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Útdráttur 

Að undanförnu hefur verið nokkur umræða um innkomu félaga inn á fasteignamarkaðinn sem 

miða að rekstri og útleigu íbúða. Skýrslu þessari er ætlað að svara hvort arðbært sé að stunda 

slíkan rekstur hér á landi og veita innsýn í þær aðferðir sem henta best við arðsemismat 

hverju sinni ásamt því að lagt verður mat á ávöxtunarkröfu. Áður en það er gert verður farið í 

greiningu á fasteignamarkaðnum á Íslandi og áhrifaþættir hans nánar útlistaðir auk þess sem 

staða leigumarkaðarins verður skoðuð. Í kjölfar þess eru svo settar fram helstu forsendur sem 

huga þarf að. Að lokum eru niðurstöður kynntar og framkvæmd næmni- og 

sviðsmyndagreining. Helstu niðurstöður þessa verkefnis sýna fram á að hreint núvirði er 

neikvætt og innri vextir eru lægri en ávöxtunarkrafa sem þýðir að rekstur og útleiga á íbúðum 

sé ekki arðbær fjárfesting. 
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Inngangur 

Fasteignamarkaðurinn á Íslandi er yfirleitt mikið í umræðunni og aldrei meira en undanfarin 

ár. Kaup á fasteign er stór skuldbinding og flestir eiga ekki þann kost á að fjármagna sig að 

fullu með eigin fé, hvort sem um er að ræða félög eða einstaklinga. Þar geta lánveitendur 

komið að gagni og því er mikilvægt að það ríki virk samkeppni á húsnæðislánamarkaði.  

Samkeppni á húsnæðislánamarkaði hófst af alvöru árið 2004 þegar viðskiptabankar, 

sparisjóðir og lífeyrissjóðir bættust í hóp lánveitenda á markaði. Fyrir það höfðu aðeins 

Íbúðalánasjóður og nokkrir lífeyrissjóðir séð um lánveitingar til einstaklinga og félaga. Við 

þessar breytingar jókst samkeppni á húsnæðislánamarkaði og lántökum gafst kostur á að taka 

hærra lán en áður á betri vöxtum og með lengri lánstíma. Samhliða því hækkuðu 

lánastofnanir lánsfjárhlutfall sitt. Þar af leiðandi jókst eftirpurn eftir húsnæði og fólk sem 

hafði ekki átt möguleika á að eignast íbúð áður fékk nú tækifæri til þess (Vilhjálmur 

Bjarnason, 2010).  

Ein af ástæðum efnahagshrunsins 2008 má rekja til þessara óskynsamlegu lánveitinga. 

Einstaklingar gátu ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart fjármálastofnunum og 

Ríkisstjórn Íslands reyndi að grípa til aðgerða með því að lækka lánsfjárhlutfall og 

hámarksfjárhæðir útlána lánastofnana en allt kom fyrir ekki og efnahagshrun því staðreynd. Í 

kjölfar þess styrktist leigumarkaður vegna fjárhagsþrenginga margra heimila og þeirrar óvissu 

sem ríkti um fasteignaverð á markaði eftir efnahagshrun. Leiguíbúðum fjölgaði og þeir sem 

ekki náðu að selja íbúðirnar sínar eða fengu ekki uppsett verð fyrir þær kusu frekar að bjóða 

þær út til leigu (Hagfræðistofnun, 2011). Sem dæmi má nefna að í maí 2012 var 50% meiri 

eftirspurn eftir leiguíbúðum en árið áður. Á móti kemur er framboð eftir leiguíbúðum að 

minnka um svipaða tölu og því liggur í augum uppi að eftirspurnin fer ört vaxandi („50% 

meiri eftirspurn eftir leiguhúsnæði en í fyrra“, e.d.). Á árunum 2009-2011 voru 27,5% af 

heimilum á Íslandi í leiguhúsnæði á móti 72,5% sem bjuggu í eigin húsnæði. Mikil aukning 

hefur orðið á eftirspurn eftir leiguhúsnæði á árunum eftir efnahagshrun en til samanburðar má 

nefna að árið 1995 bjuggu aðeins 19,5% þjóðarinnar í leiguhúsnæði. Á árunum 2003-2005 

var hlutfall þjóðarinnar sem bjó í leiguhúsnæði komið niður í 17% en eftir efnahagshrunið 

2008 fór hlutfallið aftur hækkandi (Hagstofa Íslands, 2012). Með aukinni eftirspurn á 

leiguíbúðum hafa fjárfestar á síðustu árum séð tækifæri í því að fjárfesta í fasteignum og 
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leigja þær út (VÍB, 2012). Aukinn áhugi íslenskra fjárfesta á þessum eignaflokki hefur þar af 

leiðandi að einhverju leyti fyllt það skarð sem hlutabréfaviðskipti skildu eftir sig við upphaf 

efnahagshrunsins („Fjárfesta í fasteignum“, 2012). 

Í þessari ritgerð er ætlunin að varpa ljósi á arðsemi félags sem festir kaup á íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu og leigir þær út. Rannsóknarspurning verkefnisins er því eftirfarandi: Er 

arðbært að stunda viðskipti með leiguíbúðir á íslenskum fasteignamarkaði? Til að meta það 

gáfu höfundar sér ákveðnar forsendur við upphaf verkefnisins en notast var við íbúðir sem 

auglýstar voru til sölu í póstnúmerum 101, 105, 107 og 108 í Reykjavík á fasteignasölum 

landsins dagana 15.–31.janúar 2013.  

Uppbygging ritgerðarinnar er almennt með þeim hætti að aðferðir eru kynntar í hverjum kafla 

fyrir sig og gert er grein fyrir niðurstöðum þess kafla. Í fyrstu er farið yfir sögulegt ágrip 

fasteignamarkaðarins á Íslandi ásamt því að fjalla sérstaklega um framboð og eftirspurn. 

Áhrifaþættir markaðarins eru greindir en þeir ná allt frá vaxtakjörum lána til lýðfræðilegra 

breytinga og fasteignagjalda. Í kjölfarið verður fjallað almennt um leigumarkaðinn á Íslandi 

og rekstur fasteignafélaga. Því næst er farið í forsendur verkefnisins þar sem fjallað er um 

fjármögnun og helstu möguleika til fjármögnunar sem slíku félagi býðst hér á landi. Einnig er 

gert grein fyrir leigutekjum og helstu kostnaðarliðum verkefnisins sem og að greint er frá 

mögulegri útgönguleið fjárfesta verkefnisins. Eftir að hafa gert grein fyrir forsendum er 

uppgjör rekstrarreiknings, efnahagsreiknings og sjóðsstreymis kynnt og fjallað um þróun 

þeirra yfir spátímabilið.   

Í kjölfar þess er gert grein fyrir helstu aðferðum verðmats, kostum þeirra og göllum, ásamt 

því að framkvæmt er arðsemismat og greint frá því hvort rekstur félagsins sé arðbær auk þess 

sem helstu kennitölur verkefnisins verða greindar. Að lokum verða framkvæmdar næmni- og 

sviðsmyndagreiningar þar sem leitast er eftir að fá sjónarhorn á niðurstöður fyrir allar 

mögulegar aðstæður sem geta komið upp við rekstur slíks félags.  
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1 Fasteignamarkaðurinn á Íslandi 

Fasteignamarkaður er sá markaður sem snýr að kaupum, sölum og leigu á húsnæði, hvort sem 

um er að ræða atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði (Chun, Sa-Aadu og Shilling, 2004). 

Verkefni þessu er þó ætlað að fjalla um þann hluta sem snýr að íbúðarhúsnæði. Íbúðir í árslok 

2011 voru 131.249 og þar af voru 50.155 íbúðir í Reykjavík. Íbúðir þessar eru mismunandi 

eftir staðsetningu, aldri, stærð og fleiri þáttum sem ákveða verð þeirra. Verð á íbúðum er 

gjarnan mælt miðað við fjölda fermetra og ásamt staðsetningu eru eignir þannig bornar saman 

(Vilhjálmur Bjarnason, 2010). 

Haustið 2004 urðu kaflaskil á íslenskum fasteignamarkaði þegar Íbúðalánasjóður hækkaði 

lánsfjárhlutfall sitt úr 65% af kaupverði eigna upp í 90% og úr 70% upp í 90% fyrir fólk sem 

var að kaupa sína fyrstu íbúð. Ásamt því að hækka hámarkslánsfjárhlutfall sitt var 

hámarkslánsfjárhæð Íbúðalánasjóðs hækkuð („Lánsfjárhæðir og veðsetningarhlutfall“, e.d.). 

Þessum aðgerðum var ætlað að styrkja stöðu Íbúðalánasjóðs á húsnæðislánamarkaði en allt 

kom fyrir ekki. KB banki hf. brást við þessu með innkomu á markaðinn og hóf að veita 

Íbúðalánasjóði og lífeyrissjóðum beina samkeppni í húsnæðislánum. Aðrir viðskiptabankar, 

sparisjóðir og fleiri lífeyrissjóðir fylgdu einnig í kjölfarið (Vilhjálmur Bjarnason, 2010).  

Fram að þessu höfðu viðskiptabankar og sparisjóðir aðeins lánað í takmörkuðu magni, til 

þeirra sem ekki fengu sinna úrlausna ráðið annars staðar eða þurftu viðbótarlán sem 

Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðir buðu ekki upp á. Þessi lán voru mun óhagstæðari fyrir 

lántakendur, bæði hvað varðar vexti og lánstíma. Viðskiptabankar og sparisjóðir hófu að 

bjóða lægri vexti, hærra lánshlutfall, keppast um innlánsviðskipti lántaka ásamt því að ekkert 

hámark var á fjárhæðum útlána (Vilhjálmur Bjarnason, 2010). Við þessar breytingar jókst 

samkeppnin á húsnæðislánamarkaði. Sú breyting varð einnig á lánamarkaði að lánastofnanir 

hófu lánveitingar á verðtryggðum lánum með bæði breytilegum og föstum vöxtum en einnig 

voru í boði gengistryggð lán. Gengistryggð lán eru þau lán sem eru bundin við gengi erlends 

gjaldmiðils en þar má helst nefna evrur, japönsk yen, bandaríska dollara og svissneska franka. 

Þau höfðu þá kosti að vera með lága grunnvexti auk þess sem þau voru óverðtryggð, sem 

ekki hafði þótt raunhæfur kostur fram að þessu. Fólk sem hafði ekki átt möguleika á að 

eignast íbúð áður fékk nú tækifæri til þess með breyttum áherslum og aukinni samkeppni 

lánastofnana. Nú þurfti það ekki að safna upp miklu eigin fé til að fjárfesta í eigin húsnæði 

(Lúðvík Elíasson og Þórarinn G. Pétursson, 2006).  
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Við efnahagshrunið í október 2008 breyttust aðstæður á markaði. Í byrjun árs hafði lækkun 

orðið á verði fasteigna og bankar dregið úr lánveitingum sínum. Til að koma í veg fyrir 

samdrátt hafði ríkisstjórnin gripið til aðgerða og reynt að lækka bæði lánsfjárhlutfall og 

hámarksfjárhæðir útlána lánastofnana. Aðgerðir þessar reyndust þó ekki draga úr kólnun 

markaðarins og efnahagshrun því óumflýjanlegt (Samtök atvinnulífsins, e.d.). Við tók 

minnkun kaupmáttar, sívaxandi skuldir, töluvert atvinnuleysi og minni eignarhlutur í eigin 

húsnæði. Þar með innleystu bankarnir og íbúðalánasjóður til sín fjölda íbúða frá 

einstaklingum, byggingarfyrirtækjum og eignarhaldsfélögum og enn þann dag í dag eiga þeir 

talsvert af íbúðum sem ekki hafa verið settar í sölu. Það má því velta fyrir sér hvað mun 

gerast á markaði þegar þær verða settar á markað (Þorsteinn Þorsteinsson, Arnar Þór 

Sveinsson, Ásdís Kristjánsdóttir, Benedikt Valsson og Björn Ragnar Björnsson, 2009).  

Í kjölfar efnahagshrunsins lækkaði nafnverð á íbúðarhúsnæði um 15-20% frá því hámarki 

sem það náði í aðdraganda þess. Frá árinu 2010 hefur verðþróun verið nokkuð jöfn en þó 

hefur nafnverð á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu náð sama stigi og þegar það var hæst í byrjun 

árs 2008. Aftur á móti var nafnverð á sérbýli í lok árs 2012 um 7% lægra en þegar það var 

hæst. Raunverð hefur þróast með öðrum hætti en það lækkaði um allt að 40% frá byrjun árs 

2008. Frá árinu 2010 hefur það svo hækkað aftur um 8% ef miðað er við raunverð fjölbýlis á 

höfuðborgarsvæðinu. Raunverð sérbýlis tók svipaðri lækkun en hækkaði um 4% frá apríl 

2011 til loka ársins 2012. Því má álykta að raunverð á íbúðarhúsnæði hafi verið nokkuð 

stöðugt frá árinu 2010 en ekki gert mikið meira en að halda í við hækkun á almennu verðlagi 

(Landsbankinn, 2012).  

Á fasteignamarkaði hafa fasteignafélög verið að spretta upp á síðustu árum og eru sífellt fleiri 

að bætast í hópinn. Meirihluti slíkra fasteignafélaga sérhæfir sig í atvinnuhúsnæði en eitt 

þekktasta félagið hér á landi er Reginn hf. Bankar ásamt lífeyrissjóðum og stærri fjárfestum 

hafa stofnað fasteignasjóði og með því er ætlunin að svara vaxandi eftirspurn fjárfesta eftir 

fasteignum. Dæmi um slíka sjóði eru Fasteignasjóður Stefnis, Fast-1 sem VÍB, eignastýring 

Íslandsbanka er í forsvari fyrir og Fasteignasjóður Íslands sem MP banki rekur. Með tilkomu 

fasteignafélaga og stofnun fasteignasjóða er fasteignum ætlað að fylla það skarð sem 

hlutabréfaviðskipti skildu eftir við efnahagshrunið („Fjárfesta í fasteignum“, 2012).  
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1.1 Framboð og eftirspurn á fasteignamarkaði 

Framboð og eftirspurn ákvarða verð og magn á markaði. Eftirspurn er það magn vöru eða 

þjónustu sem neytendur sækjast eftir og vilja kaupa gegn ákveðnu verði. Í grunninn leiðir 

þetta til þess að þegar verð á vöru hækkar þá minnkar eftirspurn eftir vörunni og þegar verð á 

vöru lækkar þá eykst eftirspurnin. Framboð er hins vegar það magn vöru eða þjónustu sem 

markaður getur boðið neytendum fyrir ákveðið verð. Framleiðendur leitast þess vegna við að 

anna eftirspurn á markaði með auknu framboði í átt að jafnvægi (Perloff, 2012).  

Verð og magn á fasteignamarkaði ákvarðast af eftirspurn þeirra sem sækjast eftir og vilja nota 

húsnæði til búsetu eða atvinnureksturs. Framboð ræðst svo af þeim sem eiga húsnæði, eru 

tilbúnir að selja eða leigja út og þeim sem ákveða að byggja ný húsnæði sem veldur þar af 

leiðandi aukningu á framboði (Lúðvík Elíasson og Þórarinn G. Pétursson, 2006). Verð á 

húsnæði þarf einnig að vera hærra en byggingarkostnaður svo hvati myndist fyrir verktaka til 

að byggja nýtt húsnæði. Ef eftirspurn eftir húsnæði reynist meiri en framboð myndast 

umframeftirspurn og það getur tekið fasteignamarkaðinn einhvern tíma að svara þeirri 

eftirspurn þar sem langan tíma tekur að byggja húsnæði (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2003). Hættan við þetta er sú að eftirspurninni verði fljótt svarað, verktakar byggi of mikið og 

það myndist offramboð á húsnæði. Markaðurinn situr þá uppi með autt húsnæði (Lúðvík 

Elíasson og Þórarinn G. Pétursson, 2006).   

Í dag er staðan á byggingamarkaðnum að batna eftir áföll fyrri ára. Samkvæmt Hagsjá 

Landsbanka Íslands var til að mynda hafist handa við að byggja 4.500 íbúðir árið 2007 en 

einungis 142 á árinu 2011 og tæplega 500 á árinu 2012. Byggingarkostnaður hefur þó reynst 

markaðnum erfiður hjalli og hefur hækkað mun meira en fasteignaverð á síðustu árum. Það 

virðist því vera að meðal söluverð nægi ekki fyrir byggingarkostnaði á íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu í dag. Staða markaðar hefur litið betur út og því ekki gefið að eftirspurn 

verði nægileg eftir þeim íbúðum sem verið er að byggja (Landsbankinn, 2013a). 

Fasteignamarkaður er að mörgu leyti flókinn markaður og margir þættir sem ber að líta til 

þegar kaupa á fasteign. Hér að neðan verða þeir þættir greindir sem hafa áhrif á verð á 

fasteignamarkaði.  

1.2 Áhrifaþættir fasteignamarkaðar 

Áhrifaþættir fasteignamarkaðar eru þeir þættir sem hafa áhrif á vilja og getu fólks til að kaupa 

fasteignir. Þessir þættir geta bæði leitt til lækkunar á verði á fasteignum sem og hækkun. Í 
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skýrslu Gunnars Haraldssonar og Magnúsar Árna Skúlasonar frá árinu 2007, sem gefin var út 

fyrir Samtök atvinnulífsins, er talað um níu áhrifaþætti eða hagstærðir sem hafa áhrif á verð á 

fasteignamarkaði en þeir eru: vaxtakjör lána, kaupmáttur ráðstöfunartekna, framboð af 

nýbyggingum, lánstími, lánsfjárframboð, skattar, lýðfræðilegar breytingar, staðsetning og 

fasteignagjöld (Gunnar Haraldsson og Magnús Árni Skúlason, 2007).   

1.2.1 Vaxtakjör lána 

Þegar kemur að því að kaupa húsnæði skipta vextir á húsnæðislánum miklu máli. Það er ekki 

á færi allra að fjármagna húsnæði með eigin fé og flestir þurfa á láni að halda þegar kemur að 

fasteignakaupum. Þess vegna er mikið horft til breytinga á vöxtum húsnæðislána. Með 

lækkun vaxta húsnæðislána og hærra lánsfjárhlutfalli eykst hvatinn til að kaupa og við það 

skapast aukin eftirspurn eftir húsnæði sem leiðir til hækkunar fasteignaverðs. Lægri vextir 

þýða lægri greiðslur af lánum og ódýrara verður að endurnýja og byggja dýrara húsnæði 

(Ásgeir Jónsson, Snorri Jakobsson og Steingrímur Finnsson, 2004). 

Nú býðst fólki bæði verðtryggð og óverðtryggð lán til húsnæðiskaupa með lánstíma allt að 40 

árum þar sem hægt er að velja milli jafnra afborgana af höfuðstól eða jafnra greiðslna. 

Verðtryggð lán bera yfirleitt fasta vexti með vaxtaendurskoðun eftir ákveðinn tíma. Með 

óverðtryggðum lánum gefst lántakendum kostur á að velja milli breytilegra vaxta út 

lánstímann eða lán sem ber fasta vexti fyrstu 3-5 árin. Á húsnæðislánum er hámarks 

lánsfjárhlutfall yfirleitt á bilinu 60-70% og allt að 80% hjá Íbúðalánasjóði („Lán 

Íbúðalánasjóðs“, e.d.). Auk þess bjóða lánastofnanir viðbótarlán eða hærri vexti á lánin ef 

farið er yfir það hámarkslánsfjárhlutfall sem gefið er upp. Við þess konar aðstæður er yfirleitt 

aðeins lánað að bilinu 80-85% af markaðsverðmæti. Einnig býðst fólki svokölluð blönduð lán 

þar sem lántakendur geta ráðið hlutfalli verðtryggðra og óverðtryggðra lána í sinni lántöku. 

Öll lántaka er skilyrðum háð, það er að lánið sé til eigin nota, lántakandi standist greiðslumat 

og lánað sé gegn fyrsta verðrétti eða samfelldri röð frá og með fyrsta veðrétti 

(„Húsnæðislán“, e.d.). Nánar er fjallað um kosti og galla húsnæðislána og muninn á þeim í 

kaflanum Fjármögnun. 

