkaður

Innra virðiInnra virði

= 5,39= 5,39

Endurspeglar innra virði hlutabrEndurspeglar innra virði hlutabrééfa samkvfa samkvææmt efnahagsreikningi, mt efnahagsreikningi, 

V / I hlutfall (Q hlutfall)V / I hlutfall (Q hlutfall)
Ef V / I hlutfall er lEf V / I hlutfall er læægra en einn er markaðsvirði fyrirtgra en einn er markaðsvirði fyrirtæækisins lkisins læægra en gra en 
eigið feigið féé þess.  Markaðurinn metur þþess.  Markaðurinn metur þáá fyrirtfyrirtæækið undir bkið undir bóókhaldslegu khaldslegu 
verðmverðmææti.  Ef hlutfallið er hti.  Ef hlutfallið er hæærra en einn er markaðsverð fyrirtrra en einn er markaðsverð fyrirtæækis kis 
hhæærra en eigið frra en eigið féé þess.þess.

= 1,89= 1,89
Innra virðiInnra virði

Gengi hlutabrGengi hlutabrééfa (Market value per share)fa (Market value per share)

HlutafHlutaféé

BBóókfkfæært eigið frt eigið féé

237.626237.626

1.280.3931.280.393

5,395,39

10,210,2
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Kennitölur; hlutabréfamarkaðurKennitölur; hlutabréfamarkaður

SeljanleikiSeljanleiki

Til að meta seljanleika er einnig hTil að meta seljanleika er einnig hæægt að skoða fjgt að skoða fjöölda viðskipta lda viðskipta 
með brmeð brééfin.fin.

MarkaðsverðMarkaðsverð

Velta hlutabrVelta hlutabrééfa fa áá markaðimarkaði
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Notkun kennitalna við endurskoðunNotkun kennitalna við endurskoðun

Gagnlegt er að nota kennitGagnlegt er að nota kennitöölur við endurskoðun lur við endurskoðun 
fyrirtfyrirtæækja sem hluta af greiningaraðgerðum.  kja sem hluta af greiningaraðgerðum.  
KennitKennitöölurnar lurnar æætti t.d. að notast:tti t.d. að notast:

Við upphaf endurskoðunarVið upphaf endurskoðunar
Við framkvVið framkvææmd endurskoðunarmd endurskoðunar
Við lok endurskoðunarVið lok endurskoðunar
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Notkun kennitalna við endurskoðunNotkun kennitalna við endurskoðun

Greiningaraðgerðir við upphaf endurskoðunarGreiningaraðgerðir við upphaf endurskoðunar
HjHjáálpa til við skipulagningu endurskoðunarlpa til við skipulagningu endurskoðunar
Aðstoða við að finna lykilferla fyrirtAðstoða við að finna lykilferla fyrirtæækjakja
Geta vakið upp spurningar og leitt okkur Geta vakið upp spurningar og leitt okkur ááfram fram íí
endurskoðuninniendurskoðuninni
Geta uppgGeta uppgöötvað veikleika ttvað veikleika tíímanlega og þmanlega og þáá er mer möögulegt að gera gulegt að gera 
viðeigandi rviðeigandi rááðstafanir ðstafanir íí ttííma.ma.
Geta hjGeta hjáálpað til við mat lpað til við mat áá fraud risk þfraud risk þááttumttum
Geta lGeta lííka nýst við framkvka nýst við framkvææmd endurskoðunar, t.d. við greiningu md endurskoðunar, t.d. við greiningu 
áá launum, viðskiptakrlaunum, viðskiptakrööfum o.s.frv.fum o.s.frv.
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Notkun kennitalna við endurskoðunNotkun kennitalna við endurskoðun

Greiningaraðgerðir við lok endurskoðunar:Greiningaraðgerðir við lok endurskoðunar:
Eru kennitEru kennitöölur eðlilegar, t.d. þegar bornar saman við fyrra lur eðlilegar, t.d. þegar bornar saman við fyrra áár r 
eða innan eða innan áársfjrsfjóórðunga ?rðunga ?
Er Er úútkoma kennitalna tkoma kennitalna íí samrsamrææmi við það sem við vmi við það sem við vææntum ?ntum ?
Geta kallað fram spurningar sem leiða til aðgerða ! Geta kallað fram spurningar sem leiða til aðgerða ! 
Skoða sambSkoða sambæærilegar kennitrilegar kennitöölur og við upphaf endurskoðunar, lur og við upphaf endurskoðunar, 
hefur mikið breyst ?hefur mikið breyst ?
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Kennitölur; launKennitölur; laun

DDææmi um kennitmi um kennitöölur sem hlur sem hæægt vgt vææri að nota við ri að nota við 
endurskoðun launa:endurskoðun launa:

