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Útdráttur 

Í þessu verkefni mun höfundur reyna að svara því hvaða áhrif virðisaukaskattur hefur á 

rekstur ferðaþjónustufyrirtækis. Í þessu samhengi verður eitt ferðaþjónustufyrirtæki 

skoðað, þ.e. (það er) hótel á stór Reykjavíkursvæðinu sem vildi ekki láta nafn síns getið í 

þessu verkefni. Verður hótelið því hér eftir kallað hótel x. 

Til að komast að niðurstöðu um hvaða hugsanlegu áhrif þessi fyrirhugaða 

virðisaukaskattshækkun mun hafa á reksturinn verður byrjað á því að fara almennt yfir 

sögu virðisaukaskatts á hótelrekstur og hvernig hann hefur þróast frá þeim tíma sem 

virðisaukaskattslækkunin átti sér stað árið 2007. Gerður verður samanburður á Íslandi 

og öðrum löndum í Evrópu og athugað hvort Ísland sé fyrir ofan eða neðan meðaltal í 

þeim efnum. Skoðuð verða áhrif sem slíkar skattahækkanir hafa almennt á rekstur 

fyrirtækja. Þar á eftir fer rannsóknin fram á rekstri hótels x. Lögð verður áhersla á árin 

2006 til loka árs 2011 og á þeim árum verður rýnt í ársreikninga félagsins, 

rekstrarreikninginn, efnahagsreikninginn og sjóðstreymið. Eftir það verða kennitölu 

útreikningar úr sömu ársreikningum. Til að geta metið þær kennitölur sem verða 

reiknaðar verða niðurstöður þeirra bornar saman á milli ára, ásamt því að verða bornar 

saman við hótelgreinina í heild með aðstoð talna frá Hagstofunni. Með gefnar forsendur 

og athuganir verða niðurstöðurnar dregnar saman í lokin til að geta séð hvaða áhrif 

virðisaukaskattshækkunin hefur á reksturinn. Þar verður horft til þess hvaða breytingar 

hótelið þyrfti að gera eftir hækkunina og hvaða breytingar eru áætlaðar hjá hóteli x. 

Verðteygni eftirspurnar verður nýtt við útreikninga til að komast að því hvaða áhrif 

verðhækkunin hefur á eftirspurt magn eftir gistingu. Við þá útreikninga verða gistinætur 

hótels x endurreiknaðar út frá eftirspurðu magni og séð hvaða áhrif sú lækkun hefur á 

rekstrartekjur hótels x. Kom á óvart við gerð verkefnisins að hækkun virðisaukaskattsins 

mun ekki hafa afgerandi áhrif á reksturinn því að árlegur langtímavöxtur komu 

ferðamanna til landsins er talinn vera 7,7% og sú fækkun á gistinóttum sem mun eiga 

sér stað vegna verðhækkana mun einungis ganga á langtímavöxtinn. 
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1  Inngangur 

Hugmyndin að ritgerð þessari kom til vegna fyrirhugaðra breytinga á virðisaukaskatti á 

hótel og gistiheimili. Verður því rannsakað hver áhrif virðisaukaskattsbreytinga hafa 

hugsanlega á rekstur fyrirtækis. Er athyglisvert að sjá hvers vegna þessar breytingar hafa 

átt sér stað á seinustu árum en samhliða því að skoða hvaða breytingar þetta gæti haft á 

rekstur fyrirtækja með hliðsjón af þeim breytingum sem þau fyrirtæki þurfa því að gera 

með verðbreytingar og annað. Eftir lestur þessarar ritgerðar verði lesandinn vonandi 

fróðari um virðisaukaskattinn sem lagður er á hótel og hver ástæðan sé á bakvið þessar 

lækkanir og hækkanir, ásamt því að átta sig á hvaða áhrif hækkunin gæti hugsanlega 

haft á hótelin í geiranum. Einnig vill höfundur reyna að leggja áherslu á hvernig skuli 

bera sig að við lestur á ársreikningum fyrirtækja, hvaða liðir í ársreikningi skipta máli til 

að sjá hvernig fyrirtækið er að standa sig, hvort það sé að standa sig betur frá ári til árs 

og hvaða kennitölur er mikilvægt að skoða.  

Kom það til að breytingar væru yfirvofandi á virðisaukaskattsprósentu hótela og mun 

höfundur því einungis einblína á ákveðið hótel í þessari ritgerð. Hótelið er staðsett á stór 

Reykjavíkursvæðinu. Rýnt verður í ársreikninga þess, skoðuð staðan þegar 

virðisaukalækkun skatts átti sér stað árið 2007 og hvort einhverjar breytingar höfðu átt 

sér stað á þeim tíma. Aðeins verður fjallað um hvernig kreppan hafði áhrif á fyrirtækið 

og í lokin verður efni ritgerðarinnar dregið saman og athugað hvernig virðisauka-

skattshækkunin muni hugsanlega hafa áhrif á rekstur félagsins. 
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2 Virðisaukaskatturinn 

Virðisaukaskatturinn hefur tekið ýmsum breytingum síðastliðin ár, ýmist lækkað á hinar 

ýmsu vörur og þjónustu, eða hækkað þegar að ríkissjóði er þörf á peningum í ríkissjóð. 

Virðisaukaskatturinn hefur verið mikið í umræðunni upp á síðkastið þegar kemur að 

hótelum og gistiþjónustu og verður hér þróun virðisaukaskattsins aðeins rakin í þeim 

efnunum.  

2.1 Þróun virðisaukaskattsins í hótelgreininni 

Í mars árið 2007 var virðisaukaskatturinn lækkaður í 7% úr 14% á gistingu á Íslandi. 

Hugmyndin á bakvið það var að veita nokkurs konar skattaafslátt á ferðaþjónustu-

fyrirtæki til að ýta undir greinina samkvæmt mati fjármálaráðherra (Anna Lilja 

Þórisdóttir, 2012). Ekki eru allir sammála um að þetta hafi verið ríkisstyrkur þegar 

skoðaður er samanburður við önnur lönd, en alls eru af 32 þjóðum í Evrópu um 29 

þjóðir sem eru með virðisaukaskattinn í neðri þrepunum og er hann ekki kallaður 

ríkisstyrkur í þeim löndum (Erna Hauksdóttir og Árni Gunnarsson, 2012). Samtök 

ferðaþjónustunnar héldu því fram að fjármálaráðherra hafi sýnt ferðaþjónustunni 

óvirðingu þegar komið hafi fram að neðra þrepið væri ríkisstyrkt (Erna Hauksdóttir og 

Árni Gunnarsson, 2012). Þrátt fyrir að virðisaukaskatturinn hafi lækkað árið 2007 er ekki 

þar með sagt að allir hafi lækkað verð á gistingu í sama hlutfalli, en í mörgum tilfellum 

héldu hótelin sömu verðum og þau voru áður með og nutu þau því góðs af þessari 

lækkun (Samtök ferðaþjónustunnar, 2012). Nokkrar ástæður voru fyrir þessari 

skattalækkun. Samkvæmt ríkisstjórninni á þeim tíma var þetta aðgerð til að lækka verð á 

matvælum (Kári S. Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 2012). Aðrar ástæður voru til að 

lækka verð og gera Ísland samkeppnishæfara sem viðkomustað fyrir ferðamenn, ásamt 

því að reyna að draga úr svartri atvinnustarfsemi (HOTREC, 2008) sem mun hugsanlega 

hafa öfug áhrif nú þegar að hækkunin mun eiga sér stað, þ.e. ýta enn frekar undir svarta 

atvinnustarfsemi vegna hærri skatta.  

Þessi 7% lækkun fékk að halda í 6 ár en árið 2012 var bætt við á hótelgistingu 100 

króna gistináttagjaldi að viðbættum 7% virðisaukaskatti og sama ár byrjaði ríkisstjórnin 

að tala um að hækka virðisaukaskattinn yfir í 25,5% á hótel og gistirými. Samtök 

ferðaþjónustunnar og aðrir aðilar sem að málinu varða létu í sér heyra og var því horfið 

frá þeirri umræðu og niðurstaðan, eins og hún er þegar höfundur skrifar, er sú að 
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virðisaukaskatturinn muni hækka en einungis í 14%, sem er sama prósenta og hún var 

árið 2007 fyrir skattalækkunina. Ekki er lengur litið á ferðaþjónustuna sem grein sem 

þurfi þennan stuðning frá ríkinu svo að forsendurnar voru ef til vill ekki lengur til staðar 

til þess að halda áfram í 7% þrepinu (Kári S. Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 2012). 

Samkvæmt virðisaukaskattslögunum mun þessi breyting taka gildi 1. september 2013 

(Lög nr. 50/1988). 

Varðandi gistináttagjaldið sem hefur nú þegar verið lagt á gistingu, sem fram kom hér 

að framan, var tilgangurinn með því samkvæmt virðisaukaskattslögunum númer 87 árið 

2011 að „stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun fjölsóttra ferðmannastaða, 

friðlýstra svæða og þjóðgarða. Jafnframt að afla tekna til þess að tryggja öryggi 

ferðamanna og vernda náttúru landsins“ (Lög nr. 87/2011). 

Er það persónuleg skoðun höfundar að furðulegt sé að þetta gjald sé lagt á hótelin en 

ekki á aðila þar sem betri tenging sé við ferðamanninn og þá staði þar sem uppbygging 

og verndun þarf að eiga sér stað. Væri ef til vill fýsilegra að leggja þetta á rútufyrirtækin 

eða bílaleigubílana þar sem þar sé betri tenging. Fólk nýtir þau fyrirtæki til að fara um 

náttúru Íslands og ætti að reyna að innheimta þetta þar, sér í lagi þar sem dagsferðir eru 

virðisaukaskattfrjálsar. Einnig hefur höfundur tekið eftir því í starfi að lítil eftirfylgni og 

eftirlit sé með greiðslu gistináttaskattsins. Eftir samtal við aðila í hótelgreininni kom í ljós 

að sá hinn sami hafi ekki enn lagt gistináttagjaldið á og var stoltur af því að komast upp 

með það. Samkvæmt Ernu Hauksdóttur voru þetta mistök sem ríkisstjórnin er að sjá 

núna (Erna Hauksdóttir, munnleg heimild, 13.mars, 2013). Samtök ferðaþjónustunnar 

halda því fram að það sé varasamt að þeirra áliti að vera með nýtt skattaþrep einungis 

fyrir 608 lögaðila, þar sem nú sé verið að endurvekja 14% skattaþrepið sem hefur ekki 

verið síðan 2007. Flækjustigið verður því óhjákvæmilega meira vegna þess að nú gætu 

hótelin þurft að setja fjögur þrep virðisaukaskattsins á einn reikning en það eru því sala 

dagsferða (0%), gisting (14%), morgunverður (7%) og áfengi (25,5%) (SAF, e.d.). 