1.2.2 Kaupmáttur ráðstöfunartekna 

Samkvæmt skilgreiningu Fjármálaráðuneytisins eru ráðstöfunartekjur þær tekjur sem heimilin 

hafa til ráðstöfunar eftir að allar tekjur eru tilgreindar sem og öll þau gjöld og skattar sem 

dregin eru af þeim. Þar má helst nefna tekjuskatt til ríkisins og vaxtabætur. Kaupmáttur 
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ráðstöfunartekna tekur breytingum miðað við þróun launa, skatta, vaxta og verðbólgu 

(„Heimilin“, e.d.). Minnkandi kaupmáttur dregur úr getu einstaklinga til kaupa og veldur því 

að þeir eiga erfiðara með að standast fjárskuldbindingar gagnvart lánastofnunum. Af þessu 

má draga þá ályktun að með lækkandi kaupmætti ráðstöfunartekna dregur úr eftirspurn á 

fasteignamarkaði og fasteignaverð tekur að lækka. Á móti kemur að þegar ráðstöfunartekjur 

aukast er líklegra að einstaklingar séu tilbúnir að takast á við fjárskuldbindingar og líklegri til 

að standa skil á sínum afborgunum.  

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 féll kaupmáttur ráðstöfunartekna mikið og náði lægð 

sinni í maí 2010. Síðan þá hefur kaupmáttur aukist um 8% eða um það bil 2,5% á ári 

(Landsbankinn, 2013b). Hækkun síðustu mánaða má rekja til kjarasamningsbundinna 

launahækkana og styrkingar krónu. Kaupmáttur mælist nú svipaður og hann var á öðrum 

ársfjórðungi árið 2006 en frá áramótum hefur kaupmáttur hækkað um 1,9% og haldi krónan 

núverandi styrk má búast við enn frekari hækkunum fram eftir árinu („Kaupmáttur vex á ný“, 

e.d.).  

1.2.3 Framboð af nýbyggingum 

Eins og áður hefur komið fram þarf verð á fasteignum að vera hærra en byggingarkostnaður 

til að hvati myndist fyrir verktaka að byggja nýjar fasteignir. Aukin eftirspurn eftir húsnæði 

veldur því að fasteignaverð hækkar umfram byggingarkostnað og markaðurinn leitast við að 

svara aukinni eftirspurn með byggingu nýs húsnæðis. Fasteignamarkaðurinn þarf tíma til að 

auka framboð fasteigna til að mæta eftirspurn þar sem langan tíma tekur að byggja. Þegar 

fasteignaverð reynist mun hærra en byggingarkostnaður er hætta á að nýbyggingar verði of 

margar (Samtök atvinnulífsins, e.d.), það er að segja að eftirspurninni verði mætt til að byrja 

með en þegar markaðurinn mettist þá myndist offramboð á fasteignum. Markaðurinn situr þá 

uppi með auðar nýbyggingar þar sem erfitt er að hætta við framkvæmdir þegar þær eru á veg 

komnar. Þetta orsakar lækkun á raunverði fasteigna þar sem samkeppni myndast um að selja 

fasteignir og togar fasteignaverð niður (Lúðvík Elíasson og Þórarinn G. Pétursson, 2006).  

Í gegnum söguna hefur byggingarkostnaður oftar en ekki verið lægri en meðal fasteignaverð 

á höfuðborgarsvæðinu. Frá og með árinu 2009 snerist það við en fasteignaverð náði 

byggingarkostnaði aftur á árinu 2011. Á árinu 2012 tók byggingarverð að hækka, meðal 

annars vegna nýrrar byggingarreglugerðar sem tók gildi það ár. Síðustu ár hafa 

byggingaraðilar verið að keppast við að fullklára íbúðir sem komnar voru á síðara 
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byggingarstig við efnahagshrunið 2008. Það orsakaði það að ekki var byrjað að byggja nema 

rúmlega 400 íbúðir frá árinu 2009 til ársins 2011 þar sem bygging íbúða náði algjöru 

lágmarki. Þar sem tíma tekur að byggja íbúðir má áætla að það muni ganga hratt á framboð 

nýbygginga sem muni leiða til hækkunar á fasteignaverði ef sama þróun heldur áfram. Þess 

vegna þarf nýbygging að aukast verulega til að fullnægja húsnæðisþörf höfuðborgarsvæðisins 

á næstu árum (Arion banki, 2012). 

1.2.4 Lánstími 

Auk lægri vaxta veitir lengri lánstími meira svigrúm til fasteignakaupa. Greiðslubyrði lána 

lækkar með lengri lánstíma og einstaklingar eiga auðveldara með að standast 

fjárskuldbindingar sínar, það er að segja kaupmáttur þeirra eykst. Sá hængur er þó á að með 

lengdum lánstíma verður eignamyndum hægari og heildarvaxtagreiðsla hækkar (Björn Rúnar 

Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Á Íslandi bjóðast húsnæðislán lengst til 40 ára 

en til ársins 1996 var lánstími húsbréfa lengdur úr 25 árum í 40 ár. Eftirspurn eftir slíkum 

lánum fór hægt af stað en árið 1999 var hlutfall útgefinna húsbréfa til 40 ára orðið 75% 

(Seðlabanki Íslands, 2004). Almenningur gerði sér grein fyrir því að með teknu tilliti til 

vaxtabóta minnkaði lenging lánstímans greiðslubyrðina, sérstaklega hjá tekjulágum 

fjölskyldum sem skuldbundu sig við verðtryggð lán. Verðtryggð lán eru með lægri 

greiðslubyrði í byrjun lánstímans og því taka tekjulágar fjölskyldur verðtryggt lán þar sem að 

þau geta ekki staðið við skuldbindingar á óverðtryggðum lánum (Björn Berg Gunnarsson, 

deildarstjóri fræðslu- og viðskiptaþróunar VÍB, munnleg heimild, 20.mars 2013). 

1.2.5 Lánsfjárframboð 

Greitt aðgengi lánsfjármagns hefur mikið að segja um það hvort fjármunum skuli eytt í 

húsnæði eður ei. Lánsfjárframboð er þó háð ýmsum takmörkunum en þar má helst nefna 

lánsfjárhlutfall (Gunnar Haraldsson og Magnús Árni Skúlason, 2007). Því hærra 

lánsfjárhlutfall því minna eigið fé þarf fólk að leggja til við fjármögnun fasteigna og því 

meira þarf bankinn að reiða af hendi (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004). Lánsfjárframboð getur leitt 

til lægri vaxta og þar af leiðandi til aukinnar eftirspurnar eftir húsnæði sem leiðir til hækkunar 

á fasteignaverði. Frá árinu 2004, eftir innkomu viðskiptabankanna á húsnæðislánamarkað, og 

fram til ársins 2008 var lánsfjárframboð íslensku bankanna mjög mikið. Íslenskir bankar gátu 

boðið viðskiptavinum sínum hagstæðari lán þar sem umsvif bankanna höfðu aukist erlendis, 

mikið framboð var á fjármagni og ódýrt var að fá lánveitingar. Auk þess hófu bankarnir að 
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bjóða upp á lán í erlendri mynt en þau lán báru lægri vexti en þau íslensku og voru 

óverðtryggð. Þetta þótti Íslendingum spennandi kostur en árið 2007 fór að draga úr 

lánveitingum vegna minni umsvifa erlendis (Þorsteinn Þorsteinsson o.fl., 2009) og alþjóðlegs 

lausafjárvanda („Kaupsamningum fjölgar mikið“, 2008).  

Ætla má að lánastofnanir hafi farið hægt af stað og sett útlánum sínum ákveðnar takmarkanir 

í kjölfar efnahagshrunsins. Reglur um lánsveð og greiðslumat hafa verið hertar og vaxtakjör 

fara í flestum tilfellum hækkandi þegar komið er yfir ákveðið lánshlutfall (Arion banki, 

2012). Heimilin í landinu og sérstaklega atvinnulífið hafa verið mjög skuldsett á síðustu árum 

og glímt við mikinn fjármagnskostnað sem hefur dregið úr vilja til að framkvæma. 

Lánsfjáreftirspurn fyrirtækja hefur því farið hverfandi („Vaxtahækkun Seðlabankans skaðleg 

og veldur vonbrigðum“, 2012). Hins vegar er aðgengi að fjármagni fyrir þá aðila sem eru að 

koma á markað í fyrsta skipti nokkuð gott þar sem þeir ættu að hafa ágætt svigrúm til 

skuldsetningar ef horft er til greiðslugetu vegna lágra vaxta (Arion banki, 2012). 

1.2.6 Skattar 

Samkvæmt Embætti ríkisskattstjóra eru skattskyldar tekjur utan rekstrar annars vegar 

tekjuskattur til ríkisins og hins vegar útsvar til þess sveitarfélags sem viðkomandi er búsettur 

í. Allir þeir sem afla tekna eru því skyldugir til að greiða tekjuskatt og útsvar („Tekjuskattur 

og útsvar“, e.d.). Útsvar er lagður ofan á hinn almenna tekjuskatt og er mismunandi frá einu 

sveitarfélagi til annars en má þó ekki vera hærri en 14,48% og ekki lægri en 12,44% 

samkvæmt 23. grein laga um tekjustofna sveitarfélaga („Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 

4/1995“, e.d.). Auk tekjuskatts og útsvars má nefna virðisaukaskatt sem lagður er á hinar 

ýmsu vörur. Breytingar á þessum sköttum hafa áhrif á ráðstöfunartekjur heimilanna. Þegar 

skattar lækka eykst kaupmáttur ráðstöfunartekna og einstaklingar ráða betur við 

fjárskuldbindingar sínar. Að öðru óbreyttu eykst þar af leiðandi eftirspurn og fasteignaverð 

hækkar (Þorsteinn Þorsteinsson o.fl., 2009). 

Samkvæmt skýrslu Alþýðusamband Íslands frá febrúar 2013 um lífskjör á Norðurlöndum 

hefur Ísland helst úr lestinni á mörgum sviðum frá árinu 2006 þegar lífskjör eru borin saman 

við Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Íslendingar vinna til að mynda að jafnaði lengri vinnuviku 

til að halda uppi sambærilegum lífskjörum við hinar Norðurlandaþjóðirnar. Mikil 

skuldsetning hins opinbera hefur ógnað lífskjörum Íslendinga og hefur þessari skuldsetningu 

verið mætt með niðurskurði og skattahækkunum. Tekjur eftir skatt eru til dæmis lægri í öllum 
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tilvikum ef tekið er tillit til verðlags. Íslendingar hafa brugðist við þessu með því að draga úr 

munaði og frestað stærri fjárskuldbindingum sem kemur niður á fasteignamarkaðnum 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). Þegar þetta er skrifað er óvíst hvaða áhrif alþingiskosningar 

árið 2013 munu hafa á skattaumhverfi Íslands.  

1.2.7 Lýðfræðilegar breytingar 

Íslendingum hefur fjölgað úr um það bil 288 þúsund í yfir 320 þúsund á síðustu 10 árum. Á 

tímabilinu hefur körlum fjölgað meira en konum eða um rúmlega 17 þúsund („Mannfjöldi 

eftir kyni og aldri 1841-2013“, e.d.). Fólksfjölgun er ein þeirra lýðfræðilegra breytinga sem 

getur haft mikil áhrif á eftirspurn á fasteignamarkaði. Auk fólksfjölgunar má nefna breytingar 

á stærð og gerð fjölskyldna og hlutfall innfluttra umfram brottfluttra. Til að mynda eykst 

eftirspurn á fasteignamarkaði þegar stórir árgangar komast á aldurinn 20-30 ára þar sem stór 

hluti þess hóps er í sínum fyrstu íbúðarkaupum (Gunnar Haraldsson og Magnús Árni 

Skúlason, 2007). Á þeim aldri hafa fæstir efni á sérbýli, byrja smátt og stækka síðan við sig 

með fleiri börnum og bættum efnahag. Sá aldur er einnig líklegri til að hafa ekki efni á 

íbúðarkaupum og sækist þar af leiðandi frekar í leiguíbúðir (Ólafur Már Ólafsson, 

sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 2.apríl 2013). Þar að auki er hægt að gera 

ráð fyrir að ásókn í einbýlishús sé bundin við fólk á aldrinum 35-60 ára. Eftir sextugt sækist 

almenningur eftir því að minnka við sig þar sem þörfin fyrir fjölda fermetra hefur minnkað og 

börnin flutt út. Með því að skoða fæðingartíðni er því hægt að lesa ákveðnar vísbendingar um 

þróun eftirspurnar (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004). Einnig er hægt að spá fyrir um verðþróun á 

fasteignamarkaði með hlutfalli aðfluttra umfram brottfluttra. Því fleiri aðfluttir umfram 

brottflutta því fleiri þurfa þak yfir höfuðið sem eykur eftirspurnina og þrýstir upp verðinu. 

Þetta er þó einungis til skemmri tíma en til lengri tíma litið er samband lýðfræðilegra 

áhrifaþátta við þróun fasteignaverðs óljósari (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004). Ástæður aukins 

flutnings inn til landsins geta verið ýmsar en þó ber helst að nefna stóriðjuframkvæmdir á 

landsbyggðinni sem hafa aukið vinnuframboð á undanförnum árum. Umfang framkvæmda 

sem þessara er oft slíkt að þær verður að manna að hluta til með erlendu vinnuafli. Samhliða 

því hefur eftirspurn eftir húsnæði aukist og verið mætt með byggingu nýrra íbúða. Þegar 

framkvæmdum svo lýkur sitja sveitafélögin oft uppi með autt húsnæði sem leiðir til lækkunar 

á fasteignaverði (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 
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Í skýrslu Greiningardeildar Arion banka frá því í desember 2012 segir að búast megi við 

stöðugri eftirspurn eftir íbúðum á næstu árum og fasteignaverð muni hækka þar sem 

Íslendingum fer fjölgandi (Arion banki, 2012). Ef marka má mannfjöldaspá Hagstofunnar 

mun Íslendingum fjölga um 21% á næstu 25 árum („Spá um mannfjölda eftir helstu þáttum 

2012-2061“, e.d.). Að því gefnu að framkvæmdir við nýbyggingar aukist mun 

byggingamarkaður geta mætt eftirspurn. Ef markaðurinn heldur áfram í sama horfi verður 

ekki nægt framboð til að mæta þessari stöðugu eftirspurn (Arion banki, 2012).  

1.2.8 Staðsetning 

Fasteignaverð er háð stærð, gæðum og staðsetningu fasteignar, hvort sem um er að ræða 

staðsetningu hverfa eða innan einstakra bygginga. Einstaklingar eru tilbúnir að borga hærra 

verð fyrir stærri fasteign sem inniheldur meiri gæði. Staðsetning getur einnig skipt miklu máli 

fyrir verð á fasteignum (DiPasquale, 1996). Fasteignaverð getur þess vegna verið mjög 

misjafnt eftir því hvar fasteign er staðsett og er oft talað um þrjú helstu einkenni staðsetningar 

sem hafa áhrif á fasteignaverð. Í fyrsta lagi er talað um þann tíma sem tekur að komast til og 

frá vinnu. Í öðru lagi er það nálægð við verslun, þjónustu og afþreyingu og í þriðja lagi gæði 

hverfa en þar hafa gæði skóla mikið að segja. Miðjur borga eru oft miðstöðvar skóla, atvinnu, 

þjónustu og afþreyingar og er því fasteignaverð gjarnan hæst nálægt miðju borga og lækkar 

síðan því sem fjær dregur (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004). Einnig getur nálægð við náttúru og 

rólegra eða öruggara umhverfi einnig haft ákveðin áhrif á fasteignaverð. Auk þeirra þátta má 

nefna útsýni frá fasteigninni sem og loft- og/eða hávaðamengun í umhverfi við fasteign. 

Einkenni staðsetningar geta því vegið stórt við verðmat á fasteignum (DiPasquale, 1996). 

Árið 1990 var fasteignaverð í miðbæ Reykjavíkur lægra en í nærliggjandi hverfum en eftir 

1995 tóku hlutirnir að breytast þegar nýtt hagvaxtarskeið með þekkingar- og þjónustuiðnað 

fann sér bólfestu í miðju Reykjavíkur ásamt því að sívaxandi umferðarþungi leiddi til þess að 

verð í miðbænum fór að hækka hlutfallslega meira en í úthverfum (Ásgeir Jónsson o.fl., 

2004). Í dag er staðreyndin sú að fasteignaverð er orðið hæst í miðbænum ef litið er til 

fermetraverðs. Til að mynda er verð á fermetra í hverfinu innan Hringbrautar og 

Snorrabrautar rúmar 308 þúsund krónur ef miðað er við fjölbýli eftir hverfum á 

höfuðborgarsvæðinu („Þjóðskrá Íslands“, e.d.). 

Með lækkun vaxta og greiðslubyrði getur fólk gert auknar kröfur um gæði hverfisins og 

staðsetningu þess. Hlutfallsleg hækkun fasteignaverðs verður því meiri í miðbænum en 



   

12 

 

úthverfum þegar vextir taka að lækka. Þegar vextir lækka eiga einstaklingar einnig 

auðveldara með að mæta fjárskuldbindingum og fjárfesta í húsnæði nær miðju borgarinnar í 

stað þess að festa kaup á ódýrara húsnæði og þurfa að sækja í þjónustu, verslun og afþreyingu 

langar vegalengdir. Með lengri ferðatíma í vinnu, auknum umferðarþunga og hækkun á 

eldsneytisverði verða hverfin miðsvæðis óhjákvæmilega eftirsóttari en úthverfin sem leiðir til 

hækkunar á verði nær miðju borgarinnar. Hærri laun eru vinnuhvetjandi og fólk kýs að eyða 

tíma sínum lengur í vinnu ef tækifæri gefst til í stað þess að eyða þeim tíma í að ferðast til og 

frá vinnu. Þar af leiðandi eiga launahækkanir einnig sinn þátt í hækka verð á fasteignum 

miðsvæðis. Hærri launum fylgja einnig hærri ráðstöfunartekjur sem gerir fólki kleift að 

fjárfesta í dýrari fasteignum þar sem tekið er mið út frá stærð, gæðum og staðsetningu (Ásgeir 

Jónsson o.fl., 2004).  

Í dag er fasteignaverð í eðlilegu hlutfalli við laun og fjármagnskostnað en þarf þó hækka 

umfram byggingarkostnað ef nýbyggingar eiga að geta mætt aukinni eftirspurn (Arion banki, 

2012). Á síðasta ári kom greinilega fram að miðborgin væri að skilja sig frá öðrum hverfum 

höfuðborgarsvæðisins hvað varðar verð á íbúðum. Þar var hækkunin töluvert meiri en í 

öðrum hverfum. Það er því að vænta þess að byggingarstarfsemi í miðborginni fari að 

glæðast meira en annars staðar. Verð á fermetra nýrra íbúða þarf þar að fara upp fyrir 300 

þúsund krónur miðað við núverandi byggingarkostnað svo þetta skili ákveðinni framlegð ef 

miðað er við spá Hagfræðideildar Landsbankans (Landsbankinn, 2013a).  

1.2.9 Fasteignagjöld 

Innheimta og álagning fasteignagjalda er í höndum sveitarfélaga. Til fasteignagjalda teljast 

fasteignaskattur, lóðaleiga, sorphirðugjald, fráveitugjald og vatnsgjald (Reykjarvíkurborg, 

2013). Orkuveita Reykjavíkur sér þó um innheimtu tveggja síðastnefndu gjaldanna í 

Reykjavík og í þeim sveitarfélögum sem Orkuveitan starfrækir vatns- og/eða fráveitu 

(„Verðskrá og skilmálar“, e.d.).  

Líkt og með skatta og önnur gjöld hafa breytingar á fasteignagjöldum áhrif á 

ráðstöfunartekjur heimilanna. Þegar fasteignagjöld lækka eykst kaupmáttur ráðstöfunartekna 

hjá þeim sem þurfa að inna slík gjöld af hendi. Einstaklingar ráða þar af leiðandi betur við 

fjárskuldbindingar og eftirspurn eykst. Að öðru óbreyttu hækkar fasteignaverð í kjölfarið. 

Öfugt gerist þegar fasteignagjöld hækka.  



   

13 

 

Þegar þetta er skrifað er erfitt að spá fyrir um þróun fasteignagjalda þar sem ekki hefur náðst 

samkomulag um stjórnarmyndun ríkisstjórnar eftir nýliðnar alþingiskosningar.  