Hlutfall launatengdra gjalda af launumHlutfall launatengdra gjalda af launum
Meðallaun Meðallaun áá starfsmenn samanborið við fyrra starfsmenn samanborið við fyrra áárr
Meðallaun Meðallaun áá starfsmenn eftir deildum borin saman starfsmenn eftir deildum borin saman áá
milli tmilli tíímabilamabila
Raunlaun Raunlaun íí samanburði við samanburði við áæáætluð launtluð laun
Hlutfall launa af framleiðslukostnaðiHlutfall launa af framleiðslukostnaði
Hlutfall launa af veltuHlutfall launa af veltu
Bera tBera töölurnar saman við fyrra lurnar saman við fyrra áárr
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Verðmat fyrirtVerðmat fyrirtæækjakja
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Verðmat fyrirtækja; helstu aðferðirVerðmat fyrirtækja; helstu aðferðir

1.1. Endurmetið eigið fEndurmetið eigið féé
2.2. Markaðsaðferðir / KennitMarkaðsaðferðir / Kennitöölugreininglugreining
3.3. SjSjóóðstreymisgreiningðstreymisgreining



37

Verðmat fyrirtækja; helstu aðferðirVerðmat fyrirtækja; helstu aðferðir

Endurmetið eigið fEndurmetið eigið féé::
Aðferðin byggir Aðferðin byggir áá að endurmeta eignir og skuldir fyrirtað endurmeta eignir og skuldir fyrirtæækis til kis til 
markaðsvirðis.markaðsvirðis.
Markaðsverð eigna þarf að vera þekkt.Markaðsverð eigna þarf að vera þekkt.
Markaðsverð eigna getur verið allt annað en bMarkaðsverð eigna getur verið allt annað en bóókhald segir.  Þarf að khald segir.  Þarf að 
fara yfir alla efnahagsliði, t.d.fara yfir alla efnahagsliði, t.d.

FasteignirFasteignir
BirgðirBirgðir
VerðbrVerðbrééff
ÓáÓáþreifanlegar eignir, t.d. kvþreifanlegar eignir, t.d. kvóótiti

Ef markaðsverð liggur ekki fyrir þarf að Ef markaðsverð liggur ekki fyrir þarf að áæáætla stla sööluverð þeirra.  T.t.t. luverð þeirra.  T.t.t. 
óóseljanlegra eigna.  Jafnframt þarf að t.t.t. kostnaðar við að koseljanlegra eigna.  Jafnframt þarf að t.t.t. kostnaðar við að koma ma 
eignum eignum íí verð.verð.
Taka þarf tillit til skuldbindinga, t.d. utan efnahags eða Taka þarf tillit til skuldbindinga, t.d. utan efnahags eða 
tekjuskattsskuldbindingatekjuskattsskuldbindinga
GGææti þurft að gera rti þurft að gera rááð fyrir launakostn. vegna uppsagna, t.d. ef ð fyrir launakostn. vegna uppsagna, t.d. ef 
fféélag er leyst upplag er leyst upp
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Verðmat fyrirtækja; helstu aðferðirVerðmat fyrirtækja; helstu aðferðir

Markaðsaðferðir / KennitMarkaðsaðferðir / Kennitöölusamanburður:lusamanburður:
Samanburður við fSamanburður við fééllöög g áá markaðimarkaði
KennitKennitöölur bornar saman, t.d.lur bornar saman, t.d.

V / H samanburðurV / H samanburður
V / I samanburðurV / I samanburður
Q hlutfallQ hlutfall
EiginfjEiginfjáárhlutfallrhlutfall
EBITDAEBITDA

Þumalputtareglur, t.d. verð pr. notanda, margfÞumalputtareglur, t.d. verð pr. notanda, margfööld velta, ld velta, 
leigumleigumáánuðir osfrv.nuðir osfrv.
Einkum og sEinkum og séér r íí lagi gagnlegt með lagi gagnlegt með ööðrum aðferðum, t.d. ðrum aðferðum, t.d. 
sjsjóóðstreymisgreiningu.ðstreymisgreiningu.
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Verðmat fyrirtækja; helstu aðferðirVerðmat fyrirtækja; helstu aðferðir

SjSjóóðstreymisgreining:ðstreymisgreining:
SjSjóóðstreymisgreining byggir ðstreymisgreining byggir áá þvþvíí að reikna nað reikna núúvirði virði 
framtframtííðarsjðarsjóóðstreymis auk lokavirðis.  ðstreymis auk lokavirðis.  
FjFjáármagnsmyndun rmagnsmyndun íí fyrirtfyrirtæækinu er kinu er áæáætluð og ntluð og núúvirt.virt.
FrFrææðilega rðilega rééttasta aðferðin og gefur besta mttasta aðferðin og gefur besta mæælikvarða likvarða 
áá verðmat ft.verðmat ft.
Gerir krGerir krööfu um rfu um réétta tta áávvööxtunarkrxtunarkrööfu, skiptir miklu mfu, skiptir miklu mááli li 
við afvvið afvööxtunxtun
Er mun tEr mun tíímafrekari en aðrar aðferðirmafrekari en aðrar aðferðir
ÁæÁætlun um rekstur ftlun um rekstur féélags til nlags til nææstu stu áára þarf að liggja ra þarf að liggja 
fyrir.  fyrir.  
LLáágmark 5 gmark 5 áára ra áæáætlun, algengt viðmiðunarttlun, algengt viðmiðunartíímabil er 8mabil er 8--
12 12 áár.r.
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