2.2 Áhrif skattabreytinga á rekstur 

Í fullkomnu jafnvægi mætast eftirspurn og framboð og mynda jafnvægisverð á markaði 

(Begg, Vernasca, Fischer, og Dornbusch, 2011, bls 45). Heildarábati, þ.e. 

neytendaábatinn og framleiðandaábatinn er hvað mestur í jafnvægi. Neytendaábata er 

best lýst sem munur á verði sem neytandi er tilbúinn til að borga og því verði sem hann 
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borgar í raun. Framleiðandaábatinn er munurinn á því verði sem varan selst á og lægsta 

verði sem framleiðandinn er tilbúin að selja hana á (eða framleiðslukostnaði) (Begg o.fl., 

2011, bls 53-54). Þegar skattur er lagður á og þetta jafnvægi er rofið þá verður til allra 

tap. Allra tap merkir að hvorki neytandi, framleiðandi né ríkið fær þann hluta sem 

verður að allra tapi (Hubbard og O‘Brien, 2013, bls 108). Skattar hafa áhrif á allra tapið 

því þeir hafa áhrif á hegðun einstaklinga. Það fer eftir því hver teygnin sé á eftirspurnar 

og framboðsferlunum hver ber raunverulega kostnað af skattahækkunum. Ef 

eftirspurnarferill er mjög næmur fyrir verðbreytingum, þá minnkar salan ef öll hækkunin 

er sett í verðlagið. Ef eftirspurnarferillinn er ekki næmur fyrir verðbreytingum, þá er 

hægt að setja hækkunina mest megnis út í verðlagið án þess að hafa áhrif á sölumagnið 

(Begg o.fl., 2011, bls 85). Til að sjá hversu næmur eftirspurnarferillinn er notum við 

verðteygni eftirspurnar. 

Verðteygni eftirspurnar segir okkur því hversu mikið eftirspurn muni minnka ef 

ákveðin hækkun á sér stað. Ef verðteygni eftirspurnar liggur á milli -1 og 0 er hún 

óteygin. Ef teygni eftirspurnar er t.d. -2 þá myndi það þýða að ef 10% lækkun á verði 

myndi eiga sér stað myndi verða 20% aukning í magni eftirspurnar. Ef við værum með 

teygni eftirspurnar sem -0,5 þá myndi 10% lækkun á verði leiða til 5% hækkunar á magni 

eftirspurnar (Hubbard o.fl., 2013, bls 119-220). Öfugt væri svo farið ef verð myndi 

hækka, þá yrði magn lækkun. 

Rýnt var í greinagerð KPMG um áhrif breytinga á virðisaukaskattslögunum á hótel og 

gististaði varðandi verðteygni eftirspurnar. Samkvæmt greinagerð þeirra sem gerð var í 

ágúst 2012 var verðteygnin metin sem neikvæð um 0,49. Það þýðir að fyrir hverja 

prósentuaukningu í verði á hótelgistingu muni gestum fækka um tæplega hálft 

prósentustig (KPMG, 2012). Samkvæmt útreikningum er auðvitað vænlegast að engin 

hækkun á virðisaukaskatti muni eiga sér stað þar sem að þá sé framlegðin enn jákvæð 

miðað við þær forsendur sem KPMG gaf sér. Framlegð er best lýst sem veltu að 

frádreginni álagningu eða vörukaupum (Kontakt, e.d.). Í skýrslu KPMG voru tekin fyrir 

gögn frá 35 hótelum og gistiheimilum í ferðaþjónustu á Íslandi. Útreikningar KPMG 

miðuðu við 17% hækkun á verði en þá voru ennþá umræður um að virðisaukaskatturinn 

myndi hækka úr 7% í 25,5%. Þó samkvæmt þeim útreikningum er skásti kosturinn að öll 

þessi 17% hækkun færi beint í verðlagið ef horft er til framlegðar með tilliti til fækkunar 
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á ferðamönnum. Þrátt fyrir að það sé gert, er framlegðin þó neikvæð um 2,5% af 

tekjum. Ef framlegðin er neikvæð þá þýðir það að í raun sé enginn rekstrargrundvöllur 

fyrir fyrirtækin (Þorsteinn Ásgrímsson, 30.ágúst 2012) þar sem þau ná ekki með tekjum 

sínum að greiða almennan rekstrarkostnað, ná ekki að standa undir fjármagnskostnaði, 

afborganir af lánum, endurnýja tækin sín né greiða út arð til eigenda svo að þeir sjái sér 

hag í því að stunda þennan atvinnurekstur (KPMG, 2012). 

Samtök hótel- og veitingasamtaka innan Evrópusambandsríkjanna, HOTREC, hafa 

sýnt fram á það að það sé margt sem bendir til þess að á stöðum þar sem lægri 

virðisaukaskattur er lagður á í þjónustugeiranum geta afleiðingarnar meðal annars verið 

áhrif á atvinnuþátttöku, stuðningur við frumkvöðlastarfsemi, stuðningur við útflutning, 

betri samkeppnishæfni samanborið við önnur lönd og stöðugari tekjur í ríkissjóð (The 

Czech Association of Hotels and Restaurants, 2007). Sem dæmi má nefna að í samantekt 

sem HOTREC tók saman sem svar við endurskoðun laga um virðisaukaskatt í lægri 

þrepunum segir að í Þýskalandi hafi virðisaukaskattur lækkað úr 19% niður í 7% á 

gistingu frá janúar 2010. Afleiðing þeirra lækkunar var árleg aukning í fjölda starfa í 

greininni upp á 2,4% og 2,9% á árunum 2010 og 2011 og lækkuðu þar einnig útgjöld 

landsins vegna fækkunar atvinnulausra. Annað dæmi þar sem þessu er snúið við í 

Lettlandi, en þar var virðisaukaskattur hækkaður úr 5% upp í 21% á gistingu í janúar 

2009. Afleiðing þess varð til að 12.000 manns misstu vinnuna með tilheyrandi tapi fyrir 

ríkið. Árið eftir var tilkynnt aftur á sama stað um breytingu á virðisaukaskattinum niður í 

10% en þá jókst atvinna um 8,3% og fjöldi ferðamanna fór einnig að aukast. Það hafa því 

verið færðar sönnur á því að það hefur jákvæð áhrif, bæði á atvinnulífið og hagvöxt 

landa innan Evrópusambandsins á að hafa virðisaukaskattinn á hótelgistingu í lægri 

þrepum virðisaukaskattsþrepanna (HOTREC, 2013).   

Með lækkuninni á Íslandi árið 2007 var því haldið fram að ein af ástæðunum væri að 

minnka svarta atvinnustarfsemi í ferðaþjónustunni eins og komið hefur fram. Ef 

virðisaukaskatturinn er í lægri þrepum er líklegra að fyrirtækin leiti síður í að viðhalda 

eða snúa sér að svartri atvinnustarfsemi (HOTREC, 2008). Háir skattar geta leitt til 

hækkunar um 55% á ólöglegum starfskrafti (HOTREC, 2008). Það hafa þó verið miklar 

umræður um hvort sé betra að hafa einn samræmdan virðisaukaskatt yfir línuna til þess 

að auka hagkvæmni. Aftur á móti er því einnig haldið fram að með því að vera með lægri 
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virðisaukaskatt á ákveðnum vörum eða þjónustu sé verið að auka efnahagslegan 

ávinning með fleiri störfum og minnkun á ójöfnuði. Svo að það eru bæði til rök sem 

mæla með og hinsvegar á móti samræmdum virðisaukaskatti (Copenhagen Economics, 

2007). Hagfræðingar eru efins varðandi samræmdan virðisaukaskatt og halda því fram 

að skilvirkt virðisaukaskattskerfi verði að vera í mismunandi þrepum. Með álagningu 

hvers konar hærri skatta verður tilhneiging til verri efnahagslegrar velferðar 

(Copenhagen Economics, 2007). 

2.3 Samanburður á virðisaukaskatti við önnur lönd. 

Ef samanburður er gerður við lönd í Evrópu og skoðað hvernig mismunandi 

skattaprósentu sé háttað á þessum stöðum sést að virðisaukaskattur á gistingu er oftast 

nær í lægri þrepunum. Á töflu númer 1 getum við séð samanburð á þeim tölum. 

Tafla 1. Mismunandi virðisaukaskattsprósenta á gistingu í Evrópu. 

 

 (Kári S. Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 2012) & (International Vat Services, e.d.) 

Meðaltal virðisaukaskatts landanna á töflu númer 1, að Íslandi undanskyldu, er 10,44%. 

Það þýðir að Ísland sé fyrir neðan meðaltalið um 3,4 prósentustig ef 

virðisaukaskatturinn helst í 7%. Hinsvegar mun Ísland verða 3,6 prósentustigum hærri 

en meðaltalið þegar virðisaukaskatturinn hækkar í 14%. Að vera yfir meðaltali getur haft 

slæmar afleiðingar á samkeppnisstöðu landsins. Ferðaþjónusta á sviði 

ráðstefnuþjónustu leitar oft eftir hentugum áfangastað eftir löndum og hagstæðu verði 

Danmörk (DK) 25% Írland (IE) 9%

Litháen (LT) 21% Rúmenía (RO) 9%

Bretland (UK) 20% Slóvenía (SI) 8,5%

Slóvakía (SK) 20% Noregur (NO) 8%

Ungverjaland (HU) 18% Kýpur (CY) 8%

Tékkland (CZ) 15% Pólland (PL) 8%

Ísland (IS) 14% Frakkland (FR) 7%

Lettland (LV) 12% Malta (MT) 7%

Svíþjóð (SE) 12% Þýskaland (DE) 7%

Austurríki (AT) 10% Grikkland (EL) 6,5%

Ítalía (IT) 10% Belgía (BE) 6%

Spánn (ES) 10% Holland (NL) 6%

Búlgaría (BG) 9% Portúgal (PT) 6%

Eistland (EE) 9% Sviss (CH) 3,8%

Finnland (FI) 9% Lúxemborg (LU) 3%
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og eru því önnur lönd okkar samkeppnisaðilar (KPMG, 2012). Einungis 6 af þeim löndum 