1.3 Leigumarkaður 

Algengt er að fólk hafi það markmið að eignast sitt eigið heimili en engu að síður eru margir 

sem kjósa að leigja frekar en að eiga sitt eigið húsnæði. Leiga er sá kostnaður við að nota 

húsnæði tímabundið og leigumarkaður er sá markaður sem snýr að leigu þess (DiPasquale, 

1996).  Margar ástæður geta verið fyrir því að leigja húsnæði frekar en að eiga en þær helstu 

eru að fólk á mögulega ekki fjármagn í fyrstu útborgun húsnæðisláns, stenst jafnvel ekki 

greiðslumat og er með slæmt lánstraust eða vill ekki taka þá áhættu og ábyrgð sem fylgir því 

að eiga húsnæði og takast á við sveiflur í húsnæðisverði (Magnús Árni Skúlason, e.d.). 

Leigumarkaður er þar með nauðsynlegur til að mæta mismunandi þörfum almennings á 

lífsleiðinni, til dæmis þeirra sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði 

sökum lágra tekna, þungrar framfærslubyrgðar eða annarra aðstæðna („Leigumarkaður“, e.d.) 

og því er leigumarkaður nokkurs konar staðgengill fasteignamarkaðar. Þó ber að benda á að 

stór hluti leigumarkaðar á Íslandi er ekki rekinn á markaðsforsendum. Með því er átt við að 

stór hluti fólks leigir skyldmennum eða vinafólki á verði sem ætla má að sé lægra en á 

frjálsum markaði (Ólafur Már Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 

2.apríl 2013). 

Á undanförnum árum hefur markaður með leiguíbúðir styrkst vegna fjárhagsþrenginga 

margra heimila og þeirri óvissu sem ríkir um fasteignaverð eftir efnahagskreppuna 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-a). Leiguíbúðum hefur fjölgað hratt en þrátt fyrir það er hlutfall 

þeirra sem búa í leiguhúsnæði á Íslandi töluvert lægra en í flestum nágrannalöndum. Eftir 

efnahagshrunið lækkaði húsnæðisverð auk þess sem erfiðara var að losna við íbúðir. Ástæða 

lækkunar var sú að þeir sem áttu fasteignir vildu selja þær hátt til þess að koma ekki út á tapi. 

Þeir sem náðu ekki að selja íbúðir eða fengu ekki uppsett verð fyrir þær kusu sumir hverjir að 

bjóða þær út til leigu í staðinn. Þinglýstum leigusamningum fjölgaði þar af leiðandi úr ríflega 

5.000 á árunum 2005 og 2006 í yfir 10.000 á árunum 2009 og 2010 („Fjöldi leigusamninga“, 

e.d.). 

Í verkefninu notuðust höfundar meðal annars við upplýsingar sem var aflað frá 

Íbúðalánasjóði. Upplýsingar innihéldu gögn yfir fjölda þinglýstra samninga og fermetraverð á 

leiguhúsnæði í Reykjavík. Til þess að fá sem nákvæmastar niðurstöður voru upplýsingarnar 
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þrengdar niður í póstnúmerin 101, 105, 107 og 108 og aðeins íbúðir á bilinu 50-110 fermetrar 

voru teknar til skoðunar.   

Fjöldi þinglýstra leigusamninga í 101, 105, 107 og 108 hefur haldist nokkuð stöðugur fyrir 

utan þriðja ársfjórðung 2011 og 2012 líkt og sjá má á mynd 1. Reikna má með að staða 

námsmanna hafi sitthvað að segja með þessar sveiflur. Ástæða þess er að húsaleigusamningar 

á íbúðum á vegum Félagsstofnunar Stúdenta og annarra leigumiðlana sem leigja til 

námsmanna tekur gildi 1.september ár hvert. Einnig má rekja gífurlegan mun á fjölda 

þinglýstra leigusamninga í póstnúmerum 101 og 105 miðað við póstnúmerin 107 og 108 til 

leigumiðlana fyrir námsmenn vegna þess að Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík eru 

báðir staðsettir í póstnúmeri 101 í Reykjavík. Einnig er eftirspurn eftir leiguíbúðum á þessu 

svæði mun meiri heldur en á svæðum 107 og 108 og framboð af leiguíbúðum á þessum 

svæðum hefur aukist vegna aukinnar eftirspurnar (Ólafur Már Ólafsson, sérfræðingur hjá 

Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 2.apríl 2013). 

 

Mynd 1: Fjöldi þinglýstra leigusamninga eftir póstnúmerum (Íbúðalánasjóður, 2013) 

Fermetraverð á leiguhúsnæði eftir póstnúmerum hefur aukist jafnt og þétt ársfjórðung eftir 

ársfjórðung þegar horft er á þau póstnúmer þar sem að viðskipti með íbúðirnar í þessu 

verkefni fara fram. Frá 2011 til 2013 hefur mesta hækkunin orðið í póstnúmeri 108 eða um 

23,77% og minnsta hækkunin í póstnúmeri 105 eða um 14,99%. Hæsta verð á fermetra að 

meðaltali á fyrsta ársfjórðungi 2013 var hins vegar í póstnúmeri 107 eða 1.821 kr. á fermetra 

og næst hæsta verð á fermetra í póstnúmeri 101 eða 1.818 kr. á fermetra. Sökum þess að verð 
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fer stighækkandi ársfjórðung eftir ársfjórðung má áætla að eftirspurnin eftir leiguhúsnæði fari 

vaxandi og leigusalar eiga þann kost að hækka verð sitt gagnvart leigutökum (Ólafur Már 

Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 2.apríl 2013).  

 

Mynd 2: Fermetraverð eftir póstnúmerum (Íbúðalánasjóður, 2013) 

Þinglýstir leigusamningar endurspegla ekki leigumarkaðinn á Íslandi á fullkomlega skýran 

hátt. Fjöldi viðskipta með óþinglýsta leigusamninga fer fram í hverjum mánuði og skekkir þar 

af leiðandi niðurstöður yfir fjölda viðskipta og leiguverð. Ástæður þess að viðskipti eru svo 

mikil með óþinglýsta samninga er að leigusalar greiða þar ekki skatt af leigutekjum. Þannig 

hagnast þeir á því að leigutakar eru tilbúnir til að samþykkja óþinglýstan samning. Ástæður 

þess að leigutakar eru tilbúnir að taka slíkum samningi er að eftirspurn eftir leiguhúsnæði er 

gífurleg og leigutakar eru opnari fyrir samningum sem þessum þrátt fyrir að réttindi þeirra 

séu lítil sem engin. Leigusali getur rekið leigutaka úr leiguhúsnæði hvenær sem er en í 

þinglýstum leigusamningum eru ákvæði um uppsagnarfrest eins og í venjulegum 

starfssamningum (Ólafur Már Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 

2.apríl 2013).  Þegar leigusamningur hefur verið undirritaður bæði af leigusala og leigutaka er 

honum í flestum tilfellum þinglýst hjá viðkomandi sýslumanni. Ástæður þinglýsingar hjá 

leigutökum er að auka réttindi sín gagnvart leigusala þar sem að samningurinn er orðinn 

formlegur („Húsaleigulög nr. 36/1994“, e.d.). Með þinglýsingu getur leigutaki einnig farið 

fram á húsaleigubætur frá því sveitarfélagi þar sem leigutaki leigir húsnæði. Húsaleigubætur 

eiga að koma til móts við tekjulága leigjendur á húsnæðismarkaði og eru þar af leiðandi 
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tekjutengdar. Þeir sem eru með undir 2,55 m.kr. á ári í laun fá fullar húsaleigubætur 

(„Almennar upplýsingar um húsaleigubætur“, e.d.).  

Leiguverð fyrir keyptar íbúðir var ákvarðað af gagnaöflun höfunda á fyrsta ársfjórðungi 

2013. Meðalverð miðað við þinglýsta leigusamninga á fyrsta ársfjórðungi 2013 var lægra 

fyrir allar íbúðirnar sem fjárfest verður í fyrir utan Ásenda í póstnúmeri 108 eins og má sjá í 

mynd 3. Mesti munurinn er á íbúðum í 101 og 105 þar sem að eftirspurnin þar er hæst og má 

rekja það til þess að háskólanemar sækjast eftir íbúðum á þessu svæði eins og áður hefur 

verið tekið fram. Meðal munur á milli raunleiguverðs og verðs miðað við þinglýsta 

leigusamninga á fyrsta ársfjórðungi árið 2013 er 19% hærra fyrir raunleiguverð (Ólafur Már 

Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 2.apríl 2013). 

 

Mynd 3: Meðalverð þinglýstra leigusamninga og raunleiguverðs (Íbúðalánasjóður, 2013) 

1.3.1 Rekstur fasteignafélaga 

Fasteignafélag er það félag sem leigir út eða rekur húsnæði og einbeitir sér oftar en ekki að 

ákveðnum tegundum af húsnæði, til dæmis atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði (Chun o.fl., 

2004). Hér á landi er markaður með slíkan rekstur nokkuð ungur samanborið við sambærilega 

markaði í Evrópu og Bandaríkjunum. Þar að auki hafa ekki verið til góðar upplýsingar um 

afkomu fasteignafélaga á Íslandi fram á 21. öldina enda um tiltölulega nýtt afbrigði 

fjárfestingarkosts að ræða. Það er þó að breytast með auknum áhuga og vitund íslenskra 
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fjárfesta á þessum eignaflokki. Á Íslandi hafa fasteignafélög verið mjög skuldsett og aðallega 

hefur verið stuðst við verðtryggða fjármögnun sem er mjög áhættusöm í óvissu 

verðbólguumhverfinu sem hér hefur ríkt. Það er einnig erfitt að ætla að bera saman íslenskan 

markað við erlenda þar sem söguleg greining á afkomu hérlendis sýnir að fjármagnsskipan 

íslenskra fasteignafélaga og verðlagning þeirra hefur ekki verið í samræmi við markmið 

fjárfesta í þessum eignaflokki ásamt því að arðsemi hefur verið vel undir viðeigandi 

ávöxtunarkröfu (VÍB, 2012).  

Ýmsar ástæður liggja að baki þess að fjárfesta og reka fasteignir. Fyrst og fremst er það 

greiðsluflæðið sem fjárfestar horfa til sem byggt er á þeim sem leigir. Auk þess má nefna að 

fasteignir veita ágætis vörn gegn verðbólgu (Chun o.fl., 2004) þar sem tekjur bæði hér á landi 

og erlendis eru almennt tengdar verðbólgu á einn eða annan hátt. Ef slík vörn á að ganga eftir 

þurfa fasteignir að vera rétt verðlagðar, leiguverð í takt við markaðsverð og það ríki ekki 

offramboð af fasteignum (VÍB, 2012). Að eiga fasteignir getur einnig veitt ákveðna vörn við 

samdrætti þar sem fasteignir standa áfram þrátt fyrir að fjárflæði af þeim minnki til skemmri 

eða lengri tíma. Þetta gengur þó ekki upp ef fasteignir eru of skuldsettar þar sem fjárfestar 

geta misst fasteignir sínar til lánveitenda (Chun o.fl., 2004). Hérlendis eru flestir 

leigusamningar tengdir vísitölu neysluverðs en sama má segja um leigusamninga í Danmörku 

og Bandaríkjunum (VÍB, 2012). 

Aftur á móti bera fasteignafélög ýmsa áhættu af sínum eignum. Þar má helst nefna áhættu 

vegna vanskila leigutaka, það er að segja að hann standi ekki við fjárskuldbindingar sínar sem 

og þá áhættu að félaginu takist ekki að leigja út eignir sínar. Einnig má nefna þá áhættu sem 

fylgir þeim breytingum sem geta orðið á opinberum gjöldum eða vegna ófyrirséðs viðhalds- 

eða rekstrarkostnaðar (Lýsing, 2013). Það sem fasteignafélög þurfa þá að horfa til er val á 

leigjendum. Leigjendur fasteigna eiga það til að haga sér öðruvísi en eigendur þeirra. Með því 

er átt við að leigjandi hefur ekki sama hvata til að ganga um líkt og eigandi fasteignar. 

Rekstraraðilar fasteignafélaga geta yfirstigið þetta vandamál til dæmis með því að 

framkvæma ástandsskoðun á fasteignum bæði fyrir og eftir leigutíma. Þá þarf einnig að vera 

með skýr ákvæði um greiðslu skaðabóta í leigusamningi og að tryggja að ábyrgðir séu til 

staðar komi upp ágreiningur milli leigusala og leigutaka. Þar af leiðandi er mjög mikilvægt að 

leigjandi sé ekki valinn af handahófi heldur sá sem gengur vel um, stendur við sínar 

leigugreiðslur, veldur sem minnstu ónæði nágranna og leigir helst til langtíma. Það 
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síðastnefna er jafnframt mjög mikilvægt þar sem rekstraraðilar leitast eftir að halda 

leiguhlutfalli sem hæstu, það er að segja hafa fasteignir sínar í útleigu eins mikið og mögulegt 

er. Óæskilegir leigjendur geta einnig komið óorði á fasteignir og félagið sem leigir þær út 

(Hubert, 2007). 
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2 Forsendur 

2.1 Raunvirði 

Verkefni þetta er í heild sinni unnið á raunvirði. Breytingar á nafnvirði þykja ekki gefa 

raunverulega mynd af breytingu á verðmæti vegna þess að það eru aðrar utanaðkomandi 

breytur sem hafa áhrif. Ástæða þess að raunvirði er notað er til að greina frá raunverulegu 

verðmæti á hverjum tíma fyrir sig. Aðrar utanaðkomandi breytur svo sem verðbólga eru ekki 

teknar með í útreikninga því ef hún breytist mikið gefur það ekki rétta mynd af 

raunverulegum breytingum á verðmæti (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri fræðslu- og 

viðskiptaþróunar VÍB, munnleg heimild, 20.mars 2013). Einnig eru niðurstöður á raunvirði 

meðfærilegri í framsetningu að mati höfunda.  

Til að aðlaga viðeigandi breytur að raunvirði í verkefninu studdust höfundar við 

verðbólguspá Seðlabankans til 2016 þar sem ekki var hægt að nálgast spá lengra fram í 

tímann. Tekið var meðaltal af ársfjórðungsspá Seðlabankans og reyndist hún vera um það bil 

3% („Verðbólguspá“, e.d.). 

2.2 Fjármögnun 

Við fjármögnun verkefna hafa félög tvo möguleika. Annars vegar að félagið fjármagni 

rekstur sinn að hluta til með láni frá lánveitanda og hins vegar getur félagið fjármagnað 

rekstur alfarið með eigin fé. Mörg félög hafa ekki kost á að fjármagna rekstur sinn með eigin 

fé og kjósa því frekar fjármögnun með láni. Algeng fjármögnum sem lántökum stendur til 

boða eru verðtryggð og óverðtryggð lán sem greiða má með jafngreiðsluláni eða með jöfnum 

afborgunum.  

2.2.1 Verðtryggt lán 

Lán eru verðtryggð til að tryggja að fjárskuldbindingar lánveitenda haldi verðgildi sínu í 

samræmi við verðbólgu. Verðtryggð lán eru með lægri greiðslubyrði en eignamyndun er 

hægari þar sem að fyrstu greiðslur af verðtryggðu láni eru mest megnis vaxtagjöld. Breyting á 

vísitölu neysluverðs er síðan notuð til að reikna út verðbætur sem að leggjast ofan á höfuðstól 

lánsins (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri fræðslu- og viðskiptaþróunar VÍB, munnleg 

heimild, 20.mars 2013). Hægt er að velja um þrenns konar verðtryggingu: lán með föstum 

vöxtum út lánstímann, lán með föstum vöxtum til 3-5 ára eða lán með breytilegum vöxtum 

(„Íbúðalán“, e.d.).  
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2.2.2 Óverðtryggt lán 

Lántakandi er ekki tryggður gagnvart fjárskuldbindingum sínum þegar tekið er óverðtryggt 

lán en þarf hins vegar ekki að hafa áhyggjur af sveiflum í verðbólgu. Óverðtryggð lán eru 

með hraðari eignamyndun heldur en verðtryggð lán og koma í veg fyrir uppsöfnun verðbóta á 

höfuðstól lánsins. Greiðslur eru yfirleitt hærri í byrjun heldur en á verðtryggðum lánum. 

Eignamyndun er hraðari þar sem að greiðsla af höfuðstól er alltaf sú sama út lánstímann. 

Vextirnir sem samið er um í byrjun lánstíma eru fastir til 3-5 ára og eru endurskoðaðir á þeim 

tíma og geta því verið breytilegir þegar horft er yfir allan lánstímann. Þegar sú endurskoðun 

fer fram geta viðskiptavinir endurskoðað lánamöguleika sína ef að þau kjör sem eru í boði 

fyrir óverðtryggt lán eru óhagstæð á þeim tíma („Íbúðalán“, e.d.). 

2.2.3 Jafngreiðslulán 

Jafngreiðslulán felur í sér að sama greiðsla er greidd í hverjum mánuði af þeim sem tekur 

lánið til lánveitanda. Afborgun lánsins og vextir eru hins vegar breytilegir eftir mánuðum. Í 

upphafi lánstímans vega vaxtagreiðslur þungt og afborganir af höfuðstól lánsins eru mun 

minni. Þegar líður á lánstímann aukast afborganir af láninu og vaxtagreiðslur dragast saman 

(Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri fræðslu- og viðskiptaþróunar VÍB, munnleg heimild, 

20.mars 2013). 

2.2.4 Jafnar afborganir 

Lán með jafnar afborganir felur í sér að sama greiðsla er greidd lánveitanda í hverjum mánuði 

af láninu en vaxtagreiðslur eru breytilegar. Vaxtagreiðslur eru háar í byrjun og heildargreiðsla 

í upphafi er því hærri heldur en þegar greitt er af jafngreiðsluláni. Hins vegar fer 

heildargreiðsla stiglækkandi ár frá ári þar sem að vaxtagreiðslur fara minnkandi þegar líður á 

lánstímann (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri fræðslu- og viðskiptaþróunar VÍB, 

munnleg heimild, 20.mars 2013). 

2.2.5 Fjármögnun félagsins 

Við stofnun félagsins verður lagt til eigið fé að upphæð 50.500.000 kr. en um er að ræða 

einkahlutafélag. Kostnaður við stofnun slíks félags er 130.500 kr. en auk þess þarf félagið að 

leggja til hlutafé að upphæð 500.000 kr. („Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994“, e.d.). 

Kostir slíks félags eru þeir að ábyrgð eigenda er lítil og eina áhætta eigenda sú að tapa hlut í 

félaginu. Einnig gefst þeim kostur á að selja félagið eða hluta í félaginu ef svo ber undir. Auk 

þess má nefna að skattaprósenta þessa félagaforms er tiltölulega lág en þó þurfa eigendur að 
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greiða fjármagnstekjuskatt ef greiddur er út arður. Eigendur geta ekki gengið að hagnaði eða 

tekið fé úr einkahlutafélagi án þess að skrá slíkar úttektir sem arðgreiðslur eða laun („Lög um 

einkahlutafélög nr. 138/1994“, e.d.). Eigið fé félagsins í upphafi verður skipt jafnt 

hlutfallslega á verðmæti íbúða (sjá töflu 1). 

Tafla 1: Fjármögnun íbúða 

 

Staðsetning Verð í kr. 

Hlutfall af 

heildarverðmæti 

Eigið fé lagt til 

í kr. 

Hlutfall af 

verðmæti 

1. Baldursgata 22.000.000 10,41% 5.203.406 23,65% 

2. Barónsstígur 19.900.000 9,41% 4.706.717 23,65% 

3. Grettisgata 18.900.000 8,94% 4.470.199 23,65% 

4. Óðinsgata 21.500.000 10,17% 5.085.147 23,65% 

5. Sundl.vegur 19.900.000 9,41% 4.706.717 23,65% 

6. Hamrahlíð 21.500.000 10,17% 5.085.147 23,65% 

7. Sörlaskjól 19.900.000 9,41% 4.706.717 23,65% 

8. Flyðrugrandi 21.900.000 10,36% 5.179.754 23,65% 

9. Álftamýri 22.500.000 10,64% 5.321.665 23,65% 

10. Ásendi 23.400.000 11,07% 5.534.532 23,65% 

 

Samtals 211.400.000 100% 50.000.000 

  

Í þessu verkefni er gert ráð fyrir að fjárfestingaverkefni félagsins verði fjármagnað með 

jafngreiðsluláni til 25 ára að upphæð 167.054.700 kr. Skuldahlutfallið er þar af leiðandi um 

það bil 79%. Ástæða þess að tekið var lán til 25 ára er sú að eignamyndun er hraðari þrátt 

fyrir að afborganir séu hærri. Leigutekjur munu greiða breytilegan og fastan kostnað ásamt 

almennum rekstri húsnæðisins sem keypt verður. Þær tekjur sem verða umfram 

rekstrarkostnað verða notaðar til greiðslu lánsins. Ef hagnaður myndast á árinu mun hann 

leggjast inn á sjóð félagsins. Lán sem tekið er með verðtryggðum eða óverðtryggðum vöxtum 

er aðeins hægt að fá að 80% af heildarvirði fasteignarinnar. Þar af leiðandi er kjörið að 

upphæðin sem er lögð í allar íbúðirnar sé 23,65% af heildarvirði hverrar íbúðar fyrir sig og 

afgangurinn verður fjármagnaður með lánsfé. Einnig er þetta kjörið ráð til að dreifa þeirri 

áhættu sem felst í því að eiga fasteign með því að vera með jafnt hlutfall eigin fjár á móti 

skuldum á öllum fasteignunum. Einnig er tekið lán fyrir þeim gjöldum sem þarf að greiða 

þegar lán af þessu tagi er tekið og er því eigið fé sem lagt er í íbúðirnar aðeins 20,98% þó að 

sú upphæð sem er greidd á hverja íbúð sé 23,65% af heildarvirði fasteignanna. 
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Mynd 4: Þróun láns með jöfnum afborgunum 

Á mynd 4 má sjá hvernig þróun láns með jöfnum afborgunum mun þróast yfir tímabilið. 

