
AI FJM 1003 FJÁRMÁL FYRIRTÆKJA 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:   1. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnsnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 15 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 er varða verðmat fyrirtækja og eigna í hluta- og skuldabréfum.  

• helstu hugtökum fjármálafræðinnar, tímavirði peninga, grunnþætti í vaxtaákvörðunum og áhrif 
skatta á fjármagnskostnað. 

• sambandi áhættu og ávöxtunar og mikilvægi þess að dreifa áhættunni með fjölbreyttum 
fjárfestingum. 

• meginþáttum fjármálakerfisins og helstu störfum við fjármál fyrirtækja og á 
fjármálamörkuðum. 

 

Leikni: Við lok námskeiðs mun nemandi geta: 

• reiknað núvirði og/eða framvirði greiðslna. 

• reiknað grunnþætti vaxta, tímaróf vaxta og framvirka vexti. 

• reiknað fjármagnskostnað fyrirtækja út frá fjármögnun með hlutafé eða skuldum að teknu 
tilliti til skatta. 

• reiknað verðmæti fyrirtækja með arðgreiðslulíkaninu eða sjóðstreymisgreiningu. 

• reiknað veginn meðalfjármagnskostnað. 

• reiknað verðmæti fjárfestinga með endurgreiðsluaðferð, núvirðisreikningum og innri vöxtum. 

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

Hæfni: Við lok námskeiðs mun nemandi geta: 

• metið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram. 

• tekið þátt í umræðum um verðmat hluta- og skuldabréfa. 

• metið hagkvæmni fjárfestinga með tilliti til fjármagnskostnaðar.  

 



Lýsing: Nemendum er kynnt helstu viðfangsefni fjármálafræðinnar s.s. fjármál fyrirtækja, 

fjármálamarkaðir og umhverfi, gerð fjárhagsáætlana og aðferðir við mat á hlutabréfum og 

skuldabréfum. Kynntar eru kenningar við mat á markaðsvirði verðbréfa sem og vaxtareikningur og 

aðferðir við að meta gildi fjármagns á mismunandi tíma með núvirðisreikningi. Farið verður yfir 

ársreikninga fyrirtækja og fjallað verður um reglur og skattamál og áhrif þeirra á fjárfestingar og 

rekstur. Úrlausnir verkefna byggja á því að nota Excel töflureikni með fjármálaföllum. Nemendur þurfa 

að kunna skil á fjármálaföllum í Excel. Á lokaprófi þurfa nemendur að geta leyst dæmi í Excel.  

 

Lesefni: Brigham & Houston, Fundamentals of Financial Management, 10., 11. eða 12. 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.  

Kennsla fer fram í fjarnámi. Í fyrri staðlotu verður gefið almennt yfirlit yfir námsefnið og farið í notkun 
Excel við fjármálaútreikninga. Fyrirlestrar á glærum og/eða hljóðglærum verða settir inn á netið. Námið 
byggir mikið á útreikningum þannig að stór hluti af leiðsögn kennara er í gegnum ábendingar um 
útreikning á tilteknum dæmum og lausnir sem sýndar verða á þeim. Lögð verða fyrir 10 skilaverkefni, 
sem felast í dæmaútreikningi, hugtökum og spurningum úr námsefninu. 

Skil verkefna eru að jafnaði vikulega. sbr. kennsluáætlun. 

Námsmat: 10 skilaverkefni, sem gilda 40%. Skila ber öllum verkefnunum og ná þarf 5,0 í meðaleinkunn 
þeirra. Lokapróf 60%, ná þarf lágmarkseinkunn 5,0 í lokaprófi. 

Tungumál: Íslenska. 

 