í samanburði við Ísland munu verða með virðisaukaskatt á gistingu fyrir ofan Ísland eftir 

þessa breytingu samkvæmt töflu númer 1. Ferðaþjónustan í Danmörku heldur því fram 

að þau líði fyrir of háan virðisaukaskatt sem land í samkeppni við önnur lönd í greininni, 

en virðisaukaskatturinn þar er í hærra lagi, eða 25% (KPMG, 2012). Því verður Ísland að 

vera í svipuðu skattaþrepi og helstu samkeppnislöndin til að veikja ekki okkar stöðu í 

þessari samkeppni (KPMG, 2012). Helstu samkeppnisaðilar Íslands eru þau lönd sem 

bjóða upp á sambærilega upplifun en vegna stöðu landsins eru þau ekki mörg. Einna 

helst mætti samt nefna þau svæði sem eru í Norður-Evrópu og Ameríku. Þau helstu lönd 

væru því Færeyjar, Grænland, norðurhluti Noregs, nyrsti hluti Bretlandseyja, Svíþjóð, 

Finnland, Rússland ásamt Kanada og Alaska (Kári S. Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 

2012). Ef einungis er horft til þeirra landa sem eru í Evrópu af þeim sem eru okkar 

samkeppnisaðilar, þá er meðal virðisaukaskatturinn í þeim löndum 12% sem væri því 

ekki gott í okkar tilfelli, samkeppninnar vegna. 
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3 Rekstrarumhverfi hótela seinustu árin 

Rekstrarumhverfi hótelanna hefur verið gott síðast liðin ár að undanskildri kreppunni, árinu 

2008, sem þau eru enn að vinna sig út úr samkvæmt tölum frá Hagstofunni. Hótelin hafa þó 

fengið að njóta góðs af lágu virðisaukaskattsþrepi miðað við önnur lönd í Evrópu. Ísland hefur 

einnig orðið vinsælli áfangastaður fyrir ferðamenn seinstu árin og sýnist það og sannast með 

tölum úr greininni til að mynda (t.a.m.) með gistináttafjölda hér á landi, heildarnýtingu á 

hótelunum og heildarveltu í greininni. Þar gæti hagstæðara gengi verið stór ástæða á bakvið 

þá aukningu. Núna næstu ár munum við fylgjast með hvort að þessi virðisaukaskattshækkun 

muni hafa einhver raunveruleg áhrif á eftirspurn ferðamanna á Íslandi, og hvort það muni þá 

sjást í fjölda gistinátta og heildarnýtingu. 

Erna Hauksdóttir hjá Samtökum ferðaþjónustunnar hélt því fram að þegar 

virðisaukaskatturinn var lækkaður úr 14% niður í 7% hefði það komið fram í verðskrám 

hótelanna en tók þó fram að það væri erfitt að sanna það (Erna Hauksdóttir, munnleg 

heimild, 13. mars, 2013). Þegar virðisaukaskattslækkunin átti sér stað sýna tölur hér á eftir 

að meðalverð yfir árið lækkuðu ekki á milli áranna 2006 – 2007 (Samtök ferðaþjónustunnar, 

2012). Sama gildir um verðskrá hótels x vegna sama tímabils en þar héldust verðin þau sömu 

frá janúar til loka apríl. Yfir sumartímann lækkaði verð á einstaklingsherbergjunum en 

hækkaði aftur á móti á tveggja manna herbergjunum. Eftir háannatímann árið 2007 voru öll 

verð orðin hærri en árið á undan. 

Tafla 2. Meðalverð á hótelum í Reykjavík, 2006 - 2011. 

 

(Samtök ferðaþjónustunnar, 2012) 

 

Meðalverð á hótelum í Reykjavík fór vaxandi til ársins 2009, en frá árunum 2009 – 2010 

minnkaði sala um tæp 3,15% sem hafði verið vaxandi árin á undan.  

Tafla 3. Meðalnýting á hótelum í Reykjavík, 2006 – 2011. 

 

(Samtök ferðaþjónustunnar, 2012) 

Hótel í Reykjavík 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Meðalverð 8.519 9.407 10.814 13.161 12.469 12.683

Hótel í Reykjavík 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Meðalnýting 68,28% 65,73% 62,05% 58,23% 54,38% 63,76%
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Meðalnýtingin fór hækkandi til ársins 2008 en þá fóru nýtingartölur á hótelum í 

Reykjavík að lækka til ársins 2011. Talsverð skipting er á innlendum og erlendum gestum 

en innlendir eru um 25% af heildarfjölda gesta yfir árið og þeir erlendu um 75%. Þegar 

litið er til framtíðar er árlegur langtímavöxtur komu ferðamanna til landsins 7,7% (Kári S. 

Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 2012). Verður því áhugavert að fylgjast með 

atvinnugreininni á komandi árum. 
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4 Þróunin á Hóteli x. 

Hótel x eins og það verður kallað byrjaði af fullri alvöru árið 2006 með þá um 60 

herbergi. Á árunum 2006 og 2007 voru framkvæmdastjórinn og stjórnarmaðurinn sá 

sami en hluthafarnir voru þá tveir. Á seinni hluta ársins 2008 voru nýjir aðilar sem að 

tóku við rekstrinum sem er nú í 100% eigu eins eignarhaldsfélags, ný kennitala skráð 

ásamt því að ráðinn var utanaðkomandi framkvæmda- og hótelstjóri sem var með mikla 

reynslu af ferðamálum. Hér eru herbergin orðin um 70 samtals. 

Árið 2008 var í raun kreppuár Íslendinga en það hefur eflaust verið mikil áskorun að 

taka við rekstri hótels á þeim tíma. Reksturinn var ekki að ganga upp árið 2007 og árið 

2008 var engum ársreikningi skilað nema eftir að nýtt félag tók við seinustu mánuði 

ársins. Sést það á ársreikningum fyrra félagins hversu slæm staðan var árið 2007 en árið 

2008 hefur því endanlega gert útaf við reksturinn. Miðað við tölur Hagstofunnar var 

gríðarlegur munur á rekstrartölum 2007 og 2008. Til að mynda var mjög mikil breyting á 

eigið fé í greininni sem var jákvætt árið 2007 en fór yfir í að verða neikvætt árið 2008 

(Hagstofan, 2010). Þegar nýja félagið tók yfir reksturinn þurfti að stofna til nýrra 

samninga til að reyna að byggja fyrirtækið upp því þetta var enn tiltölulega nýr rekstur 

og lítið í rauninni gert í markaðsmálum áður en nýji framkvæmdastjórinn var ráðinn. Frá 

því að nýji reksturinn byrjaði hafa rekstrartekjurnar farið vaxandi og á árunum 2010 og 

2011 hafa rekstrargjöldin verið lægri en rekstrartekjurnar sem skilaði sér í 

rekstrarhagnaði. Veitingasala kom einnig til með nýja framkvæmdastjóranum sem hefur 

verið að færa út kvíarnar. Veitingasalan sér um hópa hótelsins ásamt því að bjóða upp á 

hádegisverði og aðra almenna veisluþjónustu. Uppbygging rekstursins hefur því gengið 

vel. Næstkomandi sumar lítur vel út og verður spennandi að sjá hvernig áframhaldið 

verður. 
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5 Ársreikningar Hótels x á árunum 2006 – 2011. 

Til þess að reyna að meta stöðuna á hóteli x og til að sjá hvort það hafi bolmagn fyrir 

þessari virðisaukaskattshækkun frá 7% yfir í 14% miðað við stöðu þess seinustu ára og 

hver hugsanleg breyting gæti orðið á fjárhagsstöðu þess, verða í því tilliti skoðaðir 

ársreikningar félagsins frá árinu 2006 – 2011. Þar sem að það voru eigendaskipti á árinu 

2008 fannst ekki við gerð verkefnisins ársreikningur vegna félagsins það árið nema eftir 

eigendaskipti, þ.e. vegna tveggja seinustu mánaða ársins 2008. Ársreikningi frá fyrra 

félaginu vegna ársins 2008 var ekki skilað í ársreikningaskrá samkvæmt upplýsingum 

þaðan. Verður því meiri áhersla lögð á árin 2009, 2010, og 2011. Ásamt því verða nýttir 

útreikningar um að verð muni hækka um 6,54% eftir hækkun virðisaukaskatts og að 

verðteygnin sé neikvæð um 0,49 í þessum geira, þ.e. að ef verð hækkar um 1% þá muni 

fjöldi gesta fækka um tæpt hálft prósentustig. Fengið er álit hjá framkvæmdastjóra um 

hverjar hans fyrirætlanir séu varðandi þessa hækkun. Mikil samkeppni er í 

hótelgeiranum svo að verð skiptir miklu máli fyrir ferðaskrifstofurnar og viðskipavini 

þeirra, svo og aðra gesti, sérstaklega Íslendinga.  

Einnig verða ársreikningarnir skoðaðir vel til að átta sig á stöðu hvers árs fyrir sig. 

Efnahags- og rekstrarreikningur hvers árs verður tekin fyrir ásamt sjóðstreymi hvers árs 

og kennitölur metnar. Árið 2005 var fyrirtækið í rauninni starfrækt undir öðru nafni og 

var ekki komið algjörlega í hótelrekstur. Til er ársreikningur 2005 vegna þess félags en 

ekki verður rýnt í hann. Árið 2006 kom nýtt nafn á fyrirtækið sem hefur haldist síðan þá. 

Á þeim tíma, eða árið 2006, hefur hótelið þurft að reyna að ná einhverri hlutdeild í 

ferðmannabransanum sem fór vaxandi með tímanum, stofna til nýrra samninga og búa 

til viðskiptasambönd.  

5.1 Rekstrarreikningar Hótels x árin 2006 – 2011. 

Rekstrarreikning fyrirtækis er gott að lýsa sem kvikmynd sem tekin er upp yfir árið og 

sýnir hvernig fyrirtækið var að standa sig á liðnu ári.  