Upphæð á vinstri ás er fyrir greiðslu, vexti og afborgun en upphæð á hægri ás er fyrir 

eftirstöðvar láns. Afborgun af láninu helst stöðug yfir spátímabilið en vaxtagreiðslur fara 

stiglækkandi eftir mánuðum. Hins vegar eru vextir hærri en afborganir í upphafi spátímabils 

en eftir fyrstu tólf greiðslurnar verða vextir minni en afborganir út tímabilið. Eins og áður 

hefur komið fram mun félagið fjármagna sig með jafngreiðsluláni og eru upplýsingar um lán 

með jöfnum afborgunum aðeins settar fram til samanburðar við jafngreiðslulán. 

 

Mynd 5: Þróun jafngreiðsluláns 
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Á mynd 5 má sjá hvernig jafngreiðslulán þróast yfir tímabilið. Upphæð á vinstri ás er fyrir 

greiðslu, vexti og afborgun en upphæð á hægri ás er fyrir eftirstöðvar láns. Greiðslur haldast 

stöðugar yfir spátímabilið í um það bil 900 þúsund krónum á mánuði. Allt fram að greiðslu 

103 eru vextirnir hærri heldur en afborgunin af höfuðstólnum. Eftir greiðslu 103 vegur 

afborgunin hærra en vextirnir og höfuðstóll lánsins lækkar hraðar. Eftir greiðslu 184 er sem 

dæmi afborgunin af láninu orðin tvöfalt hærri en vaxtagreiðslur. 

Gert er ráð fyrir að í þessu verkefni verði tekið verðtryggt jafngreiðslulán með vöxtum upp á 

4,2%. Greiðslur af jafngreiðsluláni eru fyrirsjáanleg útgjöld í krónutölu sem að þægilegt er að 

notast við þegar öll gjöld og tekjur eru þekktar yfir spátímabilið (Björn Berg Gunnarsson, 

deildarstjóri fræðslu- og viðskiptaþróunar VÍB, munnleg heimild, 20.mars 2013). Þegar 

samið verður um lánakjör verður tekið veð í íbúðunum sjálfum sem lánað verður fyrir. Tekið 

verður veð í helmingnum af íbúðunum sem keyptar verða samkvæmt samkomulagi við 

Íbúðalánasjóð (Ólafur Már Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 

2.apríl 2013). Þegar talað er um að taka veð í eigin íbúð þá er lánþegi að tryggja það að hann 

greiði til baka. Ef lánþegi greiðir ekki til baka getur sá sem að lánar tekið yfir fjárfestinguna 

sem að lánþegi fékk lánað fyrir (Erla Jónsdóttir og Laufey Ósk Christensen, e.d.).  

2.3 Leigutekjur 

Grundvallaratriði arðsemismatsins hjá félagi sem stundar viðskipti með leiguhúsnæði eru 

leigutekjurnar sem hljótast af útleigu á húsnæðinu. Jafnframt verða það einu tekjurnar sem að 

félagið vinnur sér inn. Íbúðirnar sem að félagið á eru tíu talsins og eru leigutekjurnar misháar 

fyrir hverja íbúð fyrir sig. Gerður verður verðtryggður leigusamningur við leigutaka og gert 

er ráð fyrir leigu að meðaltali 160.000 kr. á mánuði. Tekjur geta hins vegar verið breytilegar 

eftir mánuðum þar sem einhvern tíma getur tekið að finna nýja leigjendur. Þó má gera ráð 

fyrir að stuttan tíma taki að finna nýja leigjendur vegna mikillar eftirspurnar miðsvæðis en 

ekki verður gert ráð fyrir slíkum tekjumissi yfir tímabilið. Við ákvörðun á leiguverði fyrir 

fasteignir verkefnisins var horft til verðs miðað við þinglýsta leigusamninga, fjölda viðskipta 

með leigusamninga, eftirspurnar eftir leiguhúsnæði og gagnaöflun á leigumarkaðnum á fyrsta 

ársfjórðungi 2013. Verðtryggður leigusamningur hækkar í takt við verðbólgu hverju sinni. 

Með því að gera verðtryggðan samning við leigutaka tryggir leigusali sig gagnvart sveiflum í 

verðbólgu. Þar sem verkefnið er reiknað út á raunvirði er hins vegar ekki tekið tillit til 
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verðbólgu. Heildarverðmæti leigutekna í hverju mánuði verður þar af leiðandi 1.600.000 kr. 

og skiptast þær niður sem hér segir: 

Tafla 2: Leigutekjur af íbúðum 

 
Staðsetning Póstnúmer Hverfi      Leigutekjur á mánuði        Fermetrar 

1. Baldursgata 101 Reykjavík 150.000 kr. 66 

2. Barónsstígur 101 Reykjavík 160.000 kr. 68 

3. Grettisgata 101 Reykjavík 160.000 kr. 72 

4. Óðinsgata 101 Reykjavík 160.000 kr. 74 

5. Sundlaugavegur 105 Reykjavík 160.000 kr. 81 

6. Hamrahlíð 105 Reykjavík 160.000 kr. 77 

7. Sörlaskjól 107 Reykjavík 180.000 kr. 78 

8. Flyðrugrandi 107 Reykjavík 160.000 kr. 68 

9. Álftamýri 108 Reykjavík 150.000 kr. 82 

10. Ásendi 108 Reykjavík 160.000 kr. 97 

 

2.4 Kostnaður 

Rekstrarkostnaður sem tengist almennu viðhaldi við eignirnar sem fjárfest verður í er 

greiddur og tekinn með í útreikninga. Samkvæmt lögum um húsaleigu er það í höndum þess 

sem leigir húsnæði að greiða allan almennan viðhaldskostnað svo sem skemmdir á veggjum, 

gluggum og annan tilfallandi kostnað. Leigusalar greiða einnig fasteignagjöld, fasteignaskatt  

og tryggingaiðgjöld („Fasteignaskattsreglugerð“, e.d.). Í leigusamningum sem gerður verður 

við leigjendur skal skýrt tekið fram að greiðsla við notkun hita, vatns og rafmagns muni verða 

í höndum leigutaka en greiðsla við uppsetningu og leigu á mælum og öðrum búnaði er tengist 

hita, vatni og rafmagni er í höndum leigusala. Hins vegar er gert ráð fyrir að mælar séu þegar 

uppsettir í þeim fasteignum sem að félagið fjárfestir í og verður gert ráð fyrir viðhaldi við þá í 

umsjónarkostnaði. 

Rekstrarkostnaður við viðhald íbúða er í höndum eigenda íbúðanna og er áætlaður 

heildarrekstrarkostnaður að meðaltali 41.623 kr. í hverjum mánuði sem gerir um það bil 

500.000 kr. á ári. Heildarrekstrarkostnaður á ári við eign á íbúðunum er þar af leiðandi í 

kringum 5 m.kr.  

2.4.1 Fasteignaskattur og lóðaleiga 

Fasteignaskattur er lagður á eignir ár hvert og miðast við 0,2% af fasteignamati fyrir eignir í 

Reykjavík. Sú upphæð sem reiknast af er fengin frá Fasteignaskrá Íslands í lok hvers árs. 
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Fasteignaskatturinn á því ári sem hann er greiddur reiknast því af fasteignamati ársins á 

undan. Gert er ráð fyrir að fasteignaskattur haldist óbreyttur yfir spátímabilið og er að 

meðaltali 36.604 kr. á hverja íbúð. Heildar fasteignaskattur er þar af leiðandi í heildina 

366.040 kr. fyrir allar íbúðirnar. Einnig skal greiða lóðaleigu ár hvert og er sú fjárhæð 0,2% 

af lóðamati eignarinnar. Sú fjárhæð verður einnig áætluð sú sama næstu 25 ár. 

Reykjavíkurborg áskilur sér þennan rétt til þeirra sem eiga íbúðir í Reykjavík. Lóðamat 

fasteigna er áætlað sem einn fimmti hluti af fasteignamati eigna. Lóðaleiga fyrir eignirnar er 

að meðaltali 7.320 kr. á ári fyrir hverja íbúð og áætluð lóðaleiga er því í heildina 73.208 kr. 

fyrir allar íbúðirnar á ári („Álagning fasteignagjalda 2013“, 2013). 

2.4.2 Brunatrygging 

Allar eignirnar verða brunatryggðar í gegnum tryggingarfyrirtækið Sjóvá. Áætlað 

brunabótamat eignanna verður 85% af fasteignamati þeirra eða 155.567.000 kr. Árleg 

brunatrygging verður að meðaltali 14.486 kr. á íbúð eða 144.864 kr. í heildina 

(„Brunatrygging“, e.d.). 

2.4.3 Fráveitu- og vatnsgjald 

Orkuveita Reykjavíkur annast innheimtu á fráveitu- og vatnsgjöldum. Vatnsgjald er reiknað 

með föstu gjaldi og gjaldi á hvern fermetra sem eignin er. Gjaldið er innheimt árlega og er 

21.053 kr. fyrir hverja íbúð að meðaltali eða 210.533 kr. í heildina. Fráveitugjald er reiknað 

með föstu gjaldi og gjaldi á hvern fermetra sem eignin er. Gjaldið er innheimt árlega og er að 

meðaltali 35.377 kr. á íbúð eða 353.771 kr. í heildina („Verðskrá og skilmálar“, e.d.). 

2.4.4 Sorphirðugjald 

Sorphirðugjald er innheimt ár hvert og miðast við fjölda sorpíláta við hvert hús. Gert er ráð 

fyrir að ein sorptunna muni fylgja hverri eign og kostar 18.600 kr. á ári fyrir hverja sorptunnu 

sem losuð er á tíu daga fresti eða 186.000 kr. á ári í heildina fyrir allar tíu eignirnar 

(Reykjarvíkurborg, 2013). 

2.4.5 Umsjónar- og viðhaldskostnaður 

Umsjónarkostnaður er áætlaður 1% af fasteignamati eigna á ári hverju eða að meðaltali 

183.020 kr. fyrir hverja íbúð sem er 1.830.200 kr. í heildina. Viðhaldskostnaður er einnig 

áætlaður 1% af fasteignamati eigna á ári hverju eða að meðaltali 183.020 kr. fyrir hverja íbúð 

sem er 1.830.200 kr. í heildina. Reginn hf. fasteignafélag  gerir ráð fyrir 1-1,5% árlegum 
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viðhaldskostnaði við íbúðir í þeirra eigu og mun sú forsenda byggja á þeirra tölum (Reginn, 

2012). Mikilvægt er að reikna með umsjónar- og viðhaldskostnaði við rekstur íbúða þar sem 

að allar lagfæringar á eignum er í höndum eigenda þeirra en ekki leigjanda (Ólafur Már 

Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, munnleg heimild, 2.apríl 2013). 

2.4.6 Hiti og rafmagn 

Eins og áður hefur komið fram er kostnaður við hita og rafmagn í höndum leigutaka. Hins 

vegar er gert ráð fyrir að kostnaður við uppsetningu á mælum sé í höndum leigusala. Einnig 

er gert ráð fyrir að mælar séu þegar uppsettir í þeim fasteignum sem fjárfest verður í og því er 

ekki gert ráð fyrir þeim kostnaði í útreikningum yfir spátímabilið („Húsaleigulög nr. 

36/1994“, e.d.). 

2.4.7 Afskriftir 

Fasteignirnar sem fjárfest verður í eru afskrifaðar línulega á hverju ári um 2%. 

Afskriftarkostnaður að meðaltali á hverja fasteign er 370.000 kr. á ári. 

Heildarafskriftarkostnaður fyrir fasteignirnar á hverju ári er því 3,7 m.kr. Viðhalds- og 

umsjónarkostnaði er ætlað að halda verðgildi fasteignanna til að mæta afskriftum hvers árs. 

2.5 Útgönguleið 

Í lok spátímabilsins verða allar fasteignirnar seldar og reksturinn gerður upp. Allt óráðstafað 

eigið fé sem eftir er í félaginu verður greitt út í formi arðgreiðslna til eigenda en skilið verður 

eftir eigið fé í félaginu til að greiða ógreidda skattskuld frá fyrra ári upp á um það bil 2 m.kr. 

Yfir tímabilið er hins vegar alltaf sá möguleiki fyrir hendi að ef eigendur sjá ekki 

hagnaðarvon með verkefninu, segi þeir upp leigusamningi við núverandi leigjendur og selji 

íbúðirnar á almennum markaði. Mikilvægt er fyrir fjárfesta að hafa útgönguleið mögulega til 

að auka enn fremur áhuga þeirra á verkefninu (Brown og Matysiak, 2000). Í útreikningum á 

þessu verkefni var ekki gert ráð fyrir fjármagnstekjuskatti af arðgreiðslum sem myndast við 

sölu eigna félagsins en slíkt myndi ekki hafa afgerandi áhrif á niðurstöðu verkefnisins. 
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3 Uppgjör 

3.1 Rekstrarreikningur 

 

Mynd 6: Þróun rekstrarreiknings  

Mynd 6 sýnir þróun á rekstrarreikningi yfir spátímabilið. Taka skal fram að síðasta ár 

spátímabilsins er ekki tekið með í myndina þar sem að það er ekki talið lýsandi fyrir 

niðurstöður. Ástæða þess er að á síðasta ári tímabilsins eru fasteignirnar seldar fyrir um það 

bil 200 m.kr. og veldur það miklum hækkunum á breytum miðað við árin á undan. Tekjur 

haldast stöðugar yfir tímabilið þar sem gert er ráð fyrir að þær séu á raunvirði og er verðbólga 

þar af leiðandi ekki tekin með í niðurstöðurnar. Hagnaður fyrir fjármagnskostnað og skatta 

helst einnig tiltölulega stöðugur þó að afskriftir fasteigna fari minnkandi með árunum. 

Ástæða þess er að afskriftir af CAPEX hækka á móti með auknum umbótum á fasteignunum. 

Hagnaður fer stöðugt hækkandi þar sem að fjármagnskostnaður minnkar eftir því sem meira 

er greitt niður af jafngreiðsluláninu.  
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3.2 Efnahagsreikningur 

 

Mynd 7: Þróun efnahagsreiknings 

Á mynd 7 má sjá þróun efnahagsreiknings yfir spátímabilið. Taka skal fram að síðasta ár 

spátímabilsins er ekki tekið með í myndina þar sem það er ekki talið lýsandi fyrir niðurstöður. 

Ástæða þess er sú að á síðasta ári spátímabilsins eru fasteignirnar sem keyptar voru í byrjun 

seldar fyrir rúmlega 200 m.kr. og þar af leiðandi hækkar óráðstafað eigið fé mjög mikið sem 

leiðir til hækkunar á eigin fé. Efnahagsreikningur samanstendur af eignum annars vegar og 

eigin fé og skuldum hins vegar. Eignir þurfa að vera jafnar skuldum og eigin fé svo að 

efnahagsreikningur stemmi. Gert er ráð fyrir að skuldir í upphafi verkefnisins vegi mun hærra 

en eigið fé. Ástæðan er sú að stórt lán er tekið á fyrsta ári fyrir kaupum á fasteignum. 

Greiðslur af láninu fara lækkandi eftir því sem líður á tímabilið þar sem að gert er ráð fyrir að 

félagið taki jafngreiðslulán. Á móti kemur fer eigið fé stighækkandi þar sem, eins og kom 

fram í rekstrarreikningi, hagnaður hækkar jafnt og þétt á milli ára. Hagnaðurinn fer inn á 

óráðstafað eigið fé félagsins og hækkar eigið fé. Á síðasta ári eru skuldir engar þar sem að 

þær hafa verið greiddar niður á spátímabilinu. 
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3.3 Sjóðstreymi 

 

Mynd 8: Þróun sjóðsstreymis 

Á mynd 8 má sjá þróun sjóðsstreymis yfir spátímabilið. Taka skal fram að síðasta ár 

spátímabilsins er ekki tekið með í myndina þar sem að það er ekki talið lýsandi fyrir 

niðurstöður. Ástæðan fyrir því er sú að á síðasta ári spátímabilsins eru fasteignirnar seldar 

fyrir um það bil 200 m.kr. og arðgreiðslur eru greiddar út sem skekkir niðurstöður. Handbært 

fé frá rekstri helst tiltölulega stöðugt ár frá ári þar sem að EBITDA frá rekstri helst stöðug. 

Ástæða fyrir lækkun ár frá ári er sú að hagnaður frá rekstri eykst. Handbært fé í árslok fer 

stiglækkandi þar sem að eftir fyrsta ár er sjóðstreymi neikvætt alveg fram á síðasta ár. Ástæða 

þess er að skattar aukast ár frá ári vegna skatta sem leggjast ofan á hagnað frá rekstri á ári 

hverju.  
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4 Ávöxtunarkrafa 

Ávöxtunarkröfu er hægt að skilgreina sem þá kröfu sem fjárfestir gerir til ávöxtunar á fé á 

ársgrundvelli en hún er sett saman út frá þeim væntingum sem fjárfestar gera til fjárfestinga 

og þeirrar áhættu sem er að finna í markaðsumhverfi (Hillier, 2011). Eftir því sem verkefni 

eru áhættusamari því hærri er ávöxtunarkrafan sem gerð er til verkefnisins. Þar að auki er 

neikvæð fylgni á milli ávöxtunarkröfu og verðs. Með því er átt við að því hærri sem 

ávöxtunarkrafa er því lægra verð er fjárfestir til í að greiða fyrir vænt fjárflæði og öfugt 

(Brealey, Myers og Allen, 2008). Ávöxtunarkrafa gagnast einnig til núvirðisreikninga en með 

því að nota ávöxtunarkröfu er hægt að hafa mikil áhrif á niðurstöður núvirðisreikninga. 

Þannig geta fjárfestar lagt mat á áhættu fjárfestingar og vænta ávöxtun með ávöxtunarkröfu 

samanborið við aðra fjárfestingakosti (Brown og Matysiak, 2000). 

4.1 CAPM (e. capital asset pricing model)  

CAPM líkan (e. capital asset pricing model) er almennt viðurkennd og vinsæl aðferð notuð af 

fjárfestum við að reikna út ávöxtunarkröfu og mæla fórnarkostnað við að fjárfesta ekki í 

áhættulausri eign. Með öðrum orðum er CAPM mikilvægt tól sem er notað til að sýna 

sambandið á milli áhættu og áætlaðra vaxta ásamt því að endurspegla þá kröfu um arðsemi 

sem að fjárfestar gera til þess fé sem þeir leggja í fyrirtæki (Warfield, Weygandt og Kieso, 

2008), hvort sem það er í formi skulda eða eiginfjár (Ruback, 2000). Því þarf að reikna út 

ávöxtunarkröfu fyrir hvert og eitt fyrirtæki því að ávöxtunarkrafan er mismunandi eftir því 

hvernig rekstur fyrirtækisins er (Warfield o.fl., 2008). CAPM líkanið má sjá með formúlu 

4.1: 

 

   f  M f

f

m

CAPM = R +  * (R - R )

Þar sem:

R  = Áhættulausir vextir

eta gildi

R  = Markaðsvextir





  (4.1) 

Líkanið tekur tillit til tveggja áhættuþátta en þeir eru fyrirtækjaáhætta og markaðsáhætta. 

