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Einingar:   6 ECTS einingar 
Ár:   2. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 12 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:  Sigurjón Valdimarsson. 
 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

 helstu atriðum í áætlanagerð um efnahag, rekstur og greiðslustreymi. 
 helstu kennitölum fjármála og geta túlkað breytingar þeirra milli ára. 
 helstu áhættuþáttum er varða fjármagnsskipan fyrirtækja. 
 helstu aðferðir við veltu- og lausafjárstýringu. 

Leikni: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa leikni til að geta: 

 reiknað kennitölur ársreikninga og sett upp sjóðstreymi. 
 sett upp fjárhagsáætlun og gert spá þróun rekstrarreiknings, greiðsluáætlunar - og 

efnahagsreiknings. 
 reiknað rekstrarjafnvægi og skýrt áhrif fasta og breytilega kostnaðarins á rekstrarvogun. 
 reiknað áhrif vaxandi skuldsetningar á fjármagnskostnað og útskýrt áhrif fjármagns-vogunar á 

áhættu. 
 reiknað áhrif klofningu hlutabréfa eða endurkaup á eigin bréfum á hlutabréfaverð. 
 reiknað umbreytingatíma lausafjár. 
 reiknað kostnað við að nýta afsláttarkjör í viðskiptum. 
 reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 

framleiðslu. 
 reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 

framleiðslu. 
 reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 

framleiðslu. 
 reiknað verðmæti kaup- og söluréttar, framvirkt gengi og ábata af vaxtaskiptasamningi. 
 reiknað hagkvæmni erlendra fjárfestinga með tilliti til gengisbreytinga. 
 reiknað verðmæti kaup- og söluréttar, framvirkt gengi og ábata af vaxtaskiptasamningi. 

Hæfni Við lok námskeiðs mun nemandi hafa hæfni til að geta: 

 lesið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram. 
 tekið þátt í umræðum um fjárhagslegan styrkleika fyrirtækis út frá ársreikningi. 
 Metið hagkvæmni erlendra fjárfestinga með tilliti til gengisbreytinga. 
 gert viðskiptaáætlun og rökstutt fjármálalega liði hennar. 



Lýsing: Litið verður á innri og ytri þætti í fjármálastjórn fyrirtækja. Áætlanagerð um rekstur, greiðslur 
og væntanlega eignastöðu. Stefnumótandi áætlanagerð og arðsemismælingar. Notkun bókhaldsgagna 
til að greina kostnaðarmyndun innan fyrirtækisins og skiptingu kostnaðar á deildir og vörur. Farið yfir 
helstu aðferðir við kostnaðarskiptingu og frávikagreiningu. Farið yfir helstu atriði er varða fjárstýringu 
fyrirtækis og fjármögnunarleiðir á innlendum og erlendum mörkuðum. 
 
Lesefni: Brigham og Houston, Fundamentals of Financial Management. 10.útgáfa. 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt 
kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. 
Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: Lokapróf 65%, ná þarf lágmarkseinkunn 5,0 í lokaprófi. 10 skilaverkefni gilda 35%. Skila ber 
öllum verkefnunum en 7 efstu gilda til einkunnar og ná þarf 5,0 í meðaleinkunn þeirra. 

Tungumál: Íslenska. 