Árin tvö fyrir eigendaskiptin 2008 fóru rekstrartekjurnar hækkandi á milli ára um 

358% á fyrra árinu 2005 til 2006 og aftur um tæp 80% ári seinna. Rekstrartekjur þessara 

tímabila virðast eingöngu stafa af útleigu herbergja samkvæmt rekstrarreikningum en 

engar aðrar rekstrartekjur voru skráðar á árunum. Þó svo að aukning rekstrartekna á 
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milli ára hafi einar og sér lofað góðu í byrjun rekstrar, þá voru rekstrargjöldin hærri bæði 

árin. Að meðaltali voru rekstrargjöldin um 70% hærri en rekstrartekjurnar sem skilaði 

sér í rekstrartapi bæði árin. Sundurliðun rekstrargjalda sýnir að bróðurpartur þeirra var 

húsaleiga, en þar á eftir komu laun, launatengd gjöld og afskriftir. Ætla má því að 

skattalegt tap hafi verið af starfseminni sem mögulega hefði verið hægt að nýta á móti 

skattalegum hagnaði næstu ára, en einnig var ónýtt tap frá fyrra ári þegar hótelið var 

ekki komin út í eiginlegan hótelrekstur. Tap áranna hélt því áfram að minnka eigið fé frá 

árinu 2005 alveg þangað til að kreppuárið 2008 tók við. Í lok árs 2008 tóku nýjir aðilar 

við rekstri félagsins, með tilheyrandi eigendaskiptum og kennitölubreytingu. Eins og 

fram hefur komið var engum ársreikningi skilað inn í ársreikningaskrá vegna 

rekstrarársins 2008 frá fyrra rekstrarfélaginu. Vegna hins nýja félags var skilað inn 

ársreikningi sem innihélt aðeins rekstur vegna síðustu tveggja mánuði ársins 2008. Af 

þessari ástæðu verður því næst vikið til rekstrarársins 2009. Árið 2009 var því í raun 

fyrsta heila rekstrarárið hjá nýju aðilunum. Samningar héldust við fyrri viðskiptavini og 

stofnað var til nýrra viðskiptasambanda erlendis sem og hér á landi. Rekstrartekjurnar 

samanstóðu af seldri vöru og þjónustu, þ.e. seldri gistingu, sölu á víni, sölu á dagsferðum 

til viðskiptavina ásamt veitingaþjónustu og annarri tengdri þjónustu. Ef borin eru saman 

árin 2007 og 2009 hækkuðu rekstrartekjurnar um rétt rúm 35% á milli þessara ára og 

þessara tveggja lögaðila. Á árinu 2010 hækkuðu rekstrartekjurnar um tæp 65%, en árið 

eftir um 25%. Rekstrargjöldin voru lægra hlutfall af rekstrartekjunum á báðum þessum 

árum samanborið við rekstur fyrri ára og á rekstrarárunum 2010 og 2011 skilaði félagið 

rekstarhagnaði. Afkoma þessara ára var í öllum tilfellum neikvæð. 

5.2 Efnahagsreikningar Hótels x árin 2006 – 2011. 

Efnahagsreikning fyrirtækja hefur oft verið líkt við ljósmynd af stöðu fyrirtækis á því 

tímabili þegar staðan er tekin, oftast nær í lok árs, en það er góð lýsing á því sem á sér 

raunverulega stað (Unnar Friðrik Pálsson, e.d.). Tekin er staða á efnahagsliðum 

fyrirtækisins og þeir skráðir í ársreikning sem staða í lok reikningsskilatímabilsins. 

Efnahagsreikningurinn árið 2006 hjá fyrra félaginu einkenndist af litlum eignum 

samanborið við hátt ójafnað tap og háar ýmsar skammtímaskuldir. Ef byrjað er að rýna í 

eignahliðina þá liggja einu fastafjármunirnir í húsgögnum og innréttingum, ásamt einni 

bifreið. Veltufjármunirnir samanstanda af viðskiptakröfum, öðrum kröfum og handbæru 
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fé. Veltufjármunirnir voru um 39% af heildareignum félagsins árið 2006. Skuldamegin 

efnahagsreikningsins er eitt gengistryggt langtímalán og undir skammtímaskuldum er 

óvenjuhár liður sem kallast ýmsar skammtímaskuldir sem ekki er skýrður neitt frekar. 

Liðir sem eru flokkaðir undir skammtímaliði eru liðir sem álitið er að verði innleystir eða 

muni innleysast á næstu 12 mánuðum. Á árinu er ójafnað tap innan eigin fjár mjög 

nálægt upphæð skammtímaskulda. Greitt hlutafé hjá fyrra félaginu var einungis 

lágmarksupphæð sem þarf að greiða vegna einkahlutafélaga, eða fimm hundruð þúsund 

krónur. 

Árið 2007 einkenndist af góðæri á Íslandi og var verið að reyna að byggja upp 

reksturinn hjá hótel x. Á því ári var eldri eigandinn enn við stjórnartaumana. Ójafnaða 

tapið heldur áfram að aukast ásamt liðnum ýmsar skammtímaskuldir og nú hefur 

yfirdráttur frá banka einnig bæst við. Samanlagt eru þessir tveir liðir sem staðsettir eru á 

skammtímaliðum efnahagsreikningsins um 78% hærri heldur en rekstrartekjurnar sama 

ár. Ekki kemur fram innan skýringa ársreiknings hvaða skuldir liggja á bakvið þennan háa 

skammtímalið. Hugsanlega gætu það verið lán til að standa straum af rekstri eða annað 

sambærilegt. Á árinu 2007 sést bersýnilega að reksturinn gekk ekki vel og á árinu 2008 

lauk rekstrinum endanlega hjá fyrra félaginu. Við tók hið nýja rekstrarfélag, sem kom 

með meira hlutafé inn í reksturinn og var ákveðið að byggja hann upp til framtíðar. 

Engum ársreikningi var skilað vegna fyrra félagsins á árinu 2008, svo ekki er hægt að 

leggja mat á hann. 

Hjá hinu nýja félagi sýna efnahagsreikningarnir árin 2009, 2010 og 2011 mun meiri 

fastafjármuni en hjá fyrra félaginu. Fastafjármunirnir samanstanda af þremur liðum, 

hótelrekstrarleyfi, bifreið og innréttingum og áhöldum. Veltufjármunirnir eru 

viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur og handbært fé. Eignastaðan er betri en hjá 

fyrra félaginu. Í skuldahlið efnahagsreikningsins undir langtímaliðum er ein 

langtímaskuld og eitt bílalán. Undir skammtímaliðunum liggja skammtímaskuldir sem 

eru ívið lægri en skammtímaskuldir fyrra félagsins og eru þær ekki hærri en 

rekstrartekjurnar eins og hjá fyrra félaginu. 

Tafla 4. Samtala skammtímaskulda sem hlutfall af rekstrartekjum hjá hótel x. 

 

2009 2010 2011

30% 21% 10%
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Samtala skammtímaskuldanna er, sem hlutfall af rekstrartekjum hvers ár fyrir sig, um 

30% árið 2009, um 21% árið 2010 og um 10% árið 2011. Skammtímaskuldirnar eru því 

að lækka hlutfallslega á milli áranna ef horft er til rekstrarteknanna sem fara hækkandi á 

milli áranna. Til að sjá hvort fyrirtækið hafi tök á að inna af hendi skammtíma-

skuldbindingar verður síðar skoðuð kennitalan veltufjárhlutfall og þar verður hótel x 

metið samhliða greininni. Hlutafé var hærra í hinu nýja félagi en í því sem áður sá um 

reksturinn og var eigið fé jákvætt árin 2009 og 2010. Í lok árs 2011 var eigið fé hinsvegar 

orðið neikvætt. Óráðstafað eigið fé fer lækkandi öll árin vegna taps frá starfseminni sem 

kom fram í umfjöllun rekstrarreiknings. 

5.3 Sjóðstreymi Hótels x árin 2006 – 2011. 

Sjóðstreymisyfirlit í ársreikningum sýnir upplýsingar um innstreymi og útstreymi peninga 

fyrirtækis yfir ákveðið tímabil. Sjóðstreymi er skipt í 3 hluta: 

 Rekstrarhreyfingar 

 Fjárfestingarhreyfingar 

 Fjármögnunarhreyfingar 

Rekstrarhreyfingarnar, eða handbært fé frá rekstri, sýna okkur inn- og útstreymi fjárs frá 

rekstrinum. Þar eru liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymið t.d. afskriftir en einnig eru þar 

liðir sem kallast breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum. Samtalan af öllum 

liðum gefur okkur breytingu á handbæru fé frá eða til rekstrar. Undir fjárfestingar-

hreyfingum sjáum við fjárfestingar í rekstartengdum eignum félagsins t.d. varanlega 

rekstrarfjármuni og hvort það séu keyptir eða seldir slíkir munir á árinu. Undir 

fjármögnunarhreyfingum sjáum við liði varðandi lántökur eða greiðslu á þeim, ásamt 

hlutafé og greiðslu á arði (Kieso, Weygandt og Warfield, 2010, bls 197-199). Unnið er út 

frá tölum í byrjun árs og í lok árs og eru breytingarnar á liðum í sjóðstreymi. Er því hægt 

að sjá hver staða handbærs fjárs var í ársbyrjun og í árslok og breytingin þar á milli þarf 

að stemma við færslur sem eru gerðar í sjóðstreyminu. 

Í tilfelli hótels x á árinu 2006 þegar fyrirtækið var enn í eigu eldri aðilana þá sýnir 

sjóðstreymið að hækkun handbærs fjárs stafar af rekstrarhreyfingunum sem er jákvæð 

tala vegna hækkunar á skammtímaskuldum eins og kom fram í rekstrarreikningnum. 

Útstreymi fjármagns kom til vegna fjárfestinga í húsgögnum og innréttingum á árinu. 
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Yfirdráttur og afborganir langtímalána voru greidd á tímabilinu. Á árinu 2007 halda 

skammtímaskuldirnar áfram að hækka undir rekstrarhreyfingum. Undir fjármögnunar-

hreyfingunum er fenginn nýr yfirdráttur og afborganir langtímalána greiddar. Engar 

hreyfingar eru undir fjárfestingarliðnum. Á árinu 2009 hjá hinu nýja félagi er lækkun á 

handbæru fé. Rekstrarhreyfingarnar eru neikvæð tala vegna hækkunar 

skammtímaskulda og taps ársins. Engar fjárfestingarhreyfingar áttu sér stað á tímabilinu 

og einungis greidd afborgun í fjármögnunarhreyfingum. Á árinu 2010 sýnir sjóðstreymið 

örlitla hækkun á handbæru fé. Ástæðurnar á bakvið það eru vegna þess að nýtt lán var 

tekið hjá félaginu og má sjá aukningu vegna þess undir fjármögnunarhreyfingunum. 