Fyrirtækjaáhætta er sú áhætta sem fyrirtæki geta dregið úr með vel dreifðu eignasafni  en 

markaðsáhætta er sú áhætta sem fyrirtæki geta ekki forðast og stafar af ytri áhrifum (Hillier, 

2011). Markaðsáhættu er hægt að mæla með svokölluðu beta gildi (Brealey o.fl., 2008). 
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Mikilvægt er að reikna út rétt beta gildi fyrir verkefni þar sem rangt beta gildi eykur líkur á 

því að annaðhvort sé slæmt verkefni samþykkt eða góðu verkefni hafnað (Hillier, 2011). 

4.1.1 Áhættulausir vextir (e. risk free rate) 

Áhættulausir vextir eru þeir vextir sem ekki bera neina áhættu og er í því samhengi oft miðað 

við vexti ríkisskuldabréfa til 10 ára. Með slíkum bréfum hafa fjárfestar alltaf þann möguleika 

að fjárfesta án töluverðrar áhættu því að ríkið sér um að prenta peninga og getur þannig 

haldið bréfinu áhættulausu en einkafyrirtæki hafa ekki þann kost. Til þess að skilgreina 

áhættulausa vexti þarf að gera ráð fyrir að það séu til eignaflokkar sem bera áhættulausa vexti 

og að væntur hagnaður af fjárfestingum slíkra flokka sé þekktur. Auk þess þarf hagnaður 

alltaf að vera jafn væntum hagnaði svo að fjárfesting geti talist áhættulaus. Samkvæmt 

Damodaran (1999) eru tvö skilyrði fyrir því að fjárfesting geti talist áhættulaus. Annars vegar 

má engin áhætta fylgja því að lántaki borgi ekki til baka. Hins vegar má engin áhætta vera af 

því að fyrirtæki endurfjármagni sig. Ástæða þess er að ef fyrirtæki endurfjármagnar sig á 

tímabilinu sem fjárfestingin fer fram getur áhættan aukist og þar af leiðandi þurfa 

áhættulausir vextir að breytast á tímabilinu og í kjölfarið væntur hagnaður. Með þessu brýtur 

áhættan af endurfjármögnunni þá reglu að til þess að fjárfesting teljist áhættulaus, þarf 

hagnaður alltaf að vera jafn væntum hagnaði (Damodaran, 1999). 

Til að finna áhættulausa vexti yfir tímabilið voru skoðuð ríkistryggð skuldabréf. Þar sem 

ávöxtunarkrafa ríkistryggðra skuldabréfa er mismunandi eftir líftíma bréfanna voru tvö bréf 

skoðuð, annað með líftíma upp á 10,72 ár og hitt með líftíma upp á 7,28 ár (Seðlabanki 

Íslands, e.d.-b). Ástæða þess að þessi tvö skuldabréf voru valin til að meta áhættulausa vexti 

er sú að gert er ráð fyrir að áhættulausir vextir á 10 ára ríkistryggðum skuldabréfum sé 

lýsandi fyrir spátímabilið. Vextir þessa tveggja ríkistryggðu skuldabréfa gáfu að vextir 10 ára 

ríkisstryggðs skuldabréfs eru 6,56% og gert er ráð fyrir þeim áhættulausu vöxtum yfir 

spátímabilið.  

4.1.2 Beta gildi 

Beta gildi er sú stærð sem segir til um hversu mikla áhættu fyrirtæki eða verkefni ber með 

tilliti til markaðarins í heild. Beta gildi mælir viðbragð verðbréfs við breytingum á markaði 

og því hærra sem það er því áhættusamari er fjárfesting. Þess vegna er beta gildið margfaldað 

saman við áhættuálag í CAPM líkaninu þar sem fjárfestir krefst hærri ávöxtunar fyrir 

áhættusamari fjárfestingu. Ef bréf fyrirtækis hreyfist nákvæmlega eftir því hvernig 
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markaðurinn hreyfir sig er beta gildi fyrirtækisins jafnt og 1. Ef beta gildið er hærra en 1 eru 

sveiflur á bréfum fyrirtækisins meiri en sveiflur markaðarins yfir ákveðið tímabil. Til að 

mynda munu bréf fyrirtækis hækka helmingi meira ef betagildi þess er 2. Á móti kemur að 

sveiflur í bréfum fyrirtækis eru minni en á markaði þegar beta gildið fer niður fyrir 1. Til 

dæmis verða breytingar helmingi minni þegar beta gildi er 0,5 (Brown og Matysiak, 2000). 

Verkefni sem hefur hátt beta gildi er þar af leiðandi áhættusamari fjárfesting þar sem það býr 

ekki yfir jafn miklum stöðugleika og þau sem hafa lágt beta gildi. Fyrir vikið verður 

ávöxtunarkrafa verkefnis með hátt beta gildi hærra sökum aukinnar áhættu (Warfield o.fl., 

2008). Formúla 4.2 sýnir hvernig beta gildi er reiknað:  

 

i m
i

2
m

i 

i  

m 

2

Cov (R , R )
 β =

 σ (R )

Þar sem:

Cov = Samfylgni

β = Beta tiltekinnar eignar

R = Ávöxtun tiltekinnar eignar

R = Ávöxtun markaðar

σ = Dreifni

  (4.2) 

Þegar talað er um beta gildi er yfirleitt átt við kostnað eigin fjár en samkvæmt Ruback (2000) 

má einnig nota CAPM líkanið við útreikning á kostnaði skulda. Við slíkan útreikning er þess 

í stað stuðst við betu skulda fremur en betu eigin fjár. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því 

að sé beta skulda álitin vera núll er verið að segja að skuldir séu áhættulausar og beri 

áhættulausa vexti eins og má sjá í CAPM líkaninu. 

Ein einfaldasta leiðin til að meta beta gildi er sú að reikna fylgni þróunar verðbréfa á móti 

þróun markaðsvísitölu með aðhvarfsgreiningu (Pinto, 2010). Vegna smæðar íslenska 

markaðarins og takmarkaðs aðgengi að sögulegum gögnum hafa slíkir beta útreikningar þótt 

marklausir fyrir mörg fyrirtæki. Í Bandaríkjunum hafa slíkir útreikningar þótt ónákvæmir 

vegna tölfræðivandamála og síbreytileika í rekstri fyrirtækja (Greiningadeild Landsbankans, 

2003). Þar af leiðandi er oft mælt með því að fyrirtæki miði sig við betu sem endurspeglar 

meðaltal þeirrar atvinnugreinar sem það starfar í. Til þess þarf að aðlaga beta gildi 

atvinnugreinar að viðkomandi fyrirtæki. Það er gert með því að afvega áhrif skuldsetningar 
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atvinnugreinar frá beta gildi hennar og í kjölfarið er beta gildið endurstillt miðað við 

skuldahlutfall fyrirtækis (Pinto, 2010). 

Í grein Seasholes og Stanton (2005) er sett fram aðferð við endurstillingu á beta gildi og tíðni 

endurstillinga rædd. Þegar fyrirtæki greiða vexti og afborganir breytist skuldahlutfall og 

áhætta og mætti því telja að endurstilling beta gildis ætti að eiga sér stað samhliða því, það er 

að segja að tíðni endurstillinga beta gildis sé jöfn tíðni afborgana. Þó bera að líta til þess að 

skuldir fyrirtækja sem hlutfall af markaðsvirði geta breyst mjög ört og er þá hægt að styðjast 

við samfellda endurstillingu á beta gildi (Stanton og Seasholes, 2005). Með samfelldri 

endurstillingu má draga þá ályktun að kostnaður geti orðið talsverður og þess vegna væri 

skynsamlegra að hún ætti sér stað einu sinni á ári.  

4.1.3 Áhættuálag (e. risk premium) 

Áhættuálag er sú ávöxtun á markaði sem að fjárfestir fær umfram áhættulausa ávöxtun. 

Ávöxtunarkrafa markaðar er yfirleitt metin út frá sögulegum gildum og mælt er hvað 

viðkomandi markaður hefur verið að gefa að jafnaði yfir ákveðið tímabil. Algengasta 

aðferðin er að taka meðaltal af sögulegri umframávöxtun viðeigandi markaðar (Scott 

Mayfield, 2004). Með því gera fjárfestar þá kröfu að fjárfesting skili þeim svipaðri eða meiri 

ávöxtun í samræmi við söguna (Hillier, 2011). Áhættusæknir fjárfestar krefjast þess að fá 

meiri arðsemi af áhættumeiri fjárfestingum sem umbun fyrir að taka áhættu. Á móti vilja 

áhættufælnir fjárfestar borga áhættuálag til að losna undan áhættunni sem fylgir því að 

fjárfesta (Perloff, 2012).   

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan hefur aðallega verið stuðst við íslensk 

ríkisskuldabréf til 10 ára hér á landi til að ákvarða áhættulausa vexti. Í dag er ekki lengur 

hægt að tala um bréfin sem áhættulaus (Þröstur Sigurðsson, 2011) þar sem lánshæfismat 

Íslands er BBB samkvæmt Lánshæfismatsfyrirtækinu Fitch Ratings („Fitch hækkar 

lánshæfismat Íslands“, 2013). CAPM líkanið gerir hins vegar ráð fyrir að til séu áhættulaus 

bréf og það er ein meginbreyta líkansins. Þess í stað hafa fræðimenn bent á að hægt sé að 

nota ávöxtunarkröfu bandarískra skuldabréfa í stað íslenskra. Það felur þó í sér að 

ávöxtunarkrafan myndi lækka að öðru óbreyttu. Til að bregðast við því er möguleiki að bæta 

við landsáhættuálagi (e. sovereign risk premium) sem auka lið í líkanið, annað hvort fyrir eða 

eftir margföldun markaðsáhættuálags við beta gildi (Þröstur Sigurðsson, 2011). Þó er ekki 

notast við landsáhættuálag við útreikninga í þessu verkefni. 
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Í veigamikilli markaðsrannsókn sem prófessorinn Pablo Fernandez (2011) vann ásamt 

samstarfsmönnum sínum voru gerðar athuganir á því hvernig aðilar ákvarða áhættuálag til 

ákvörðunar á ávöxtunarkröfu. Á þeim grundvelli munu höfundar notast við þau gögn sem 

Fernandez hefur tekið saman. Niðurstöður fyrir meðaltal markaðsáhættuálags í 

Bandaríkjunum er 5,5% (Fernández o.fl., 2011). Gera má ráð fyrir að bandaríski 

fasteignamarkaðurinn sé mun skilvirkari en sá íslenski og þar af leiðandi voru tölur notaðar 

fyrir þann markað. Fara þyrfti í mun ítarlegri greiningar á markaðnum til þess að reikna út 

rétt markaðsáhættuálag fyrir Ísland þar sem skortur er á nauðsynlegum gögnum til 

útreikninga (VÍB, 2012). 

4.2 Kostnaður eigin fjár og skulda 

Fyrirtæki geta farið ýmsar leiðir til að afla fjármagns eins og áður hefur komið fram. Til að 

mynda geta eigendur lagt fram fé til rekstursins eða haldið einhverju af hagnaði í stað þess að 

greiða hann allan út til eigenda. Auk þess geta fyrirtæki farið þá leið að fá lán. Því má segja 

að fyrirtæki geti fjármagnað starfsemi sína með tvennum hætti, annars vegar með eigin fé og 

hins vegar með skuldum. Af lánum þarf svo að greiða vexti ásamt því að eigendur krefjast 

ávöxtunar á eigið fé fyrirtækis síns. Það getur því verið munur á kostnaði eftir því hvaða leið 

er valin til fjármögnunar. Skuldir bera að öllu jöfnu lægri kostnað en eigið fé sökum 

mismunandi stöðu aðila í veðréttaröðinni. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að fyrirtæki kjósi 

frekar að fjármagna sig með skuldum ekki síst vegna þess skattalegs hagræðis sem hlýst af 

skuldsetningu þar sem vaxtagreiðslur eru frádráttabærar skattstofni. Þó ber að hafa í huga að 

aukin skuldsetning hækkar kostnað skulda sem eykur líkur á gjaldþroti. Fyrirtæki ættu þess 

vegna að einbeita sér að því að skuldsetja sig á þann hátt sem gefur hagkvæmustu 

samsetningu fjármögnunar hverju sinni en það leiðir til hámörkunar á virði fyrirtækis (Brown 

og Matysiak, 2000). 

Til þess að fjármagna kaup á fasteignunum er miðað við að tekið sé lán hjá Íbúðalánasjóði 

sem ber 4,2% vexti á ársgrundvelli (Ólafur Már Ólafsson, sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, 

munnleg heimild, 2.apríl 2013). Ekki er notast við ávöxtunarkröfu eigin fjár við verð- og 

arðsemismat í þessu verkefni. Þess í stað er notast við ávöxtunarkröfu eigna sem nánar er 

fjallað um hér á eftir. 
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4.3  Veginn meðal fjármagnskostnaður (e. WACC) 

Veginn meðal fjármagsnkostnaður (e. weighted average cost of capital, framvegis WACC) 

tekur bæði tillit til kostnaðs eigin fjárs og kostnað skulda í ávöxtunarkröfu. Ein ástæða þess 

að fjármögnun og fjárfestingar tengjast eru skattar því að vextir eru frádráttabærir frá skatti. 

Veginn meðal fjármagnskostnaður tekur tillit til þessarar tengingar og tekur virði skattalegs 

hagræðis inn í reikninginn. Því verður að hafa varann á þegar sjóðstreymi fyrirtækis er 

skoðað að taka ekki tillit til skattalegs hagræðis í þeim útreikningnum þar sem það kemur 

fram í formúlunni fyrir WACC. Allar breytur í formúlu 4.3 eiga við fyrirtækið í heild sinni. 

Niðurstöður fyrir WACC útreikninga eiga aðeins við það verkefni sem verið er að reikna 

hverju sinni eða sambærileg verkefni. Einnig tekur WACC aðeins tillit til núverandi breyta en 

er notað til að núvirða framtíðar sjóðstreymi fyrirtækja. Sú aðferð virkar hins vegar aðeins 

fullkomlega ef skuldahlutfall og fyrirtækjaáhætta haldast stöðug yfir spátímabilið (Brealey 

o.fl., 2008).  
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4.4 Ávöxtunarkrafa eigna 

Í þeim tilvikum þar sem skuldahlutfall fyrirtækja er mjög hátt er ekki hentugt að núvirða með 

WACC. Ástæðan er sú að WACC breytist í takt við breytilegt skuldahlutfall og virkar aðeins 

fullkomlega ef skuldahlutfall og fyrirtækjaáhætta haldast stöðug yfir spátímabilið eins og 

fram kom í kaflanum hér á undan. Fyrir fyrirtæki sem hyggst lækka skuldastöðu sína yfir 

tíma þarf að endurreikna WACC á hverju tímabili í takt við breytingar sem verða á 

skuldastöðu en það stangast á við tilgang aðferðarinnar og þykir flækja hana. 

Samræmi ríkir á milli þess að núvirða óskuldsett fjárflæði og skuldsett fjárflæði með WACC 

án tillits til skattalegs hagræðis. Í grein frá árinu 2000 bendir Ruback á að skattalegt hagræði, 

framvegis pre-tax WACC, jafngildi svokallaðri ávöxtunarkröfu eigna. Ávöxtunarkrafa eigna 

er því óháð skuldastöðu ásamt því að hún er sú sama yfir spátímabilið vegna þess að með 
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aukinni skuldsetningu fyrirtækja hækkar kostnaður eigin fjár sökum aukinnar áhættu. 

Ávöxtunarkrafa eigna er því gott viðmið fyrir þau fyrirtæki sem vilja lækka skuldastöðu eða 

þar sem skuldahlutfall yfir tímabilið er óþekkt. Þannig er hægt að færa rök fyrir því að þegar 

skuldastaða fyrirtækja er há er ekki hægt að áætla að niðurgreiðslur yfir allt tímabilið haldi. 

Með því að leiða út áhættuálag skulda er hægt að sýna fram á að ávöxtunarkrafa eigna 

jafngildir pre-tax WACC eins og sjá má í formúlu 4.4 og sýna fram á að óþarfi er að tilgreina 

skuldahlutfall á hverjum tíma þegar meta á virði fyrirtækja (Ruback, 2000). 
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Ávöxtunarkrafa eigna er því hentugur stuðull við núvirðingu á fjárflæði óháð því hver 

skuldastaða fyrirtækja er. Ávöxtunarkrafa eigna er fundin með CAPM líkaninu, nema í stað 

þess að nota betu eigin fjár þá er notast við betu eigna sem jafngildir óskuldsettri betu. Beta 

eigna er fundin með formúlu 4.5 sem er útleiðsla á formúlu frá Seasholes og Stanton (2005).  
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Beta eigna er 1,139. Ávöxtunarkrafa eigna er reiknuð út frá betu eigna ásamt þeim forsendum 

sem áður hafa komið fram sem síðan er stungið inn í CAPM módelið eins og má sjá í formúlu 

4.6.  

      Ávöxtunarkrafa eigna =6,56% + 1,139  (12,06%- 6,56%) = 12,82%   (4.6) 

Verkefnið er allt reiknað á raunvirði og því þarf að endurreikna ávöxtunarkröfu eigna á 

raunvirði. Ávöxtunarkrafa eigna á raunvirði er 9,54% og verður stuðst við hana við 

núvirðingu á fjárflæði.  
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5 Verðmatsaðferðir (e. valuation) 

Verðmat er ferli sem spáir fyrir um hve mikils virði fyrirtækið er í dag. Það er hægt að nota 

margar mismunandi aðferðir við verðmat og eru sumar þeirra hlutlægar og aðrar huglægar. 

Greiningaraðilar og sérfræðingar sjá yfirleitt um að verðmeta fyrirtæki og felst mikil og 

ítarleg greiningarvinna þar á bakvið. Aðferðirnar hafa það að markmiði að meta hvers mikils 

virði fyrirtækin eru hverju sinni en geta hins vegar skilað mismunandi niðurstöðum eftir 

hvaða aðferð er valin. Ein ákveðin aðferð gefur því ekki alltaf bestu niðurstöðurnar. Því er 

það í höndum sérfræðinga að velja þá verðsmatsaðferð sem þeir telja henta best hverju sinni 

eftir að greiningarvinnu er lokið (Arzac, 2008). Nokkrar aðferðir verðmats verða kynntar, auk 

þess sem fjallað verður um hvernig þær eru framkvæmdar en aðeins ein aðferð verður notuð 

við verðmat þessa verkefnis. 

5.1 Frjálst fjárflæði til reksturs (e. free cash flow to firm) 

Ein algengasta aðferðin við verðmat á fyrirtækjum er frjálst fjárflæði til reksturs (e. free cash 

flow to firm, hér eftir FCFF) sem er það fjármagn sem er eftir handa eigendum og 

lánadrottnum eftir að gert hefur verið grein fyrir öllum fjármagnsliðum fyrirtækisins. Frjálst 

fjárflæði til reksturs er núvirt með vegnum meðal fjármagnskostnaði og þarf þar af leiðandi 

að vera endurmetin á hverju ári fyrir sig yfir spátímabilið. Við notkun þeirrar aðferðar er 

frádráttarbær skattur meðhöndlaður sem lækkun á kostnaði eigin fjár með því að nota veginn 

meðal fjármagskostnað. Skattalegt hagræði af vöxtum er þar af leiðandi ekki tekið með í 

útreikninga á frjálsu fjárflæði til reksturs heldur er það leitt út beint í gegnum lækkun á 

ávöxtunarkröfu (Brealey o.fl., 2008). Veginn meðal fjármagnskostnaður tekur breytingum 

þegar að breytingar verða á fjármagnsskipan fyrirtækja og verður þar af leiðandi að vera 

endurmetinn á hverjum tíma fyrir sig. Neikvætt frjálst sjóðstreymi þýðir ekki endilega að 

fyrirtæki sé í rekstrarerfiðleikum, sá mögulegi getur verið fyrir hendi að nýlega hafi verið 

ráðist í stórar fjárfestingar. Hagnaðarvon er því möguleg þegar horft er til langs tíma 

(Ruback, 2000). Í formúlu 5.1 má sjá hvernig reikna skal frjálst fjárflæði til reksturs. 

 
FCFF = EBIT  (1-skattaprósenta)+Afskriftir-Breytingar á veltufjármunum - 

Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum
  (5.1) 



   

39 

 

5.2 APV (e. adjusted present value)   

Aðferð aðlagaðs núvirðis er skilgreind sem núvirði fjárflæðis fyrir óskuldsett fyrirtæki að 

viðbættu núvirði af hliðaráhrifum við fjármögnun. Hliðaráhrif geta verið margskonar en sem 

dæmi má nefna lántökukostnað, skattalegt hagræði af lánsfjármögnun, kostnað vegna 

hugsanlegs gjaldþrots og niðurgreiðslu af lánsfjármögnun (Hillier, 2011). Virði þessarar 

aðferðar er hærra heldur en við fjárflæði fjármagns. Ástæðan fyrir því er sú að virði hlutafjár 

er núvirt með ávöxtunarkröfu eigna en skuldsetning er núvirt með kostnaði skulda. Kostnaður 

skulda er yfirleitt lægri heldur en ávöxtunarkrafa eigna. Aðlagað núvirði skal nota þegar 

heildarskuldir eru þekktar yfir tímabilið sem verkefnið stendur yfir, krónutala skulda er þekkt 

og breyting á skuldum eru yfir tímabilið (Ruback, 2000).  
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Í þessu verkefni eru heildarskuldir yfir spátímabilið þekktar. Lánið sem er tekið í byrjun er 

greitt niður eftir lánaáætlun sem reiknuð er út og eru vextir og greiðslur yfir allt tímabilið 

þekktar. Samkvæmt Ruback (2000) skal nota APV aðferðina þegar heildarskuldir eru þekktar 

yfir tímabilið sem að fjárfestingin fer fram á. Því verður notast við þá aðferð í þessu verkefni. 

5.3 Fjárflæði fjármagns (e. capital cash flow) 

Fjárflæði fjármagns svipar að mörgu leyti til APV aðferðarinnar en í stað þess að gera ráð 

fyrir að staða skulda sé þekkt yfir spátímabilið er þess í stað gert ráð fyrir að skuldahlutfall sé 

þekkt yfir tímabilið. Einnig svipar henni mikið til frjáls fjárflæðis til reksturs þar sem að hún 

tekur tillit til allra þeirra þátta sem frjálst fjárflæði tekur tillit til sem hafa áhrif á greiðslugetu 

fyrirtækisins að viðbættu skattalegu hagræði af vöxtum. Fjárflæði fjármagns aðferðin byggir 

á því að útleiða skuldsett fjárflæði en ólíkt APV aðferðinni er fjárflæði og skattalegt hagræði 

núvirt með sama núvirðingarstuðli. Það er dregið af þeirri ályktun að skattalegur ávinningur 

deili sömu áhættu og rekstur fyrirtækisins í heild og því skuli nota sömu ávöxtunarkröfu. 

Ruback (2000) nefnir að meginkostir þessarar aðferðar sé einfaldleiki hennar og þegar 
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fjármagnsskipan breytist yfir spátímabilið þá sé mun auðveldara að nota hana þar sem allt 

fjárflæði er núvirt með ávöxtunarkröfu eigna sem er óháð skuldastöðu sem fyrr segir. 

Ávöxtunarkrafan sem notuð er fyrir fjárflæði fjármagns þarf því ekki að vera endurmetin yfir 

tímann (Ruback, 2000).  
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Fjárflæði fjármagns aðferðin er þar af leiðandi mjög hentug fyrir fyrirtæki sem eru mjög 

skuldsett sem eru með spár í krónutölum þar sem breytingar á fjármagnsskipuninni breytist 

mikið yfir tímann (Ruback, 2000).  

5.4 Samantekt 

Eins og áður hefur komið fram var notast við APV aðferðina þegar verðmat á virði eigin fjár 

félagsins var metið. Í töflu 3 má sjá niðurstöðu verðmats með APV aðferðinni.  

Tafla 3: Niðurstöður verðmats 

Verðmat með APV aðferðinni 

Heildar núvirt fjárflæði  84,06 m.kr. 

Heildar núvirt skattalegt hagræði 14,65 m.kr. 

Virði félagsins 98,71 m.kr. 

Lánið -167,05 m.kr. 

Virði eigin fjár 0 

 

Niðurstöður verðmats eru að heildarvirði félagsins með APV aðferðinni er 98,71 m.kr en það 

samanstendur af núvirtu fjárflæði og núvirtu skattalegu hagræði. Skuldir eru síðan dregnar frá 

virði félagsins en þar sem skuldir vega hærra heldur en virði félagsins er virði eigin fjár 

ekkert. 
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6 Arðsemismat 

Arðsemismat mælir hversu vel fyrirtæki hefur tekist að ávaxta fé sitt. Fyrirtæki skapa virði 

með því að fjárfesta þar sem ávöxtunarkrafa er hærri en fjármagnskostnaður. Því meira 

fjármagn sem þau hafa til að fjárfesta á aðlaðandi ávöxtunarkröfu því meira virði er skapað 

svo lengi sem að ávöxtunarkrafan er hærri en fjármagnskostnaður. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að þegar útreikningar á svo stóru verkefni eins og arðsemismati liggja fyrir þá 

verða niðurstöðurnar að vera skýrar og réttar forsendur notaðar við útreikning á þeim. Þegar 

niðurstöður úr arðsemismati liggja fyrir getur fyrirtækið tekið ákvarðanir um hvort eigi að 

stækka, minnka eða endurskipuleggja fyrirtækið eða halda sama rekstri áfram (Koller, 

Goedhart, Wessels, Copeland og McKinsey and Company, 2005).  

6.1 Hreint núvirði (e. net present value) 

Það eru þrír þættir sem að einkenna hreint núvirði. Hreint núvirði gerir ráð fyrir því að 

peningar í dag séu meira virði en peningar í framtíðinni með því að núvirða greiðsluflæði á 

hverju ári fyrir sig með ávöxtunarkröfu. Ástæða þess er sú að hægt er að ávaxta það fé sem 

fyrirtæki á í dag en ekki í framtíðinni. Annar þátturinn er sá að hreint núvirði horfir eingöngu 

til spár um sjóðstreymi og fórnarkostnaðar fjármagns. Þriðji þátturinn er sá að allir 

útreikningar eru núvirtir til dagsins í dag. Virði verkefnisins er þar af leiðandi metið út frá því 

hversu mikils virði það er áður en í það er ráðist. Með því er hægt að sjá hvers mikils virði 

hvert verkefni er fyrir sig (Brealey o.fl., 2008). Gallinn við að núvirða sjóðstreymi til dagsins 

í dag er sá að sjóðstreymið er núvirt með væntri ávöxtunarkröfu. Örlitlar breytingar á þeirri 

ávöxtunarkröfu geta skekkt niðurstöður mikið og hreint núvirði getur færst úr því að vera 

jákvætt í neikvætt og öfugt. Því ber að hafa varann á þegar ávöxtunarkrafan sem notuð verður 

til að núvirða sé rétt reiknuð út. Einnig tekur hreint núvirði ekki tillit til mismunandi stigs 

áhættu á hverju ári fyrir sig en fyrstu ár rekstrar eru oft áhættusamari en önnur (Brealey o.fl., 

2008). 

Hreint núvirði sjóðsstreymis fæst með því að núvirða allt framtíðargreiðsluflæði verkefnisins 

með viðeigandi ávöxtunarkröfu og draga upphafsfjárfestingu frá eins og má sjá í formúlu 6.1. 

Mikilvægt er að meta ávöxtunarkröfu sem er viðeigandi fyrir verkefnið svo að niðurstaða 

skekkist ekki. Verkefnið er arðbært ef að hreint núvirði verkefnisins er stærra en 0. Ástæða 

þess að verkefnið er arðbært, ef hreint núvirði er jákvætt, er sá að þegar búið er að reikna út 



   

42 

 

hreina núvirðið er búið að taka tillit til alls kostnaðar varðandi verkefnið. Því má segja að allt 

yfir 0 í hreinu núvirði sé umframhagnaður (Hillier, 2011). 
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  (6.1) 

6.2 Innri vextir (e. internal rate of return) 

Innri vextir eru þeir vextir sem láta hreint núvirði verkefnisins vera jafnt núlli (Hillier, 2011). 

Fjárfestar vilja vita hverjir innri vextir eru því ef þeir eru hærri en ávöxtunarkrafan er 

verkefnið samþykkt þar sem að hreint núvirði er jákvætt. Því hærri sem innri vextir eru á 

verkefninu því meiri möguleikar eru á að það sé arðbært. Hillier (2011) skilgreinir 

ákvörðunarreglu IRR sem: 

Ef IRR > ávöxtunarkrafa; verkefni samþykkt, hreint núvirði jákvætt og fjárfestar fá hærri 

ávöxtun miðað við áhættu. 

Ef IRR = ávöxtunarkrafa; verkefni helst óbreytt, hreint núvirði jafnt og núll og fjárfestar fá 

sömu ávöxtun miðað við áhættu. 

Ef IRR < ávöxtunarkrafa; verkefni hafnað, hreint núvirði minna en 0 og fjárfestar fá lægri 

ávöxtun miðað við áhættu. 

Kostir þess að notast við innri vexti er að aðferðin tekur tillit til áhættu, tímavirðis peninga og 

gefur oftast réttar niðurstöður. Hins vegar ef að sjóðstreymi verkefnisins yfir spátímabilið er 

bæði neikvætt og jákvætt getur IRR gefið margar eða enga niðurstöðu. Innri vextir taka mið 

af ávöxtunarkröfu verkefnis og ef að hún er breytileg á milli ára þá er ógjörningur að bera 

innri vexti saman við margar mismunandi ávöxtunarkröfur (Brealey o.fl., 2008). 

6.3 Aðlagaðir innri vextir (e. modified internal rate of return) 

Aðlagaðir innri vextir (e. MIRR) gera ekki ráð fyrir að allt sjóðstreymi sé endurfjárfest á innri 

vöxtum. Í staðinn gerir MIRR ráð fyrir því að sjóðstreymi sé endurfjárfest á ávöxtunarkröfu 

eigna og upphafleg fjárfesting sé fjármögnuð með fjármagnskostnaði. MIRR nær þar af 



   

43 

 

leiðandi að endurspegla kostnað og arðsemi verkefnisins betur en IRR og gefa upp raunsærri 

mynd af niðurstöðu verkefnisins. Þrátt fyrir það hefur MIRR ekki hlotið jafn mikla athygli og 

notkun líkt og hreina núvirðis aðferðin og IRR við mat á fýsileika verkefna. Ástæðuna má 

líklega að hluta til rekja til skorts á akademískum stuðningi við aðferðina og hversu erfitt er 

að skilja og leiða hana út (Kierulff, 2008). Fabozzi og Peterson (2003) skilgreina 

ákvörðunarreglu MIRR sem: 

Ef MIRR > fjármagnskostnaður; verkefni samþykkt 

Ef MIRR = fjármagnskostnaður; helst óbreytt 

Ef MIRR < fjármagnskostnaður; verkefni hafnað 

6.4 Endurgreiðslutími (e. payback period) 

Endurgreiðslutími verkefnis er sá tími sem það tekur fjárfesta að endurheimta upphaflegt 

fjármagn sem lagt var í verkefni. Með öðrum orðum er þetta sá árafjöldi sem það tekur 

uppsafnað sjóðstreymi að vera jafnt upphaflegri fjárfestingu verkefnis (Warfield o.fl., 2008). 

Aðferðin er auðveld í notkun en henni fylgja þó nokkrir gallar sem vert er að hafa í huga. Í 

fyrsta lagi tekur hún ekki tillit til tímavirði peninga sem getur leitt til rangrar ákvörðunartöku. 

Í öðru lagi tekur hún ekki tillit til greiðsluflæðis eftir endurgreiðslutímann sem getur leitt til 

þess að verkefni sem eru samþykkt geta haft neikvætt hreint núvirði og verkefni sem hafa 

jákvætt hreint núvrði verið hafnað. Í þriðja lagi er aðferðin líkleg til að leiða til höfnunar 

langtímaverkefna. Í fjórða lagi kemur aðferðin eins fram við öll verkefni óháð áhættu þar sem 

aðeins er einblínt á endurgreiðslutímann. Þar af leiðandi geta áhættusamari verkefni verið 

samþykkt fremur en öruggari verkefni þar sem endurgreiðslutíminn er styttri (Brown og 

Matysiak, 2000). 

6.5 Núvirtur endurgreiðslutími (e. discounted payback period) 

Núvirtur endurgreiðslutími er sá tími sem það tekur uppsafnað núvirt sjóðstreymi að vera 

jafnt og upphafleg fjárfesting verkefnis. Núvirta endurgreiðslutíma aðferðin hefur það fram 

yfir aðferðina um endurgreiðslutíma að hún tekur tillit til tímavirði peninga. Fyrir utan það 

hafa aðferðirnar sömu kosti og galla sem nefndir voru í kaflanum hér á undan (Brown og 

Matysiak, 2000). 

6.6 Bókhaldsleg ávöxtun (e. accounting rate of return) 

Bókhaldsleg ávöxtun fyrirtækja er fundin með því að deila meðalhagnaði fyrirtækis með 

upphaflegu fjárfestingunni. Hlutfallið sem kemur út úr því gerir fjárfestum auðveldara fyrir 
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að bera saman mögulegan hagnað af því verkefni sem skoðað er miðað við önnur verkefni. 

Gallinn við þessa aðferð er hins vegar sá að hún tekur ekki tillit til tímavirðis peninga og geta 

peningar í dag því verið meira virði en peningar í framtíðinni. Bókhaldslegur hagnaður er 

aðeins skoðaður en ekki sjóðstreymi fyrirtækisins sem getur verið ómissandi þáttur í því að 

meta hvort að fyrirtæki haldi áfram að starfa eða ekki. Þessir þættir eru mikilvægir í að meta 

ávöxtun eigna og því getur þessi aðferð verið mjög villandi (Brief og Lawson, 1992). 

 
Meðalhagnaður

Bókhaldsleg ávöxtun  = 
Upphafsfjárfesting

  (6.2) 

6.7 Niðurstöður arðsemismats 

Í töflu 4 má sjá niðurstöður arðsemismats teknar saman.  

Tafla 4: Niðurstöður arðsemismats 

Aðferð     Niðurstöður 

Hreint núvirði     -86,75 m.kr 

Innri vextir     1,99% 

Aðlagaðir innri vextir     6,36% 

Endurgreiðslutími     24,97 ár 

Núvirtur endurgreiðslutími     +25 ár 

Bókhaldsleg ávöxtun     2,26% 

 

Heildarvirði félagsins með núvirtu fjárflæði gefur 80,30 m.kr. Hins vegar samanstendur virði 

félagsins af skuldum og eigin fé. Ef að 167,05 m.kr. lánið er dregið frá þeirri upphæð gefur 

niðurstaðan -86,75 m.kr. sem er þá virði eigin fjár. Þar sem að hreint núvirði er neikvætt 

munu fjárfestar ekki samþykkja verkefnið þar sem að það er ekki virðisaukandi fyrir fjárfesta. 

Innri vextir verkefnisins eru 1,99% sem er langt undir þeirri ávöxtunakröfu eigna sem að 

verkefnið ber. Innri vextir gefa raunsæa mynd á niðurstöðu verkefnis þar sem að hreint 

núvirði er neikvætt. Fjárfestar fá lægri ávöxtun miðað við þá áhættu sem að verkefnið ber og 

ættu því ekki að leggja í verkefnið.  

MIRR fyrir verkefnið er 6,36% og er hærra heldur en IRR. Ástæða þess er að MIRR verður 

alltaf hærri en IRR ef að fjármagnskostnaður er hærri heldur en IRR. Þar sem að 

fjármagnskostnaður er 4,2% sem er hærri heldur en IRR gefur MIRR ekki raunsæa mynd af 

niðurstöðum.  
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Endurgreiðslutími fyrir verkefnið er 24,79 ár og fá því fjárfestar upphaflegu fjárfestinguna til 

baka áður en spátímabili lýkur. Hins vegar ættu fjárfestar að hafa varann á þegar horft er til 

hversu lengi upphafleg fjárfesting er að borga sig upp þegar notast er við endurgreiðslutíma. 

Ástæða þess, eins og áður hefur komið fram, er sú að ekki er tekið neitt tillit til tímavirðis 

peninga né áhættu og gætu niðurstöður því verið villandi. Þar sem að hreint núvirði er 

neikvætt og innri vextir eru lægri heldur en ávöxtunarkrafan má glögglega sjá í þessu tilviki 

að ef verkefni er samþykkt þegar horft er á endurgreiðslutíma þá munu fjárfestar verða fyrir 

vonbrigðum. Á mynd 9 sést hvar upphafleg fjárfesting skarast við uppsafnað fjárflæði í lok 

spátímabilsins. 

 

Mynd 9: Endurgreiðslutími 

Núvirtur endurgreiðslutími verkefnisins er langt umfram spátímabil. Núvirtur 

endurgreiðslutími er betri mælikvarði á hversu lengi fjárfestar fá fjárfestinguna sína til baka 

þar sem að sú niðurstaða gefur betri mynd af raunverulegum niðurstöðum. Þar sem að rekstur 

félagsins er gerður upp í lok tímabilsins fá fjárfestar féð sem þeir leggja í félagið aldrei til 

baka að fullu.  

Bókhaldsleg ávöxtun félagsins er 2,26% sem þykir fremur lág. Ástæðu þess má rekja til að 

upphaflega fjárfestingin er fremur há og hagnaður af rekstri á ári hverju er aðeins brot af 

þeirri upphæð. Eins og áður hefur komið fram tekur þessi aðferð ekki tillit til tímavirðis 

peninga og verður þar af leiðandi ekkert stuðst við hana í þessu verkefni þar sem hún er ekki 

talin gefa raunverulega mynd af ávöxtun.  
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6.8 Kennitölur 

Tilgangur kennitölugreiningar er að setja tölur í samhengi við aðrar tölur til þess að úr fáist 

upplýsingar sem geta verið gagnlegar og fróðlegar fyrir þann sem er að skoða rekstur 

fyrirtækis. Þegar stærð stendur ein og sér segir hún endilega ekki mikið en þegar hún er tengd 

við aðra tölu er hún gagnleg til að skoða þróun rekstrar fyrirtækja. Þær geta veitt góðar 

upplýsingar um til dæmis arðsemi og fjárhagslega stöðu fyrirtækja. Einnig er 

kennitölugreining góð aðferð til að bera tvö fyrirtæki saman sem stunda viðskipti í sama 

rekstri. Ókostur kennitalna er hins vegar sá að litlar breytingar geta haft mikil áhrif á 

niðurstöðu þeirra. Kennitölur eru notaðar til að þess að (Edmonds, 2011): 

 Meta lausafjárstöðu fyrirtækja (e. liquidity ratios) 

 Meta eignastöðu fyrirtækja (e. solvency ratios) 

 Meta hæfni stjórnenda í rekstri (e. profitability ratios) 

 Meta stöðu félaga á hlutabréfamarkaði (e. stock market ratios) 

Taka skal fram að við útreikning á kennitölum verður ekki tekið tillit til síðasta árs 

spátímabilsins þar sem að það er talið skekkja niðurstöður. Ástæða þeirrar skekkju er sú að 

fasteignirnar sem keyptar eru í upphafi eru seldar í lok tímabilsins. Það veldur mikilli hækkun 

á ýmsum breytum sem tengjast útreikningi á kennitölum og til að niðurstöður séu mest 

lýsandi var síðasta ári rekstursins sleppt við útleiðslu á þeim. 

6.8.1 Arðsemi eigin fjár (e.return on equity) 

Arðsemi eigin fjár segir til um hversu mikinn hagnað fyrirtæki skilar miðað við það fjármagn 

sem hluthafar hafa lagt í það. Formúla 6.3 sýnir hvernig reikna má arðsemi eigin fjár 

(Edmonds, 2011).  

 
Hagnaður

Arðsemi eigin fjár = 
Meðalstaða eigin fjár

  (6.3) 

Arðsemi eigin fjár má nota til að bera saman arðsemi mismunandi fjárfestingakosta eða 

fyrirtækja, þá sérstaklega fyrirtækja í sömu atvinnugrein. Við mat á arðsemi eigin fjár er gott 

að hafa í huga að eftir því sem eigið fé er lægra því minni þarf hagnaður að vera til að skila 

sömu arðsemi. Kennitalan segir þess vegna ekkert til um það hvort eitt fyrirtæki sé rekið 

betur en annað ef borin eru saman fyrirtæki með sama hagnað. Huga þarf að því að mjög 



   

47 

 

skuldsett fyrirtæki getur skilað hárri arðsemi en auk þess þarf að taka tillit til áhættunnar sem 

fylgir slíkri skuldsetningu (Edmonds, 2011). 