Viðskipta- og skammtímaskuldir lækka á árinu. Undir fjárfestingarhreyfingunum er bíll 

seldur og annar keyptur í staðinn. Á árinu 2011 er sjóðstreymið svipað, tap er á árinu en 

afskriftir eru svipað háar svo að veltufé frá rekstri er jákvætt. Viðskiptakröfur hækka á 

árinu á meðan skammtímaskuldir lækka. Engar fjárfestingarhreyfingar eru skráðar á 

árinu og undir fjármögnunarhreyfingunum er tekið nýtt lán, ásamt því að greidd er 

afborgun á láni. Hækkun handbærs fjárs verður því á árinu 2011 en hækkunin á nýja 

láninu er megin orsökin fyrir því. Ekkert virðist vera óeðlilegt í sjóðstreymi áranna. 

5.4 Samanburður við greinina 

Þar sem árið 2006 var raunverulega fyrsta ár hótelsins sem rekinn var eiginlegur 

hótelrekstur fara rekstrartekjurnar hækkandi á milli ára. 

Tafla 5. Hlutfall sölu hótels x af heildarveltunni í greininni. 

 

(Samtök ferðaþjónustunnar, e.d.) 

Samkvæmt töflu 5, sjáum við hversu hátt hlutfall af sölu hótels x er af heildarveltu í 

greininni. Hlutfallið fer hækkandi svo að markaðshlutdeildin er að hækka á milli áranna. 

2006 0,234%

2007 0,343%

2008 /

2009 0,452%

2010 0,735%

2011 0,784%
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5.5 Kennitölur vegna ársreikninganna 2006 – 2011 

Engar kennitölur eru gefnar upp í ársreikningum hótels x. Verða þær því reiknaðar 

miðað við forsendur sem til staðar eru í ársreikningum og rýnt í útkomur þeirra helstu. 

Kennitölurnar verða útskýrðar og hvaða vísbendingar þær geta gefið varðandi rekstur 

félagsins og fjallað um hugsanlegar ástæður fyrir niðurstöðum þeirra. Ásamt því verða 

þær bornar saman við atvinnugreinina með hjálp frá tölum frá Hagstofunni. Hagstofan 

breytti atvinnugreinaflokkun sinni árið 2008, svo fyrir 2008 mun höfundur nýta 

samandregin efnahags- og rekstraryfirlit, samtölu af öllum fyrirtækjum í safni vegna 

hótela og gistiheimila án veitingasölu að viðbættri flokkuninni hótel og gistiheimili með 

veitingasölu. Eftir 2008 mun flokkunin hótel og gistiheimil verða nýtt þar sem að 

fyrrnefnd flokkun er ekki lengur í boði á Hagstofunni fyrir öll fyrirtæki í safni. Ekki er 

komið efni inn á Hagstofuna vegna ársins 2011 svo að það ár verður ekki borið saman 

við hótel x. Vegna þess að engum ársreikningi var skilað fyrir fullt ár 2008 hjá hótel x 

verður það ár ekki tekið með í kennitölu útreikninga. 

Hægt er að flokka tegundir kennitalna í ársreikningum í 5 flokka. Hægra megin við 

hvern flokk er yfirlit yfir þær kennitölur sem verða teknar fyrir vegna hótels x. 

 Greiðsluhæfishlutföll: Veltufjárhlutfall. 

 Skuldasetningarhlutföll: Eiginfjárhlutfall, hlutfall skulda á móti eignum. 

 Fjárnýtingarhlutföll: Veltuhraði eigna. 

 Arðsemishlutföll: Haganaðarhlutfall, arðsemi heildareigna, arðsemi eigin fjárs. 

 Markaðsvirðishlutföll: EBITDA. 

Í lokin verður svo þróun álagningarinnar skoðuð. 

5.5.1 Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfallið sýnir okkur „Greiðsluhæfi fyrirtækis til að inna af hendi nauðsynlegar 

greiðslur næstu tólf mánuði“ (Ómar S. Gíslason, 2010). Í veltufjárhlutfalli er kjörstaða 1,2 

til 2 en það fer auðvitað eftir starfssemi fyrirtækjanna sem eiga í hlut (Ómar S. Gíslason, 

2010).  

 
Veltufjárhlutfall =

Skammtímaskuldir

Veltufjármunir
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Veltufjárhlutfallið vegna áranna 2006 - 2011, að árinu 2008 undanskyldu er 

eftirfarandi á hótel x:  

Tafla 6. Veltufjárhlutfall hótels x 

 

Eins og fram kom sýnir veltufjárhlutfallið okkur hversu vel þau ná að standa við 

greiðslur næstu 12 mánuði ársins. Ef veltufjárhlutfallið er of lágt getur það gefið til 

kynna að erfiðlega gæti gengið að greiða skammtímaskuldbindingar. Gömul 

þumalputtaregla var að veltufjárhlutfallið ætti að vera í kringum 2 en nú til dags er það í 

kringum 1. Ef það er 1 eða yfir er talið að félög geti staðið við skuldbindingar sínar, 

annars ekki. Alltaf verður þó að bera hlutfallið saman við fyrri ár eða svipuð fyrirtæki því 

talan ein og sér myndi ekki segja mikið. Ekki er það heldur gott að hlutfallið sé of hátt því 

þá liggur annaðhvort of mikið af lausu fé í fyrirtækinu, of mikið að birgðum eða miklar 

útistandandi kröfur (Horngren, Sundem, Elliott og Philbrick, 2006, bls 56). Miðað við 

greinina á Íslandi þá var veltufjárhlutfallið á árunum 2009 – 2010 að meðaltali um 0,5 

(Hagstofa Íslands, 2012) sem sýnir að hótel x er langt fyrir neðan greinina árið 2010 og á 

árunum þar á undan. Árið 2011 er hótelið með hagnað (fyrir afskriftir og fjármagnsliði) 

annað árið í röð og þessi gríðarlegi munur á milli áranna 2010 og 2011 stafar af því að 

skammtímaskuldirnar lækka á milli ára, eða samtals um 61%. Þar af eru það næstu árs 

afborganir af skammtímaskuldum sem lækka mest eða um tæp 50%. Einnig hækka 

veltufjármunirnir á milli sömu ára, bæði skammtímakröfur og handbært fé. Því virðist 

hótelið vera að færast nær greininni og verða samhliða henni á árinu 2011, sem þykir 

góð þróun. 

5.5.2 Eiginfjárhlutfall 

Fjárhagslegur styrkur fyrirtækisins getur m.a. verið reiknaður með eiginfjárhlutfalli. 

Eiginfjárhlutfall „sýnir hlutfall eigin fjár af heildarfjármagni. Hærra eiginfjárhlutfall því 

meiri fjárhagslegur styrkur“ (Ómar S. Gíslason, 2010). 

2006 0,05

2007 0,07

2008 /

2009 0,06

2010 0,08

2011 0,55
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Eiginfjárhlutfall hótels x sýnir hlutfall eigins fjárs af heildareignum (heildarfjármagni): 

Tafla 7. Eiginfjárhlutfall hótels x. 

 

Fjárhagslegur styrkur hótels x virðist vera meiri en gengur og gerist í greininni á 

árunum 2009 og 2010. Samkvæmt samanburðartölum frá Hagstofunni sömu ár var 

almennt neikvætt hlutfall í greininni. En þar sem þetta var fyrsta heila reikningsskilaár 

hótelsins í hinu nýja félagi og nýbúið að koma með hlutafé inn í reksturinn þá er það 

kannski ekki marktækt eða eðlilegt að ætla að eignfjárhlutfallið sé með hærra móti. Á 

árunum 2006 og 2007 sést á eiginfjárhlutfallinu að fjárhagslegur styrkur félagsins er ekki 

hár. Innborgað hlutafé var einungis lágmarksupphæð sem gerð er krafa um hjá 

einkahlutafélögum (Lög nr. 138/1994) og tap áranna ásamt tapi fyrri ára frá fyrri rekstri 

félagsins gekk á hlutafé sem gerði eigið fé neikvætt. Eigið fé lækkar um 61% vegna 

tapsins frá árinu 2006 til 2007 sem að skýrir þessar háu neikvæðu tölur í 

eiginfjárhlutfallinu, ásamt því að heildareignir standa í stað á milli áranna. Á árunum 

2006 og 2007 er eiginfjárhlutfall greinarinnar 2,81% og 5,89% svo að það er mikill munur 

þar á hótel x og greininni. Þegar nýir rekstraraðilar taka við er margfaldað 

lágmarkshlutafé lagt í reksturinn sem að skýrir hvers vegna eiginfjárhlutfallið lítur vel út 

árið 2009 en fer svo lækkandi þar sem tap hvers árs gengur á eigið fé. Hótelgreinin tók á 

sig gríðarlegt stökk frá jákvæðu eigin fé fyrir hrun yfir í margfalt neikvætt eigið fé eftir 

hrun sem hún virðist vera að vinna sig upp úr. Fjárhagsstaða hótels x er því betri sem 

stendur miðað við greinina á meðan greinin er að jafna sig eftir hrunið. 

5.5.3 Hlutfall skulda á móti eignum. 

Mögulegir lánadrottnar nota oft þessa kennitölu ásamt öðrum skuldaþekjuhlutföllum til 

þess að sjá að hve miklu leyti fyrirtækin nota lánsfé sitt til að fjármagna sína starfssemi. 

Því hærri sem lánin eru og minna eigið fé, því áhættumeira er að lána félögum. Því 

Eiginfjárhlutfall =
Eigið fé (Bókfært)

Heildareignir

2006 -267,8%

2007 -455,0%

2008 /

2009 11,8%

2010 5,3%

2011 -7,5%
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hærra sem hlutfallið er, því hærri er áhættan fyrir lánadrottna að fyrirtækin nái ekki að 

standa við sínar skuldbindingar (Horngren o.fl., 2006, bls 415-416).  

 

Það er í hag lánadrottna að sjá þetta hlutfall lágt. Ef hlutfallið væri 50% þá myndi það 

þýða að helmingur eigna fyrirtækisins væru fjármagnaðar með lánum (Accounting 

explained, e.d.). 