 

Mynd 10: Arðsemi eigin fjár 

Þegar arðsemi eigin fjár félagsins er skoðað sést að það er stöðugur vöxtur á kennitölunni. Til 

samanburðar var litið á tölur frá Damodaran (2013) þar sem hann tekur saman fyrirtæki í 

mismunandi geirum og skoðar kennitölur þeirra. Þegar horft er á arðsemi eigin fjár hjá 

félögum í fasteignageiranum má sjá að arðsemi eigin fjár er oftar en ekki neikvætt eða rétt 

yfir núlli. Þar sem félagið heldur stöðugum vexti og hækkar úr rúmum 3% í rúm 7% á 

spátimabilinu má gera ráð fyrir því að arðsemi eigin fjár sem að hluthafar leggja í það sé 

stöðugt og heldur hærri heldur en félög í sama geira (Damodaran, 2013). 

6.8.2 Skuldahlutfall (e. debt to assets ratio) 

Hlutfall skulda á móti eignum, einnig þekkt sem skuldahlutfall, segir til um hversu há 

prósenta af heildareignum hefur verið fjármögnuð af lánadrottnum. Til heildarskulda teljast 

bæði skammtíma- og langtímaskuldir. Skuldahlutfall má reikna út með formúlu 6.4.  

 
Heildarskuldir

Skuldahlutfall = 
Heildareignir

   (6.4) 

Því hærra sem skuldahlutfall fyrirtækis er því minni er fjárhagslegur styrkur fyrirtækis. Háu 

skuldahlutfalli fylgir einnig meiri áhætta og ólíklegra verður að það geti staðið við 

skuldbindingar sínar. Af þeim sökum vilja lánadrottnar sjá hlutfallið sem lægst svo þeir fái 
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sinn hluta örugglega greiddan. Hjá fyrirtækjum með stöðugan hagnað er skuldahlutfall 

yfirleitt hærra en hjá þeim fyrirtækjum sem hafa sveiflukenndan hagnað (Warfield o.fl., 

2008). Á móti kemur gætu hluthafar krafist meiri skuldsetningar þar sem hærra hlutfall 

skulda á móti eignum eykur væntar tekjur (Brigham, 2004). 

 

Mynd 11: Skuldahlutfall 

Skuldahlutfallið fer stöðugt lækkandi yfir spátímabilið. Ástæða þess er sú að félagið 

endurfjármagnar sig ekkert á spátímabilinu og greitt er niður af láninu skilvirkt öll árin. Í 

upphafi tímabils er skuldahlutfallið í kringum 79% en í lok spátímabils endar það í 0. Lánið 

verður greitt upp að fullu í lok árs 2038 en eins og áður hefur komið fram verður ekki tekið 

tillit til síðasta árs rekstrar við útleiðslu á kennitölum. 

6.8.3 Skuldaþekja handbærs fjárs frá rekstri (e. cash debt coverage ratio) 

Skuldaþekja handbærs fjárs frá rekstri lýsir hversu oft fyrirtæki geta greitt niður 

heildarskuldir sínar með handbæru fé. Því hærra sem hlutfallið er því betri er lausafjárstaða 

fyrirtækisins. Auk þess er líklegra að fyrirtæki með háa skuldaþekju standi við 

skuldbindingar sínar og lendi síður í greiðsluerfiðleikum eða gjaldþroti síðar. Skuldaþekju má 

reikna út með formúlu 6.5.   

 
Handbært fé frá rekstri  

Skuldaþekja = 
Meðalstaða heildarskulda

  (6.5) 
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Skuldaþekja í upphafi spátímabils er um það bil 0,15 sem þýðir að félagið getur aðeins greitt 

niður heildarskuldir sínar 0,15 sinnum á ári með handbæru fé frá rekstri. Skuldaþekjan fer ört 

lækkandi þegar líður á tímabilið. Ástæða þess er að handbært fé frá rekstri dregst saman 

þegar líður á tímabilið þar sem að reiknaður skattur er dreginn frá áður en niðurstaða fyrir 

handbært fé liggur fyrir.   

 
Mynd 12: Skuldaþekja 

6.8.4 Veltuhraði eigna (e. asset turnover ratio) 

Veltuhraði eigna snýr að nýtingu fjármagns og sýnir hversu vel fyrirtæki hefur tekist að nýta 

eignir sínar við sköpun rekstrartekna. Kennitalan sýnir hversu oft tekjur fyrirtækisins duga til 

þess að velta eignum á einu rekstrarári. Veltuhraði eigna er nytsamleg stærð til samanburðar 

við fyrirtæki í sömu atvinnugrein en sjá má hvernig kennitalan er reiknuð með formúlu 6.6. 

(Deloitte, 2011).  

 
Rekstrartekjur

Veltuhraði eigna= 
Meðalstaða eigna

   (6.6) 

Meðaltal heildareigna er fundið út frá stöðu í byrjun rekstrarárs og stöðu í lok þess (Warfield 

o.fl., 2008). Með öðrum orðum sýnir veltuhraði eigna getu fyrirtækis til að afla tekna með 

þeim fjármunum sem það býr yfir. Því hærri sem kennitalan er því betri er nýting fjármuna 

fyrirtækis. Fyrirtæki með lága hagnaðarprósentu eru yfirleitt með háan veltuhraða eigna og 

öfugt (Edmonds, 2011). Það er einkum vegna þess að fyrirtæki með lágan hagnað þurfa 

hlutfallslega minna af eignum til að ná í sínar tekjur heldur en fyrirtæki sem eru með mikinn 
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hagnað. Með því að fylgjast með þróun veltuhraða eigna til lengri tíma er hægt að nálgast 

dýrmætar upplýsingar um framtíðararðsemi fyrirtækja þar sem núverandi nýting fjármuna 

gefur góða vísbendingu um nýtingu fjármuna í framtíðinni (Fairfield og Yohn, 2001). 

Þar sem að rekstrartekjur eru reiknaðar á raunvirði eru tekjur þær sömu öll árin. Veltuhraði 

eigna stendur stöðgur í 0,097 sem þýðir að nýting fjármuna til verðmætasköpunar er ekki góð 

hjá félaginu. 

6.8.5 Arðsemi heildareigna (e. return on asset) 

Arðsemi heildareigna sýnir ávöxtun á eignir í rekstri eða það fjármagn sem bundið er til 

lengri tíma í rekstri fyrirtækis. Hún sýnir hversu vel fyrirtækið nýtir eignir sínar við að búa til 

hagnað. Eins og formúla 6.7 sýnir þá er arðsemi heildareigna reiknað út sem hlutfall hagnaðs 

af meðalstöðu eigna (Deloitte, 2011).  

 
Hagnaður

Arðsemi heildareigna = 
Meðalstaða eigna

  (6.7) 

Fyrirtæki sem eru með háa arðsemi heildareigna gefa yfirleitt góða vísbendingu um að þau 

séu betur rekin en fyrirtæki sem eru með lága arðsemi heildareigna (Edmonds, 2011). 

 

Mynd 13: Arðsemi heildareigna 

Arðsemi heildareigna fer stighækkandi eftir árum. Í upphafi tímabils er arðsemi heildareigna í 

kringum 1% en í lok spátímabilsins hefur það hækkað í kringum 4%. Þegar skoðaðar eru 

tölur frá Damodaran (2013) í sama geira eru tölur mjög sveiflukenndar og er erfitt að áætla 
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hvaða arðsemi heildareigna sé gott fyrir félagið. Hins vegar verður að teljast jákvætt að talan 

fari hækkandi ár frá ári. 

6.9 Næmnigreining (e. sensitivity analysis) 

Næmnigreining er notuð til að mæla næmnina við breytinguna á einni forsendu þegar allar 

aðrar breytur haldast óbreyttar. Þessi greining er notuð til að sjá fyrir breytingar sem verða 

vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna sem hafa áhrif á verkefnið í heild sinni (Koller o.fl., 2005). Í 

þessu verkefni verður gert ráð fyrir því að eftirfarandi aðstæður geti komið upp: 

 1. Tekjur, kostnaður eða ávöxtunarkrafa lækka um 15% 

 2. Tekjur, kostnaður eða ávöxtunarkrafa lækka um 10% 

 3. Tekjur, kostnaður eða ávöxtunarkrafa lækka um 5% 

 4. Tekjur, kostnaður og ávöxtunarkrafa standa í stað 

 5. Tekjur, kostnaður eða ávöxtunarkrafa hækka um 5% 

 6. Tekjur, kostnaður eða ávöxtunarkrafa hækka um 10% 

 7. Tekjur, kostnaður eða ávöxtunarkrafa hækka um 15% 

Útkomurnar verða þar af leiðandi sjö fyrir hverja breytu sem breytt er hverju sinni. 

Niðurstöður verða skoðaðar og greint hvaða áhrif það hefur á núvirt greiðsluflæði 

verkefnisins. Fyrir hvert prósent sem tekjur hækka/lækka mun núvirt greiðsluflæði 

hækka/lækka sem leiðir til hækkunar/lækkunar á eigin fé sem lagt er í félagið (Hillier, 2011). 

 

Mynd 14: Næmnigreining 
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Á mynd 14 má sjá næmnigreiningu á hvaða áhrif breytingar í kostnaði og tekjum hafa á virði 

eigin fjár sem lagt er í verkefnið. Gert verður ráð fyrir að tekjur eða kostnaður sveiflist frá 

5%-15%. Þó að tekjur aukist um 15% er virði eigin fjár sem lagt er í félagið enn neikvætt um 

rúmar 40 m.kr. og eykst neikvætt virði eigin fjár því lægri sem tekjurnar eru. Þó að 

rekstrarkostnaður lækki um 15% er virði eigin fjár samt sem áður neikvætt um rúmar 60 

m.kr. og eykst neikvætt virði eigin fjár því hærri sem kostnaðurinn er. Ávöxtunarkröfu eigna 

var einnig breytt fyrir APV aðferðina. Þrátt fyrir að ávöxtunarkrafa eigna væri lækkuð um 

15% hafði það engin gífurleg áhrif á niðurstöðuna. Neikvætt virði eigin fjár var 58 m.kr. og 

jókst eftir því sem ávöxtunarkrafa eigna hækkaði. 

6.10 Sviðsmyndagreining (e. scenario analysis) 

Þegar notast er við sviðsmyndagreiningu er vænt sjóðstreymi og virði eigin fjár metið út frá 

mismunandi aðstæðum. Með því að notast við mismunandi aðstæður er hægt að meta hvaða 

áhrif áhætta hefur á virði eigna og vænt sjóðstreymi. Þegar vænt sjóðstreymi er reiknað út 

fyrir eignir sem eru áhættumiklar geta niðurstöðurnar oft verið mjög sveiflukenndar. Þegar 

notast er við sviðsmyndagreiningu er yfirleitt notast við bestu mögulegu aðstæður og verstu 

mögulega aðstæður sem geta komið upp. Með því að reikna bestu og verstu mögulegu 

aðstæður sem geta komið upp í verkefninu er hægt að meta áhættuna betur og sjá hvort að 

miklu munar á milli verstu og bestu mögulega aðstæðum. Ef bilið er mjög stórt er 

fjárfestingin áhættusöm og ef bilið er lítið er fjárfestingin áhættuminni. Áður en ákvörðun er 

tekin um hvort eigi að ganga í verkefnið skoða fyrirtæki oft verstu mögulegu útkomu til að 

komast að hvort að tap muni myndast af rekstrinum, sé verkefnið samþykkt. Hins vegar ætti 

það ekki að koma á óvart að bestu mögulegu aðstæður skila mun betri niðurstöðu heldur en 

verstu mögulegu niðurstöður. Því er það undir þeim sem er að fjárfesta komið hvort að hann 

sé tilbúinn að taka þá áhættu að verkefnið falli undir verstu mögulegu aðstæður (Damodaran, 

2008).  

Þegar tekin er ákvörðun um hvaða þáttum á að breyta til að sjá bestu og verstu mögulegu 

niðurstöður skal horfa til tveggja til þriggja þátta sem hafa mest áhrif á virði eigna og 

sjóðsstreymi (Damodaran, 2008). Í þessu verkefni verður notast við tvo þætti sem breytt 

verður. Leigan af íbúðunum sem að félagið kaupir er mikilvæg þar sem að það eru einu 

tekjurnar sem að félagið innir af hendi. Eftirspurn á leigumarkaði ákvarðar hvort að íbúðirnar 

verða leigðar út öll 25 árin. Hinum þættinum sem verður breytt er rekstrarkostnaður en hann 
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getur sveiflast mikið. Ástæður sveiflanna geta verið margs konar þar sem að allur 

viðhaldskostnaður, umsjónarkostnaður og annar almennur rekstrarkostnaður er í höndum 

félagsins.  

Til að fá sem bestu mögulegu niðurstöður er gott að hafa margar mismunandi sviðsmyndir. 

Hins vegar getur verið erfitt að safna gögnum og setja þau fram þegar margar niðurstöður 

liggja fyrir (Damodaran, 2008). Því verður aðeins notast við þrjár mögulegar sviðsmyndir í 

þessu verkefni en þær eru eftirfarandi: 

 1. Svartsýnisspá: Tekjur lækka um 40% og rekstrarkostnaður hækkar um 40% 

 2. Raunhæf spá: Niðurstöður með núverandi spá um virði eigin fjár 

 3. Bjartsýnisspá: Tekjur hækka um 40% og rekstarkostnaður lækkar um 40% 

Tafla 5 sýnir sviðsmyndagreiningu við þessar breytingar. Virði eigin fjár er neikvætt um 

154,27 m.kr. í svartsýnisspá en í bjartsýnisspá er virði eigin fjár jákvætt um 7,91 m.kr. 

Tafla 5: Sviðsmyndagreining 

Sviðsmynd Kostnaður Tekjur Virði eigin fjár með APV 

Svartsýnisspá 40% -40% -154,27 m.kr. 

Raunhæf spá 0% 0% -68,35 m.kr. 

Bjartsýnisspá -40% 40% 7,91 m.kr. 
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7 Umræða 

Markmið verkefnisins var að kanna arðsemi þess að stunda viðskipti með leiguíbúðir á 

íslenskum fasteignamarkaði en margir þættir geta haft mikið um það að segja hvort slíkt félag 

sé arðbært eða ekki. Fasteignamarkaðurinn var því sérstaklega skoðaður í verkefninu og 

helstu áhrifaþættir hans greindir. Höfundar notuðust við skýrslu Magnúsar Árna Skúlasonar 

og Gunnars Haraldssonar til hliðsjónar sem fjallar um þróun helstu hagstærða 

fasteignamarkaðarins.  

Auk þessara áhrifaþátta hefur upphafleg fjárfesting mjög mikið um arðsemi verkefnisins að 

segja. Til að mynda er aðeins um 20% eigið fé lagt í verkefnið en á móti fjármagnar félagið 

sig með um það bil 80% lánsfé sem telst mjög hátt skuldahlutfall. Afleiðingar þess hafa mikil 

áhrif á niðurstöður en það má sjá með því að líta á fjármagnskostnað verkefnisins. Fyrir 25 

ára spátímabil er fjármagnskostnaður um það bil 103 m.kr. sem vegur þungt fyrir rekstur 

félagsins.  

Þegar helstu niðurstöður eru dregnar saman má sjá að verkefnið er ekki arðbært ef marka má 

útreikninga og upphaflegar forsendur höfunda. Framkvæmt var verðmat á félaginu með 

svokallaðri aðlöguðu  núvirðis aðferðinni. Ástæða þess að notast var við aðlöguðu núvirðis 

aðferðina er sú að hún er talin hentug leið við verðmat þegar heildarskuldir eru þekktar yfir 

spátímabil ásamt því að krónutala skulda og breyting þeirra er þekkt yfir tímabilið. Þar sem 

að allir þessir þættir eiga við forsendur þessa verkefnis var sú aðferð fyrir valinu. Verðmatið 

skilaði neikvæðri niðurstöðu upp á rúmar 68 m.kr. ef dregnar eru frá skuldir félagsins í 

upphafi. Þar af leiðandi er virði eigin fjár sem að fjárfestar leggja í félagið ekkert. Ef horft er 

til þeirrar reglu að ekki skal leggja í verkefni ef hreint núvirði er neikvætt og innri vextir 

undir ávöxtunarkröfu má gera ráð fyrir að fjárfestar ráðist ekki í verkefnið. Hreint núvirði 

verkefnisins var neikvætt upp á rúmar 85 m.kr. og innri vextir langt frá ávöxtunarkröfu. 

Arðsemismatið í heild sinni skilaði ekki jákvæðri niðurstöðu og þarf því að finnan nýjan flöt 

á því hverjar forsendur verkefnis fyrir fasteignafélög sem hyggjast stunda viðskipti með 

leiguíbúðir eru. 

Til að ráðast í verkefni sem þetta þarf skuldahlutfall að vera mun lægra en um ræðir í 

verkefninu eða að fjárfest sé í færri íbúðum í senn. Þar með hafa fjárfestar þann möguleika 

fyrir hendi að lækka fjármagnskostnað sinn og endurmeta arðsemi og þar með 

fjárfestingarmöguleika sína eftir hvert tímabil. Ásamt því þurfa fjárfestar á fasteignamarkaði 
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að hafa hugfast að markaðurinn getur verið fljótur að breytast og þar af leiðandi getur verið 

betra að hafa spátímabil fyrir fjárfestingarverkefni sem þetta styttra. 

Mat höfunda er einnig að leiguverð sé of lágt á höfuðborgarsvæðinu í dag. Útgjöld eigenda 

fasteigna eru mjög há og hærri heldur en höfundar bjuggust við. Skattar vega þar þungt en 

fasteignaskattur og lóðaleiga er 0,2% af fasteigna- og lóðamati fasteigna. Einnig er viðhalds- 

og umsjónarkostnaður dýr en nauðsynlegur þar sem fasteignir eru fljótar að falla í verði ef 

þeim er ekki viðhaldið. Ofan á öll þau gjöld sem að eigendur fasteigna standa frammi fyrir 

eru afborganir af lánum og fjármagnskostnaður vegna þeirra mikill. Því eru heildarútgjöld við 

viðhald og rekstur fasteigna kostnaðarsöm þó leigutekjur frá leigutaka séu innheimtar í 

hverjum mánuði.  

Þegar höfundar lögðu í verkefnið töldu þeir að um arðbært verkefni væri að ræða miðað við 

gefnar forsendur en við nánari rannsóknarvinnu og útreikninga kom í ljós að svo var ekki. 

Umræða í þjóðfélaginu um hækkun leiguverðs, þá sérstaklega í miðbænum, hefur þar haft 

einhver áhrif á höfunda sem töldu þennan eignaflokk jafn álitlegan og aðra fjárfestingakosti 

sem í boði eru á íslenskum markaði eftir efnahagshrunið.  
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9 Viðaukar 

9.1 Viðauki A: Fjárfestingar (í m.kr.) 

Fjárfestingar 

                           
Ár Forsendur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Fasteignir   

 

211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  211,4  

    

                         

  

Bókfært 

verð   

 

211,4  207,7  204,1  200,4  196,8  193,1  189,4  185,8  182,1  178,5  174,8  171,1  167,5  163,8  160,2  156,5  152,8  149,2  145,5  141,9  138,2  134,5  130,9  127,2  123,6  

    

                         

  

CAPX   

 

3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  

CAPX 

bókfært verð   

 

3,7  7,2  10,8  14,2  17,6  20,9  24,1  27,3  30,4  33,5  36,5  39,4  42,3  45,1  47,8  50,6  53,2  55,8  58,3  60,8  63,3  65,7  68,0  70,3  72,6  

    

                         

  

Afskriftir 

CAPX   

  

0,1  0,1  0,2  0,3  0,4  0,4  0,5  0,5  0,6  0,7  0,7  0,8  0,8  0,9  1,0  1,0  1,1  1,1  1,2  1,2  1,3  1,3  1,4  1,4  

Afskriftir   

 

3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  

    

                         

  

Hlutafé   

 

50,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

    
                         

  

Eftirstöðvar   167,05  163,2  159,2  155,0  150,6  146,0  141,3  136,3  131,1  125,7  120,1  114,2  108,1  101,7  95,0  88,1  80,9  73,3  65,4  57,2  48,6  39,7  30,4  20,7  10,6  0,0  

Afborgun   

 

3,9  4,0  4,2  4,4  4,6  4,8  5,0  5,2  5,4  5,6  5,9  6,1  6,4  6,7  6,9  7,2  7,6  7,9  8,2  8,6  8,9  9,3  9,7  10,1  10,6  

Vextir     6,9  6,8  6,6  6,4  6,2  6,0  5,8  5,6  5,4  5,2  4,9  4,7  4,4  4,1  3,9  3,6  3,3  2,9  2,6  2,2  1,9  1,5  1,1  0,7  0,2  

 

Orðskýringar: 

*CAPEX = Fjárfestingargjöld 

*NOPAT = Net operating profit after tax = Rekstrarhagnaður eftir skatt  
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9.2 Viðauki B: Rekstrarreikningur (í m.kr.) 