Tafla 8. Hlutfall skulda á móti eignum hjá hótel x 

 

Eigið fé var neikvætt á árunum 2006 og 2007 sem stafaði af miklu tapi áranna. Einnig 

voru ýmsar skammtímaskuldirnar óvenju háar miðað við að undir skammtímaliðum séu 

greiðslur sem skulu innast af hendi næstu 12 mánuðina. Ekki liggja skýringar bakvið 

hækkun ýmissa skammtímaskulda en ein ástæðan bakvið þær gætu verið ógreidd laun, 

eða ógreidd opinber gjöld, eða lán til að halda rekstrinum gangandi. Á árunum eftir að 

nýju eigendurnir tóku við var hlutfallið margfalt minna og nær því sem lánadrottnar 

myndu vilja sjá. Það fer þó hækkandi með árunum þar sem heildareignir minnka vegna 

afskrifta. Í samanburði við hótelgreinina virðist hótel x standa betur. Meðalhlutfall 

skulda á móti eignum á árunum 2006-2010 var um 123% hjá greininni (Hagstofa Íslands, 

2012, 2010, 2009). Hér er þó eðlilegt innan greinarinnar að skammtímaskuldir séu hærri 

en skammtímakröfur þar sem oft eru miklar fyrirfram greiðslur greiddar vegna gistingar 

sem bókast innan skammtímaskulda (Signý Magnúsdóttir, munnleg heimild, 17.apríl 

2012). 

5.5.4 Veltuhraði eigna 

Veltuhraði eigna er kennitala sem snýst um nýtingu fjármagns. Hún á að sýna hversu vel 

fyrirtæki ná að nýta það fjármagn sem það hefur við verðmætasköpun. Gott er að bera 

þessa stærð saman við aðrar tölur úr greininni (Deloitte, 2011). Tekin er byrjunarstaða 

ársins og lokastaða ársins í heildareignum og fundið meðaltal af því. 

   Hlutfall skulda á móti eignum =
Heildarskuldir

Heildareignir

2006 368%

2007 555%

2008 /

2009 88%

2010 95%

2011 108%
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Ef við tökum dæmi vegna ársins 2010 hjá hótel x þar sem veltufjárhlutfallið er 1,71, 

þá myndar hótelið þar sölu upp á 1,71 krónur fyrir hverja krónu af eignum sem það á 

(Kieso o.fl., 2010, bls 561). Veltuhraði eignanna virðist hækka eftir 2008, en það gæti 

stafað af því að rekstrartekjurnar hækka um tæp 65% á milli áranna 2009 og 2010 og um 

rétt rúm 25% á milli áranna 2010 – 2011. Á sama tíma lækka heildareignirnar. 

Tafla 9. Veltuhraði eigna hjá hótel x. 

 

Miðað við greinina þá er árið 2009 eina árið þar sem greinin er með hærra hlutfall en 

hótel x, en það er 0,96. Öll hin árin stendur hótel x sig betur í þessu hlutfalli, en 

meðaltalið hjá greininni árin 2006 – 2010 er 0,81 (Hagstofa Íslands, 2012, 2010, 2009). 

Betra er að vera með hærri veltuhraða eigna því að þá er nýtingin betri á fjármununum. 

Veltuhraði eigna sýnir því hver geta fyrirtækisins sé til tekjusköpunar með þeim 

fjármunum sem fyrirtækið býr yfir (Jakob Hansen og Friðrik Eysteinsson, 2012). 

5.5.5 Hagnaðarhlutfall 

Hagnaðarhlutfallið gefur okkur prósentutölu á því hversu stór hluti rekstrartekna sé 

hreinn hagnaður (Deloitte, 2011). 

 

Vænlegast væri ef þetta hlutfall væri hátt, því þá segir það okkur að kostnaði sé 

haldið í lágmarki og að fyrirtækið sé rekið á arðbæran hátt (Jakob Hansen og Friðrik 

Eysteinsson, 2012). Hlutfallið eitt og sér svarar því þó ekki hvort að fyrirtækið nýtir 

eignirnar beint á arðbæran hátt (Kieso o.fl., 2010, bls 561). Tap var á rekstrinum öll árin 

á hótel x og því var reiknaður tekjuskattur enginn. 

 

Sala
Veltuhraði eigna =

Meðalstaða heildareigna

2006 2,09

2007 3,02

2008 /

2009 0,94

2010 1,71

2011 2,27

Hagnaður eftir skatta

Tekjur
Hagnaðarhlutfall =
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Tafla 10. Hagnaðarhlutfall hótels x. 

 

Öll árin er hlutfallið neikvætt sem þýðir þá að hótel x tapar t.a.m. á ári 2009, 27,9 

krónum fyrir hverjar 100 krónur sem það fær í tekjur (Jakob Hansen og Friðrik 

Eysteinsson, 2012). Hótel x er ávallt með lægra hlutfall en greinin þó svo að greinin hafi 

einnig verið með tap á árunum 2008 og 2009. Hótel x er því ekki samhliða greininni í 

þessu hlutfalli, t.a.m. er hlutfallið jákvætt árið 2010 í greininni vegna hagnaðar eftir 

skatta (Hagstofa Íslands, 2012, 2010, 2009). Hótel x virðist því ekki ná að halda kostnaði í 

lágmarki miðað við skilgreiningu hlutfallsins þar sem að hlutfallið er neikvætt öll árin. 

5.5.6 Arðsemi heildareigna 

Það er mismunandi hvort það sé notaður hagnaður eftir skatta eða rekstrarhagnaður 

eða EBIT sem er hagnaður fyrir fjármagnsliði, í þessu hlutfalli (Horngren o.fl., 2006, bls 

557). Hér er verið að skoða hversu vel eignirnar eru nýttar óháð því hvernig þær eru 

fjármagnaðar (Horngren o.fl., 2006, bls 558). Betra er að hafa þetta hlutfall hærra heldur 

en lægra því þá sýnir kennitalan okkur að afkoma fyrirtækisins er betri í hlutfalli við þær 

eignir sem fyrirtækið ræður yfir (Ergo, e.d.). 

 

Við notum hagnaðinn eftir skatta og tökum meðaltal eigna í byrjun og lok árs. 

Tafla 11. Arðsemi heildareigna hjá hótel x. 

 

Þar sem tap var á rekstrinum öll árin er hlutfallið neikvætt hjá hótel x og samkvæmt 

fræðunum er því afkoma hótelsins ekki í góðu hlutfalli miðað við þær eignir sem hótelið 

2006 -87,4%

2007 -60,3%

2008 /

2009 -27,9%

2010 -4,2%

2011 -5,6%

Arðsemi heildareigna =
Hagnaður til ráðstöfunar

Meðaltal heildareigna

2006 -182,8%

2007 -182,3%

2008 /

2009 -26,2%

2010 -7,2%

2011 -12,8%
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hefur yfir að ráða. Í samanburði við greinina virðist hótel x ekki vera samstíga en 

hlutfallið flöktir einnig hjá greininni. Þar var arðsemi heildareigna mest 5,0% árið 2010 

og minnst -54,8% á kreppuárinu 2008 (Hagstofa Íslands, 2012, 2010, 2009). En þá tók 

hagnaður eftir skatta á sig gríðarlegan skell, eða úr 106 milljóna króna hagnaði yfir í 11 

milljarða króna tap sem væntanlega skýrist af þorranum til vegna hruni krónunnar og 

gengismun af erlendum lánum. 

5.5.7 Arðsemi eigin fjár 

Arðsemi eigin fjár er kennitala sem er notuð til þess að sjá ávöxtun eigin fjárs (Unnar 

Friðrik Pálsson, e.d.) svo að eigendurnir sjái hversu mikið þeir hagnast á rekstri félagsins 

(Deloitte, 2011), s.s. að meta hversu vel fjármagnið sé ávaxtað sem eigendur hafa 

bundið í félaginu. Því hærra hlutfall því betra (Ergo, e.d.). 

 

Arðsemi eigin fjár hjá hóteli x er eftirfarandi: 

Tafla 12. Arðsemi eigin fjár hjá hóteli x. 

 

Útreikningarnir bjagast hér vegna þess að í tilfelli ársins 2011 var hótel x með jákvætt 

eigið fé í byrjun árs en neikvætt í lok þess. Þegar meðalstaðan er tekin á eigin fé kemur 

mjög lág tala í nefnara en á sama tíma hækkar tala tapsins eftir skatta enn frekar í 

teljara. Erfitt er því að leggja raunsætt mat á hlutfallið. Ef hlutfallið er reiknað fyrir alla 

greinina kemur í ljós að hótel x er ekki samhliða henni. 

5.5.8 EBITDA Framlegð 

„EBITDA er hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir fastafjármuna og afskriftir 

óefnislegra eigna. Venjulega er talað um hagnað fyrir afskriftir.“ (Ergo, e.d.) 

 

Arðsemi eigin fjár =
Hagnaður eftir skatta

Meðalstaða eigin fjár

2006 75,1%

2007 50,5%

2008 /

2009 -108,2%

2010 -83,6%

2011 1239,8%

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir

Rekstrartekjur
EBITDA Framlegð =
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EBITDA hótels x, eða hagnaður fyrir afskriftir, var neikvæð fram til ársins 2010. Á 

árunum 2010 og 2011 skilar reksturinn hagnaði fyrir afskriftir og er framlegðar 

prósentan því jákvæð. Rekstrartekjurnar fóru hækkandi að meðaltali um tæp 45% á milli 

þessara tveggja ára sem að skýrir þessa miklu hækkun.  

Tafla 13. Framlegðar prósentan hjá hóteli x. 

 

Ef framlegðin er jákvæð þá hefur fyrirtækið tök á að greiða almennan 

rekstrarkostnað ásamt öðrum kostnaði, svo sem fjármagnskostnaði, afborgun lána og 

fleira (KPMG, 2012). Framlegðin árin 2010 og 2011 er gríðarlega lág þó svo að hún sé 

jákvæð í rekstrinum. Erfiðlega getur verið að greiða af lánum með þessu og annan 

fjármagnskostnað ásamt því að ætla að skila arði til fjárfesta (Signý Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 17.apríl 2012). Meðalframlegðin í greininni árin 2006-2010 er 7,5%. 

Hótel x er því fyrir neðan greinina í hlutfallinu. 

5.5.9 Þróun álagningarinnar 

Þróun álagningar er hlutfall sem sýnir hver álagningin er á kostnaðarverð vöru og 

þjónustu, svo hægt sé að fylgjast með þróuninni á þeirri álagningu sem lögð er á vöruna 

eða þjónustuna (Unnar Friðrik Pálsson, e.d.). Það er misjafnt á milli fyrirtækja hvað þau 

setja inn í kostnaðarverð seldra vara í ársreikningum sínum. Í tilfelli hótels x eru laun 

ekki meðtalin í kostnaðarverði, en í sumum fyrirtækjum er það svo (Signý Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 17.apríl 2012). 