Ár 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Leigutekjur 19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  19,200  

Rekstrarkostnaður 

                        

  

Heildarkostnaður -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  

Samtals 

Rekstrarkostnaður -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  -4,995  

EBIDTA 14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  14,205  

Sala á eignum 
                        

  

Afskriftir -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  -3,660  

CAPEX afskriftir 0,000  -0,073  -0,145  -0,215  -0,284  -0,352  -0,418  -0,483  -0,546  -0,609  -0,670  -0,729  -0,788  -0,845  -0,902  -0,957  -1,011  -1,064  -1,116  -1,167  -1,217  -1,266  -1,313  -1,360  -1,406  

EBIT 10,545  10,472  10,400  10,330  10,261  10,193  10,127  10,062  9,999  9,936  9,875  9,815  9,757  9,699  9,643  9,588  9,534  9,481  9,429  9,378  9,328  9,279  9,231  9,184  9,138  

 

Fjármagnskostnaður -6,943  -6,777  -6,605  -6,425  -6,237  -6,042  -5,838  -5,625  -5,404  -5,172  -4,931  -4,680  -4,418  -4,144  -3,859  -3,562  -3,252  -2,928  -2,591  -2,239  -1,873  -1,490  -1,091  -0,676  -0,242  

EBT 3,602  3,694  3,795  3,905  4,023  4,151  4,289  4,437  4,595  4,764  4,944  5,136  5,339  5,555  5,784  6,026  6,282  6,553  6,838  7,139  7,455  7,789  8,140  8,509  8,897  

Skattur -0,720  -0,739  -0,759  -0,781  -0,805  -0,830  -0,858  -0,887  -0,919  -0,953  -0,989  -1,027  -1,068  -1,111  -1,157  -1,205  -1,256  -1,311  -1,368  -1,428  -1,491  -1,558  -1,628  -1,702  -1,779  

Hagnaður/tap 2,882  2,956  3,036  3,124  3,219  3,321  3,431  3,549  3,676  3,811  3,955  4,108  4,271  4,444  4,627  4,821  5,026  5,242  5,470  5,711  5,964  6,231  6,512  6,807  7,117  

  

                        

  

Reiknaður skattur 0,72  0,74  0,76  0,78  0,80  0,83  0,86  0,89  0,92  0,95  0,99  1,03  1,07  1,11  1,16  1,21  1,26  1,31  1,37  1,43  1,49  1,56  1,63  1,70  1,78  
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9.3 Viðauki C: Sjóðsstreymi (í m.kr.) 

Ár 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Rekstrarhreyfingar 

                        

  

EBITDA 14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  14,21  

Rekstrarliðir sem hafa 

ekki áhrif á fjárstreymi 

                        

  

Borgaður skattur 

 

-0,72  -0,74  -0,76  -0,78  -0,80  -0,83  -0,86  -0,89  -0,92  -0,95  -0,99  -1,03  -1,07  -1,11  -1,16  -1,21  -1,26  -1,31  -1,37  -1,43  -1,49  -1,56  -1,63  -1,70  

Veltufé frá rekstri 14,21  13,48  13,47  13,45  13,42  13,40  13,37  13,35  13,32  13,29  13,25  13,22  13,18  13,14  13,09  13,05  13,00  12,95  12,89  12,84  12,78  12,71  12,65  12,58  12,50  

Breytingar á 

rekstrartengdum eignum 

og skuldum 

                        

  

Breyting í viðskiptakröfum 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Breyting í viðskiptaskuldum 
                        

  

Breytingar á 

rekstrartengdum eignum 

og skuldum samtals 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Handbært fé frá rekstri 14,21  13,48  13,47  13,45  13,42  13,40  13,37  13,35  13,32  13,29  13,25  13,22  13,18  13,14  13,09  13,05  13,00  12,95  12,89  12,84  12,78  12,71  12,65  12,58  12,50  

Fjárfestingahreyfingar 

                        
  

Keyptar íbúðir (varanlegir 

rekstrarfjármunir) -211,40  

                       

  

Sala á íbúðum (varanlegum 
rekstrarfjármunum) 

                        

192,46  

CAPEX -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  

Fjárfestingarhreyfingar 

samtals -215,06  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  -3,66  188,80  

Fjármögnunarhreyfingar 

                        
  

Innborgað hlutafé 50,50  
                       

  

Tekið langtímalán 167,05  

                       

  

Afborgun langtímaláns -3,86  -4,03  -4,20  -4,38  -4,57  -4,76  -4,97  -5,18  -5,40  -5,63  -5,87  -6,12  -6,39  -6,66  -6,94  -7,24  -7,55  -7,88  -8,21  -8,56  -8,93  -9,31  -9,71  -10,13  -10,56  

Vextir -6,94  -6,78  -6,60  -6,42  -6,24  -6,04  -5,84  -5,63  -5,40  -5,17  -4,93  -4,68  -4,42  -4,14  -3,86  -3,56  -3,25  -2,93  -2,59  -2,24  -1,87  -1,49  -1,09  -0,68  -0,24  

Greiddur arður 

                        

-
163,81  

Fjármögnunarhreyfingar 

samtals 206,75  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  

-

10,80  -10,80  

-

174,62  

  

                        

  

Hækkun/lækkun á 

handbæru fé 5,90  -0,98  -1,00  -1,02  -1,04  -1,06  -1,09  -1,12  -1,15  -1,18  -1,21  -1,25  -1,29  -1,33  -1,37  -1,42  -1,46  -1,52  -1,57  -1,63  -1,69  -1,75  -1,82  -1,89  26,69  

  

                        

  

Handbært fé í ársbyrjun   5,90  4,92  3,92  2,90  1,86  0,80  -0,29  -1,41  -2,56  -3,74  -4,95  -6,19  -7,48  -8,81  

-

10,18  

-

11,59  

-

13,06  

-

14,57  

-

16,14  

-

17,77  

-

19,46  

-

21,21  -23,02  -24,91  

  

                        

  

Handbært fé í árslok 5,90  4,92  3,92  2,90  1,86  0,80  -0,29  -1,41  -2,56  -3,74  -4,95  -6,19  -7,48  -8,81  
-

10,18  
-

11,59  
-

13,06  
-

14,57  
-

16,14  
-

17,77  
-

19,46  
-

21,21  
-

23,02  -24,91  1,78  
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9.4 Viðauki D: Efnahagsreikningur (í m.kr.) 

Ár  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

 

Eignir(fastafjármunir)  

                        

  

 Langtímaeignir  

                        

  

 Fasteignir  
         
207,74      

         
204,08      

         
200,42      

         
196,76      

         
193,10      

         
189,44      

         
185,78      

         
182,12      

         
178,46      

         
174,80      

         
171,14      

         
167,48      

         
163,81      

         
160,15      

         
156,49      

         
152,83      

         
149,17      

         
145,51      

         
141,85      

         
138,19      

         
134,53      

         
130,87      

         
127,21      

         
123,55      

                         
-      

 Skattaeign  
                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                         
-      

 CAPEX  

             

3,66      

             

7,25      

           

10,76      

           

14,21      

           

17,58      

           

20,89      

           

24,14      

           

27,31      

           

30,43      

           

33,48      

           

36,47      

           

39,40      

           

42,27      

           

45,09      

           

47,85      

           

50,55      

           

53,20      

           

55,80      

           

58,34      

           

60,83      

           

63,28      

           

65,67      

           

68,02      

           

70,32      

                

72,57      

 CAPEX (sala á eign)  

                        

-              

72,57      

 Skammtímaeignir  

                        
  

 Sjóður  

             

5,90      

             

4,92      

             

3,92      

             

2,90      

             

1,86      

             

0,80      

-            

0,29      

-            

1,41      

-            

2,56      

-            

3,74      

-            

4,95      

-            

6,19      

-            

7,48      

-            

8,81      

-         

10,18      

-         

11,59      

-         

13,06      

-         

14,57      

-         

16,14      

-         

17,77      

-         

19,46      

-         

21,21      

-         

23,02      

-         

24,91      

                  

1,78      

 Eignir alls  

         

217,30      

         

216,24      

         

215,10      

         

213,87      

         

212,54      

         

211,13      

         

209,62      

         

208,02      

         

206,33      

         

204,54      

         

202,66      

         

200,68      

         

198,61      

         

196,43      

         

194,16      

         

191,79      

         

189,31      

         

186,73      

         

184,05      

         

181,26      

         

178,35      

         

175,34      

         

172,21      

         

168,96      

                  

1,78      

 Skuldir  

                        

  

 Langtímaskuldir  

                        

  

 Eftirstöðvar láns  
         
159,17      

         
154,97      

         
150,59      

         
146,02      

         
141,26      

         
136,29      

         
131,12      

         
125,72      

         
120,08      

         
114,21      

         
108,09      

         
101,70      

           
95,04      

           
88,10      

           
80,85      

           
73,30      

           
65,43      

           
57,21      

           
48,65      

           
39,72      

           
30,40      

           
20,69      

           
10,56      

             
0,00      

                         
-      

 Skammtímaskuldir  

                        

  

 Næsta árs afborgun  

             

4,03      

             

4,20      

             

4,38      

             

4,57      

             

4,76      

             

4,97      

             

5,18      

             

5,40      

             

5,63      

             

5,87      

             

6,12      

             

6,39      

             

6,66      

             

6,94      

             

7,24      

             

7,55      

             

7,88      

             

8,21      

             

8,56      

             

8,93      

             

9,31      

             

9,71      

           

10,13      

           

10,56      

                         

-      

 Ógreiddir skattar  
             
0,72      

             
0,74      

             
0,76      

             
0,78      

             
0,80      

             
0,83      

             
0,86      

             
0,89      

             
0,92      

             
0,95      

             
0,99      

             
1,03      

             
1,07      

             
1,11      

             
1,16      

             
1,21      

             
1,26      

             
1,31      

             
1,37      

             
1,43      

             
1,49      

             
1,56      

             
1,63      

             
1,70      

                  
1,78      

 Viðskiptaskuldir ?  

                        

  

 Skuldir alls  

         
163,91      

         
159,91      

         
155,73      

         
151,37      

         
146,83      

         
142,09      

         
137,15      

         
132,00      

         
126,63      

         
121,04      

         
115,20      

         
109,11      

         
102,77      

           
96,15      

           
89,25      

           
82,06      

           
74,56      

           
66,74      

           
58,58      

           
50,08      

           
41,21      

           
31,96      

           
22,32      

           
12,26      

                  
1,78      

 Eigið fé  

                        

  

 Hlutafé  

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

           

50,50      

                

50,50      

 Arður  

                        

-            

163,81      

 Óráðstafað eigið fé  
             
2,88      

             
5,84      

             
8,87      

           
12,00      

           
15,22      

           
18,54      

           
21,97      

           
25,52      

           
29,19      

           
33,00      

           
36,96      

           
41,07      

           
45,34      

           
49,78      

           
54,41      

           
59,23      

           
64,26      

           
69,50      

           
74,97      

           
80,68      

           
86,64      

           
92,88      

           
99,39      

         
106,19      

             
113,31      

 Eigið fé alls  

           

53,38      

           

56,34      

           

59,37      

           

62,50      

           

65,72      

           

69,04      

           

72,47      

           

76,02      

           

79,69      

           

83,50      

           

87,46      

           

91,57      

           

95,84      

         

100,28      

         

104,91      

         

109,73      

         

114,76      

         

120,00      

         

125,47      

         

131,18      

         

137,14      

         

143,38      

         

149,89      

         

156,69      

                  

0,00      

  

                        

  

 Skuldir og eigið fé alls  

         

217,30      

         

216,24      

         

215,10      

         

213,87      

         

212,54      

         

211,13      

         

209,62      

         

208,02      

         

206,33      

         

204,54      

         

202,66      

         

200,68      

         

198,61      

         

196,43      

         

194,16      

         

191,79      

         

189,31      

         

186,73      

         

184,05      

         

181,26      

         

178,35      

         

175,34      

         

172,21      

         

168,96      

                  

1,78      
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9.5 Viðauki E: Óskuldsett frjálst fjárflæði (í m.kr.) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Tekjur   19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

EBITDA 
 

14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 

Afskriftir   -3,66 -3,73 -3,81 -3,88 -3,94 -4,01 -4,08 -4,14 -4,21 -4,27 -4,33 -4,39 -4,45 -4,51 -4,56 -4,62 -4,67 -4,72 -4,78 -4,83 -4,88 -4,93 -4,97 -5,02 -5,07 

EBIT 

 

10,54 10,47 10,40 10,33 10,26 10,19 10,13 10,06 10,00 9,94 9,88 9,82 9,76 9,70 9,64 9,59 9,53 9,48 9,43 9,38 9,33 9,28 9,23 9,18 9,14 

Vaxtagjöld   -6,94 -6,78 -6,60 -6,42 -6,24 -6,04 -5,84 -5,63 -5,40 -5,17 -4,93 -4,68 -4,42 -4,14 -3,86 -3,56 -3,25 -2,93 -2,59 -2,24 -1,87 -1,49 -1,09 -0,68 -0,24 

EBT 

 

3,60 3,69 3,80 3,90 4,02 4,15 4,29 4,44 4,59 4,76 4,94 5,14 5,34 5,56 5,78 6,03 6,28 6,55 6,84 7,14 7,46 7,79 8,14 8,51 8,90 

Skattar 0,20 -0,72 -0,74 -0,76 -0,78 -0,80 -0,83 -0,86 -0,89 -0,92 -0,95 -0,99 -1,03 -1,07 -1,11 -1,16 -1,21 -1,26 -1,31 -1,37 -1,43 -1,49 -1,56 -1,63 -1,70 -1,78 

Hagnaður/tap 
 

2,88 2,96 3,04 3,12 3,22 3,32 3,43 3,55 3,68 3,81 3,96 4,11 4,27 4,44 4,63 4,82 5,03 5,24 5,47 5,71 5,96 6,23 6,51 6,81 7,12 

Afskriftir 
 

3,66 3,73 3,81 3,88 3,94 4,01 4,08 4,14 4,21 4,27 4,33 4,39 4,45 4,51 4,56 4,62 4,67 4,72 4,78 4,83 4,88 4,93 4,97 5,02 5,07 

CAPEX   -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 

Greiðslugeta 

 

2,88 3,03 3,18 3,34 3,50 3,67 3,85 4,03 4,22 4,42 4,62 4,84 5,06 5,29 5,53 5,78 6,04 6,31 6,59 6,88 7,18 7,50 7,83 8,17 8,52 

Skuldastaða 167,05 164,17 161,14 157,96 154,62 151,12 147,45 143,60 139,57 135,35 130,93 126,30 121,46 116,40 111,11 105,59 99,81 93,77 87,47 80,88 74,00 66,82 59,32 51,50 43,33 34,81 

Vaxtagjöld 
 

-6,94 -6,78 -6,60 -6,42 -6,24 -6,04 -5,84 -5,63 -5,40 -5,17 -4,93 -4,68 -4,42 -4,14 -3,86 -3,56 -3,25 -2,93 -2,59 -2,24 -1,87 -1,49 -1,09 -0,68 -0,24 
Skattalegt 

hagræði   1,39 1,36 1,32 1,28 1,25 1,21 1,17 1,13 1,08 1,03 0,99 0,94 0,88 0,83 0,77 0,71 0,65 0,59 0,52 0,45 0,37 0,30 0,22 0,14 0,05 

Hagnaður 
ársins 

 

2,88 2,96 3,04 3,12 3,22 3,32 3,43 3,55 3,68 3,81 3,96 4,11 4,27 4,44 4,63 4,82 5,03 5,24 5,47 5,71 5,96 6,23 6,51 6,81 7,12 

Vextir eftir 

skatta   -5,55 -5,42 -5,28 -5,14 -4,99 -4,83 -4,67 -4,50 -4,32 -4,14 -3,95 -3,74 -3,53 -3,32 -3,09 -2,85 -2,60 -2,34 -2,07 -1,79 -1,50 -1,19 -0,87 -0,54 -0,19 

Unlevered 
net income   8,44 8,38 8,32 8,26 8,21 8,15 8,10 8,05 8,00 7,95 7,90 7,85 7,81 7,76 7,71 7,67 7,63 7,58 7,54 7,50 7,46 7,42 7,39 7,35 7,31 

NOPAT* 

 

8,44 8,38 8,32 8,26 8,21 8,15 8,10 8,05 8,00 7,95 7,90 7,85 7,81 7,76 7,71 7,67 7,63 7,58 7,54 7,50 7,46 7,42 7,39 7,35 7,31 

Afskriftir 

 

3,66 3,73 3,81 3,88 3,94 4,01 4,08 4,14 4,21 4,27 4,33 4,39 4,45 4,51 4,56 4,62 4,67 4,72 4,78 4,83 4,88 4,93 4,97 5,02 5,07 

CAPEX   -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 -3,66 

Óskuldsett 
frjálst 

fjárflæði -167,50 8,44 8,45 8,46 8,48 8,49 8,51 8,52 8,53 8,55 8,56 8,57 8,58 8,59 8,60 8,62 8,63 8,64 8,65 8,66 8,67 8,68 8,69 8,70 8,71 8,72 
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9.6 Viðauki F: Fasteignir 

 
Staðsetning Póstnúmer Hverfi Verð í m.kr. Fasteignamat í m.kr. Fermetrar Leigutekjur á mánuði Verð á fermetra m/v verð  Verð á fermetra m/v fasteignamat 

1. Baldursgata 101  Reykjavík 22,00  18,40  66  150.000  333.333  278.788  

2. Barónsstígur 101  Reykjavík 19,90  15,95  68  160.000  292.647  234.559  

3. Grettisgata 101  Reykjavík 18,90  15,25  72  160.000  262.500  211.806  

4. Óðinsgata 101  Reykjavík 21,50  20,00  74  160.000  290.541  270.270  

5. Sundlaugavegur 105  Reykjavík 19,90  18,05  81  160.000  245.679  222.840  

6. Hamrahlíð 105  Reykjavík 21,50  18,40  77  160.000  279.221  238.961  

7. Sörlaskjól 107  Reykjavík 19,90  18,72  78  180.000  255.128  240.000  

8. Flyðrugrandi 107  Reykjavík 21,90  18,30  68  160.000  322.059  269.118  

9. Álftamýri 108  Reykjavík 22,50  17,25  82  150.000  274.390  210.366  

10. Ásendi 108  Reykjavík 23,40  22,70  97  160.000  241.237  234.021  

 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 



   

72 

 

9.7 Viðauki G: Forsendur (í m.kr.) 

Forsendur 

Kostnaður og tekjur 

 Mánuðir 12 

Leigutekjur á mánuði að meðaltali 0,16 

Fjöldi íbúða 10 

Skattur af leigjutekjum 18% 

Skattur  20% 

Afskriftir 0,02 

Hlutafé 50,5 

Heildarleigutekjur í mánuði 19,2 

Lánagjöld og annað sem tengist 

láni   

Heildarkaupverð íbúða 211,4 

Heildarlán 167,05 

Fasteignamat lóðar 36,604 

Fasteignamat íbúða 183,02 

Lántökugjald 0,020 

Stimpilgjald 0,015 

Þinglýsingargjald 0,002 

Skjalagerð 0,004 

Tilkynningar og greiðslugjald 0,000 

Lánahlutfall 79,02% 

Eignahlutfall 20,98% 

Vextir af láni 4,2% 

Lánstími 25 

Fjöldi afborgana 300 

Ýmis árleg gjöld   

Fasteignaskattur 0,366 

Fráveitugjald 0,354 

Vatnsgjald 0,211 

Lóðaleiga 0,073 

Sorphirðugjald 0,186 

Umsjónarkostnaður 1,830 

Viðhaldskostnaður 1,830 

Brunatrygging 0,145 

Fjöldi íbúða 10 

Fermetrar 763 

Meðaltal fermetra 76,3 

Fastgjald v.vatns 0,005 

Breytilegt gjald v.vatns 0,000 

Fast fráveitugjald 0,009 

Breytilegt gjald v.fráveitu 0,000 

Vatnsgjald á ári f.10 íbúðir 0,211 

Fráveitugjald á ári f.10 íbúðir 0,354 

Ýmis árlegur rekstrarkostnaður 4,995 

 