 

Til að sjá hvernig álagningin hefur þróast á milli ára hjá hótel x þá var formúlan notuð 

vegna hins nýja félags á árunum 2009, 2010 og 2011. 

 

 

2006 -65,4%

2007 -48,1%

2008 /

2009 -6,9%

2010 5,8%

2011 4,5%

    -   1          Álagning =
Sala

Kostnaðarverð seldra vara
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Tafla 14. Þróun álagningarinnar á hótel x. 

 

Álagningin fer lækkandi með árunum en hún mun einnig lækka frá 15. september 

2013 þar sem hótelið mun taka á sig virðisaukaskattshækkunina án þess að hækka verð 

til viðskiptavinanna sem komið verður inná á eftir. 

Í lokin eru niðurstöður kennitölu útreikninganna hjá hinu nýja félagi dregin saman í 

eina töflu til að ná betri heildarsýn á stöðu fyrirtækisins. 

Tafla 15. Samantekt kennitalna hjá hinu nýja rekstrarfélagi hótels x. 

 

Oft á tíðum var erfitt að bera saman hótel x við atvinnugreinina þar sem ekki eru 

komnar tölur vegna 2011 inn á Hagstofuna og árið 2008 var ekki tekið með í útreikninga 

hótels x. Því voru þetta í raun tvö ár sem voru oftast nær borin saman, eða árin 2009 og 

2010. Vísað er í töflu 16 vegna niðurstaðna í kennitölu útreikningum þar sem við á. 

Tafla 16. Samanburður á meðaltali á hóteli x og hótelgreininni árin 2009 og 2010. 

  

2009 490%

2010 340%

2011 311%

Kennitölur 2009 2010 2011 Meðaltal hótel x 

Veltufjárhlutfall 0,06 0,08 0,55 0,23

Eiginfjárhlutfall 11,8% 5,3% -7,5% 3,2%

Hlutfall skulda á móti eignum 88% 95% 108% 96,8%

Veltuhraði eigna 0,94 1,71 2,27 1,64

Hagnaðarhlutfall -27,9% -4,2% -5,6% -12,6%

Arðsemi heildareigna -26,2% -7,2% -12,8% -15,4%

Arðsemi eigins fjárs -108,2% -83,6% 1239,8% 349,3%

EBITDA Framlegð -6,9% 5,8% 4,5% 1,1%

Þróun álagningar 490% 340% 311% 380,1%

Veltufjárhlutfall 0,07 0,49

Eiginfjárhlutfall 8,5% -38,4%

Hlutfall skulda á móti eignum 91,5% 138%

Veltuhraði eigna 1,32 0,95

Hagnaðarhlutfall -16,1% -1,0%

Arðsemi heildareigna -16,7% -0,57%

Arðsemi eigins fjárs -95,9% 0,17%

EBITDA Framlegð -0,6% 10,75%

Þróun álagningar 414,9% /

Meðaltal 

hótel x

Meðaltal 

greinin
Kennitölur
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6 Samantekt 

Í niðurstöðum verður efni ritgerðar dregið saman til að svara rannsóknarspurningunni 

um hver áhrifin séu á rekstur hótels x við virðisaukaskattsbreytinguna. 

Við útreikninga vegna skattahækkunarinnar sem mun eiga sér stað 1. september 

2013 verður að gefa sér ákveðnar forsendur því ýmis samspil eru möguleg í þeim efnum. 

Hótelin þurfa að hækka sín verð til viðskiptavina um 6,54% til þess að geta haldið sinni 

álagningu óskertri. Gefnar eru forsendur sem um hefur verið fjallað en í því samhengi er 

það verðteygnin sem skiptir máli, ásamt prósentuhækkuninni. Framkvæmdastjóri hótels 

x var spurður nokkurra spurninga til að sjá hvaða hugmyndir hann væri með varðandi 

virðisaukaskattshækkunina og verðlagningu á gistinguna. Samkvæmt honum er ætlunin 

að hækka um 7% fyrir næsta sumar að ári liðnu. Þar með er hann að hækka sína eigin 

álagningu um tæplega hálft prósentustig ásamt virðisaukaskattshækkuninni um 6,54%. 

Hann mun leggja þessa hækkun á fyrir sumartímabilið 2014. Hótelið mun því taka á sig 

virðisaukaskattshækkunina frá 1. september 2013 til 30. Apríl 2014 þar sem það mun 

halda sömu verðum án þess að gera ráð fyrir þessari hækkun. Það samsvarar því 8 

mánuðum sem hótelið mun taka á sig virðisaukaskattshækkunina og viðskiptavinir 

hótels x munu því ekki finna fyrir hækkuninni þann 1. september 2013. Það er ekki eðli 

virðisaukaskattshækkana að láta þær bitna á rekstraraðilum. Framkvæmdastjóri heldur 

því fram að það komi ekki að sök vegna þess að hótelið hafi fyrir seinasta tímabil 

hækkað verð sín um 7%. Að mati framkvæmdastjóra mun þessi hækkun hafa óveruleg 

áhrif á viðskiptavini hótelsins og ekki að neinu mælanlegu marki. 

Verðteygni innlendra gesta er 0,49 eins og hefur verið tekið fram og verður miðað við 

það í þessum niðurstöðum. Verðteygni er hinsvegar hærri vegna erlendra ferðamanna 

þar sem að um breiðari vöruflokk er að ræða í þeirra heildarútgjöldum, t.d. flug, gisting 

og fleira. Samkvæmt rannsókn Hagfræðistofnunar Háskóla Ísland mátu þau sem svo að 

erlendir ferðamenn hafi neikvæða teygni á bilinu 0,3 – 1 (Kári S. Friðriksson og Sveinn 

Agnarsson, 2012). Miðað verður við meðaltal þessarar teygni, en hún verður því 

neikvæð um 0,65 fyrir erlenda ferðamenn. Eftirspurnin dregst mest saman hjá þeim 

ferðamönnum eftir því sem gistingin ber hærra hlutfall af heildarútgjöldunum. Til að 

átta sig á heildarlækkun á seldri gistingu verður að taka inn í myndina bæði innlenda og 

erlenda gesti. Miðað er við að fjöldi innlendra gesta séu 25% af seldri gistingu og 
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erlendir gestir séu 75% sem miðast við hlutfall gistinátta árið 2011 (Kári S. Friðriksson og 

Sveinn Agnarsson, 2012). 

Árið 2009 var gistikostnaður ferðamanna um 11% af heildarkostnaði erlendra 

ferðamanna (Kári S. Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 2012). Miðað við hækkun um 7% 

sem er fyrirhuguð hjá hóteli x mun heildarkostnaður ferðamanna hækka um 7% x 0,11 = 

0,77%. Þar sem miðað er við hækkun upp á 0,77% og neikvæða verðteygni um 0,65 fyrir 

erlenda ferðamenn, myndi það þýða að erlendum gestum myndi fækka um 0,5%. 

Varðandi innlendu gesti hótela er verðteygnin sem miðuð er við neikvæð um 0,49. Það 

þýðir þá að við hækkun á virðisaukaskatti um 7% muni innlendum gestum hótelsins 

fækka um 3,43%. Á töflu númer 17 sjáum við tölur frá hóteli x vegna ársins 2012. Taflan 

sýnir fjölda gistinátta á þeim fjórum mánuðum sem notaðir verða í útreikninga. 

Tafla 17. Fjöldi gistinátta á hótel x árið 2012 

 

Heildargestakomur á hótel x árið 2012 voru 12.260 manns, með heildarfjölda 

gistinátta 23.458. Gert er ráð fyrir árlegri langtímaaukningu ferðamanna um 7,7% (Kári 

S. Friðriksson og Sveinn Agnarsson, 2012), en fundin er út aukning gistinátta miðað við 

þær tölur sem eru til staðar í rekstrinum vegna 2012. Áætluð fjölgun gesta í tilfelli hótels 

x eru því rétt tæpir 1.000 gestir eins og sést í töflu 18. Komið verður aftur að 

langtímavextinum síðar í samantekt. 

Tafla 18. Gestakomur og gistinætur á hóteli x árið 2012, ásamt áætluðum tölum vegna 7,7% árlegum 
langtímavexti komu ferðamanna til landsins. 

 

Eitt tímabil í rekstri hótels x er frá 1. september til 1. september ári síðar. Það er þó 

ekki reikningsskila árið þeirra heldur meira í skilningi útgefinna verðlista og samninga til 

viðskipavina. Einnig verður virðisaukaskatturinn lagður á 1. september svo miðað er við 

það 12 mánaða tímabil. Í 8 mánuði tekur hótel x hækkunina á sig, en í 4 mánuði mun 

Íslendingar Útlendingar Fjöldi gistinátta

Maí 2012 602 1.805 2.406

Júní 2012 738 2.214 2.952

Júlí 2012 826 2.477 3.303

Ágúst 2012 852 2.555 3.406

12.260 23.458 13.204 25.264

Gestakomur á 

hótel x

Áætlaðar 

gestakomur

Áætlaðar 

gistinætur

Gistinætur á 

hótel x
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það hækka sína álagningu um 0,45%. Til að finna hvaða áhrif aukning gestakomu hefur á 

rekstrartekjurnar yfir eitt tímabil, er því miðað við að meðalverð án virðisauka 2012 sé 

lækkað í 8 mánuði en hækkað þessa 4 mánuði þegar hótel x hækkar sína álagningu. 

Samkvæmt lögmálum um verðteygni myndi fjöldi gesta ekki fækka á þessum 8 

mánuðum sem hótelið mun taka á sig hækkun virðisaukaskattsins. Hinsvegar þar sem 

hótelið tekur á sig hækkunina munu rekstrartekjur hótelsins fyrir skatta lækka sem 

nemur virðisaukaskattshækkuninni. Ef við miðum við sölu gistingar árið 2012 og að hótel 

x taki á sig alla virðisaukaskattshækkunina í þessa 8 mánuði þá sýnir tafla 19 mismuninn 

á rekstrartekjum fyrir hækkun virðisaukaskatts annarsvegar og hinsvegar rekstrartekjur 

eftir virðisaukaskattshækkunina. Mismunurinn er því í töflu 19 sem samkvæmt 

útreikningum eru tæpar 3,3 milljónir sem hótel x mun því taka á sig eftir hækkun. 

Tafla 19. Lækkun rekstrartekna vegna virðisaukaskattshækkunar. Tekjur án virðisaukaskatts. 

 

Í töflu 20 er hægt að sjá niðurstöður útreikninga sem miða við að hótel x hækki verð 

til viðskipavina vegna virðisaukaskattshækkunarinnar sem orsakar það að fækkun á 

gistinóttum á sér stað. Sýnir taflan því að rekstrartekjur hótels x lækka vegna seldrar 

gistingar. Fækkun í fjölda gistinátta, miðað við gefnar forsendur með verðteygnina, 

gefur að rekstrartekjurnar lækki samanlagt um rétt rúmar 630 þúsund krónur. Fundið 

var út meðalverð á mann miðað við fjölda gistinátta og þann fjölda gesta sem lækkunin 

tók til, og þar með fundið út hversu mikið rekstrartekjurnar lækka fyrir þessa 4 mánuði 

sem teknir voru fyrir. 

 

 

September 1.024.175 kr.

Október 500.020 kr.

Nóvember 342.025 kr.

Desember 103.376 kr.

Janúar 127.547 kr.

Febrúar 245.673 kr.

Mars 375.449 kr.

Apríl 529.251 kr.

Samtals 3.247.516 kr.

Árið 2012
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Tafla 20. Tap vegna hækkunar hótels x á virðisaukaskatti á fjögurra mánaða tímabili. 

 

Þegar teknir eru saman útreikningar sem að hótelið mun taka á sig, þ.e. hækkunina í 

8 mánuði ásamt 4 mánuðunum sem hótelið mun hækka verðin, mun hótelið taka á sig 

tæpar 3,3 milljónir og verða af um 630 þúsund vegna fækkunar í gistináttafjölda. 

Samanlagt munu rekstrartekjurnar því lækka sem nemur tæpum 4 milljónum, en það 

eru um 2,9% af seldri gistingu árið 2012. Þessar forsendur eru einfaldaðar og miðast við 

að rekstrartekjurnar vegna gistingar haldist þær sömu eins og þær voru árið 2012 en 

það er þó ekki raunveruleikinn. Hjá hóteli x var aukning á tekjum vegna gistingar 25% á 

árinu 2011 og 15% á árinu 2012. 

Tafla 21. Aukning í rekstrartekjum vegna gistingar eingöngu á hótel x. 

 

Árlegur langtímavöxtur fjölgunar ferðamanna til landsins er 7,7% (Kári S. Friðriksson 

og Sveinn Agnarsson, 2012). Til að fá sem raunhæfasta mynd verður að taka þá hækkun 

með inn í útreikningana. Hótelið tekur á sig virðisaukaskattshækkunina þessa 8 mánuði 

af tímabilinu án þess að hækka verð til viðskiptavina sinna en við bætist árlegur 

langtímavöxtur ferðamanna. Fundið er meðalverð á mann miðað við sölu á gistingu og 

fjölda gistinátta. Árið 2012 eftir að aukning á gistinóttum á sér stað er meðalverðið 

margfaldað með nýjum gistináttafjölda til að finna nýju rekstrartekjurnar. Þær 

rekstrartekjur án virðisauka ættu í raun að vera þær rekstrartekjur sem hótelið fær eftir 

hækkun. Eftir á þó að taka inn í myndina virðisaukaskattinn sem hótelið tekur á sig úr 

7% yfir í 14% sem minnka því rekstrartekjurnar. Notaðar eru nýju rekstrartekjurnar án 

virðisaukaskatts og bætt við 7% virðisauka ofan á þær. Það er því útselt verð til 

viðskiptavinanna. Þegar 14% skatturinn er lagður á, helst útselda verðið til 

viðskiptavinanna það sama og til að finna rekstrartekjurnar fyrir skatt er 14% skatturinn 

Maí 6.440 2.376 120.014

Júní 7.005 2.916 160.184

Júlí 6.657 3.262 170.333

Ágúst 6.867 3.364 181.185

Samtals 631.717

Nýtt verð 

eftir hækkun

Gistinætur 

eftir fækkun

Tap vegna 

hækkunar

Árið 2011 Árið 2012

25% 15%
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tekinn af útseldu verði og þá kemur í ljós hverjar nýju rekstrartekjurnar eru fyrir skatt. 

Hótelið tekur á sig tæpar 3,5 milljónir vegna þessara útreikninga samanber tafla 22. 

Tafla 22. Breytingar þegar hótel x tekur á sig virðisaukaskattshækkunina í 8 mánuði. 

 

Þrátt fyrir að hótel x taki á sig tæpar 3,5 milljónir vegna virðisaukaskattshækkunarinnar 

þá kemur í ljós að rekstrartímabilið vegna þessara 8 mánaða kemur betur út eftir 

hækkunina af því að gestum fjölgar. Rekstrartekjurnar vegna gistingar á þessu 8 mánaða 

tímabili hækka um 1,09%, eða um rétt tæpar 600 þúsund krónur eins og sést á töflu 22. 

Þegar teknir eru saman hinir 4 mánuðir tímabilsins sem hótel x ætlar að hækka sín 

útseldu verð munu gistinóttunum fækka samkvæmt lögmálum um verðteygni. Í þessu 

tilfelli fækkar gistinóttum um 1,2% vegna verðhækkunarinnar. Hótelinu verður af rúmri 

1 milljón vegna fækkunar á gistinóttum, en þrátt fyrir fækkun gistinátta munu 

rekstrartekjurnar á tímabilinu hækka. Hækkun rekstrartekna er um 5,6 milljónir vegna 

langtímafjölgunar gistinátta um 7,7% og verðhækkunar, eins og sést á töflu 23. Endanleg 

niðurstaða þegar allir 12 mánuðirnir eru teknir saman munu því ekki hafa neikvæð áhrif 

á reksturinn þrátt fyrir að fækkun gesta muni eiga sér stað vegna verðhækkana. 

Tafla 23. Breytingar þegar hótel x hækkar verð til viðskiptavina í 4 mánuði. 

  

Janúar 137.368 22.576

Febrúar 264.590 43.484

Mars 404.359 66.454

Apríl 570.003 93.677

September 1.103.036 181.279

Október 538.522 88.504

Nóvember 368.361 60.538

Desember 111.336 18.298

Samtals 3.497.575 574.810

Hækkun sem 

hótelið tekur á sig

Hækkun 

rekstrartekna

Maí 205.662 1.058.289

Júní 274.500 1.412.508

Júlí 291.891 1.502.002

Ágúst 310.487 1.597.691

Samtals 1.082.540 5.570.490

Lækkun vegna 

verðteygninnar

Heildarhækkun 

rekstrartekna
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7 Niðurstöður 

Endanleg niðurstaða verður dregin saman í niðurstöðunum. Erfitt er að meta hvort að 

virðisaukaskattslækkunin sem að átti sér stað árið 2007 hafi haft einhver áhrif á 

reksturinn þegar fyrri rekstraraðilarnir voru enn við líði. Reksturinn var tiltölulega nýr 

þegar lækkunin átti sér stað og var um 80% aukning í rekstrartekjunum það ár. Verðskrá 

hótels x var ekki lækkuð með þessari breytingu svo ætla má að hótelið hafi því notið 

góðs af lækkun virðisaukaskattsins. Hinsvegar er hægt að túlka niðurstöður vegna 

virðisaukaskattshækkunarinnar á tvo vegu. Miðað er við gefnar forsendur í samantekt: 

1. Langtímavöxtur  ferðamanna til landsins er ekki tekinn með í útreikningana. 

2. Langtímavöxtur ferðamanna til landsins er tekinn með í útreikningana. 

Í fyrra tilfellinu þar sem árlegi langtímavöxturinn um 7,7% er ekki tekin með í 

útreikningana erum við annars vegar með 8 mánaða tímabil þar sem hótel x um taka 

virðisaukaskattshækkunina á sig og hins vegar 4 mánaða tímabil þar sem hótel x mun 

hækka sín útseldu verð miðað við virðisaukaskattshækkunina. Á báðum þessum 

tímabilum minnka rekstrartekjur hótelsins. Þegar hótelið tekur á sig 

virðisaukaskattshækkunina minnka rekstrartekjurnar sem nemur virðisaukaskatts-

hækkuninni. Í tilfellinu þar sem hótel x hækkar verð sín lækka rekstrartekjurnar vegna 

verðteygninnar, eða með öðrum orðum að þegar verð hækkar þá fækkar gistinóttum á 

hóteli x  sem leiðir af sér lægri rekstrartekjur. 

Í seinna tilfellinu þar sem langtímavöxturinn er tekinn með í útreikningana erum við 

einnig með 8 mánaða tímabil þar sem hótel x tekur hækkunina á sig og hún fer ekki út í 

verðlagið, en ásamt því erum við með 4 mánaða tímabil þar sem hótel x mun hækka sína 

álagningu um 0,5% ásamt því að bæta virðisaukaskattinum ofan á verðið. Á 8 mánaða 

tímabilinu enda rekstrartekjurnar á því að hækka miðað við gefnar forsendur vegna þess 

að fjöldi gistinátta hækkar hlutfallslega meira en því sem hótelið tekur á sig. Á 4 mánaða 

tímabilinu hækka einnig rekstrartekjurnar vegna þess að aukning á gistinóttum og 

aukning á verði hækka meira en því sem nemur lækkun á rekstrartekjunum vegna 

verðteygninnar. Vísað er í samantekt til að sjá útreikninga og tölulegar upplýsingar. 

Áhrif virðisaukaskattshækkana hefur áhrif á rekstur fyrirtækja en ávallt verður að 

gefa sér forsendur sem vinna skal eftir. Hér í báðum tilfellum hefur hann áhrif á rekstur 
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hvort heldur sem fyrirtæki ákveða að taka virðisaukaskattshækkunina á sig og setja hana 

ekki út verðlagið, eða hvort þau setji hækkunina í verðlagið með hærri verðum til 

viðskiptavina. Taka verður þó tillit til þess að útreikningar eiga einungis við selda gistingu 

en rekstrartekjur hótel x samanstanda einnig af öðrum liðum. 

Spennandi verður að fylgjast með rekstri hótels x á komandi árum og sjá hvort að 

niðurstöður þessarar rannsóknar muni eiga sér stoð í raunveruleikanum varðandi 

samspilsins á milli teygni og hvort að langtímavöxturinn muni haldast samkvæmt 

rannsóknum. Rannsókn þessi miðaði við eitt ákveðið hótel á stór Reykjavíkursvæðinu, en 

áhrifin á alla atvinnugreinina eru að sjálfsögðu mikið hærri í krónum talið. 
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