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Samningur um trúnað

Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst og Paras ehf. gera með sér samning um meðferð
trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu BS verkefnis:
Skýrslu fyrir Paras ehf. sem unnið er á sumarið 2014:

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin
hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til
þess að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er fyrir gert í samningi þessum.
2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða ráðstafana
hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga.
3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent
voru sem trúnaðargögn.
4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að BS verkefni þetta hlíti reglum um
trúnaðarverkefni. Lokaskýrsla sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri
skjalageymslu skólans í 2 ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum verður
farið með hana eftir almennum reglum um meðferð BS verkefna.
Reykjavík, 30. júlí 2014

John Snorri Sigurjónsson

F.h. Paras ehf.

___________________________

____________________________

Staðfesting Háskólans á Bifröst:
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Staðfesting lokaverkefnis til BS gráðu í viðskiptafræði

Titill verkefnis:

Atvinnuhúsnæði:
Hvert má kaupverð á húsnæði fyrir geymslur vera svo fjárfestingin sé arðbær?

Höfundur: John Snorri Sigurjónsson
Kennitala:200673-5549

Lokaverkefnið hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst og

hlotið lokaeinkunnina:______________________
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Ágrip
Með eftirfarandi skýrslu er leitað svara við spurningunni „Hvert má kaupverð á húsnæði fyrir
geymslur vera svo fjárfestingin sé arðbær?“. Skýrslan er unnin fyrir Paras ehf., fyrirtæki sem
um þessar mundir festir kaup á atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu, ætlað undir geymslur.
Í skýrslunni er leitast við að finna aðferð til að meta hvort fjárfestingin og reksturinn feli í sér
fjárhagslegan ávinning fyrir eigendurna. Það er gert með því að reikna út hámarks kaupverð
húsnæðisins, út frá ákveðni ávöxtunarkröfu og rekstrargrundvelli fyrir geymslur. Helstu
vísitölur voru skoðaðar til að kanna fylgni þeirra við verðhækkanir á atvinnuhúsnæði. Farið
var yfir hvernig greina megi bólumyndun á atvinnuhúsnæði út frá meðal hækkun
byggingarvísitölu iðnaðarhúsnæði frá 1991 og hvaða áhrif

það hefur á fjárfestinguna.

Niðurstaða skýrslunnar er nokkuð áhugaverð og voru Paras ehf. greint frá frá þeim til að ná
mögulegum ávinningi í rekstrinum. Allar tölur sem stuðst var við í reikningslíkaninu eru
fengnar frá eiganda fyrirtækisins.
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Formáli
Ég undirritaður, nemandi við Háskólann á Bifröst, vann þetta lokaverkefni til B.S.c. prófs í
viðskiptafræðum á sumarönn 2014. Viðfangsefni þessarar lokaritgerðar er tvíþætt, annars
vegar að fjalla fræðilega um hugtakið „virði á atvinnuhúsnæði til reksturs á útleigu geymslna“
og hins vegar að framkvæma verðmat á atvinnuhúsnæði í rekstri fyrirtækisins „Geymt en ekki
gleymt“ á vegum Paras ehf..
Vinnsla skýrslunnar fór fram í Reykjavík frá 20. maí til 29. júlí 2014. Skýrslan var unnin með
það að markmiði að fjalla um virði á atvinnuhúsnæði til reksturs á útleigu geymslna og hins
vegar að framkvæma verðmat á atvinnuhúsnæði í rekstri fyrirtækisins „Geymt en ekki
gleymt“ á vegum Paras ehf.. Einnig er það von höfundar að niðurstöður skýrslunnar eigi eftir
að nýtast stjórnendum Paras ehf. til skoðunar á raunvirði geymsluhúsnæðisins út frá núvirtu
greiðsluflæði.
Leiðbeinandi skýrslunnar var Einar Sigurjón Valdimarsson og eru honum færðar bestu þakkir
fyrir alla þá aðstoð sem hann sem hann veitti höfundi.
Höfundur vill koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem veittu tilsögn við vinnslu
skýrslunnar. Lína Móey Bjarnadóttir, Pétur Ingjaldur Pétursson, Pétur Geir Pétursson, Starri
Hauksson, Sólveig Johnsen og Kristín Sigurjónsdóttir fá þakkir fyrir yfirlestur.

Reykjavík, 28 júlí 2014
___________________________
John Snorri Sigurjónsson
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1. Inngangur
1.1. Tilgangur og markmið
 Að skoða hvert kaupverð á húsnæði fyrir geymslur megi vera svo fjárfestingin sé
arðbær út frá ávöxtunarkröfu.
 Að skýrslan sé fræðandi og gefi fjárfestum skýrari mynd á arðsemi við kaup á húsnæði
fyrir geymslur.
 Að stjórnendur geti nýtt sér niðurstöðurnar til ákvarðanatökuhvort fjárfesta eigi í
húsnæði undir rekstur á útleigu geymslum.
 Að höfundur öðlist meiri þekkingu á viðfangsefninu og á sviði fjárfestinga á
atvinnuhúsnæði undir rekstur.

Eftirfarandi hefur verið sett fram af höfundi til að að ná fyrrgreindum markmiðum :
„Hvert má kaupverð á húsnæði fyrir geymslur vera svo fjárfestingin sé arðbær?“

1.2. Ástæða fyrir efnisvali
Ástæður fyrir því að höfundur valdi að taka viðkomandi viðfangsefni fyrir í skýrslu sinni:
 Höfundur hefur lengi haft áhuga á námsefni sem tengist fjárfestingu á eignum og
leigumarkaði.
 Höfundur fékk nýlega tækifæri til að fjárfesta í atvinnuhúsnæði fyrir útleigu á
geymslum.
 Höfundur taldi þetta verkefni vera fræðandi og geta aukið þekkingu á þeim sviðum
sem höfundur hefur mestan áhuga á.
 Höfundur hafði áhuga á að vinna skýrslu í beinum tengslum við mögulega
fjárfestingu.
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1.3. Uppbygging
Uppbygging skýrslunnar er með þeim hætti að í fyrri hluta hennar er fyrst greint frá
aðferðafræðinni sem beitt er til að nálgast viðfangsefni skýrslunnar. Þá

er verðmat

atvinnuhúsnæðis skilgreint og fjallað um helstu aðferðafræði, verðmatslíkön og niðurstöður
verðmats. Í kjölfarið er fjallað um fasteignamarkaðinn og þróun hans, má þar nefna eiginleika,
áhrifaþætti, skilvirkni og leigu á geymslum. Að lokum er aðferðafræði við verðmat á
geymsluhúsnæði kynnt. Í byrjun seinni hluta skýrslunnar er stuttlega gerð grein fyrir verðmati
á kaupum og rekstri geymsluhúsnæðis. Í lokin er gerð samantekt á skýrslunni og sett fram
niðurstöður og ráðleggingar til fjárfesta.

1.4. Aðferðafræði
Kafli þessi mun skýra frá þeirri aðferðafræði sem notuð er við vinnslu skýrslunnar, en skýrsla
sem þessi krefst undirbúningsvinnu og skipulags. Gjarnan er talað um að viðfangsefnið
ákvarði rannsóknaraðferðina og að eðli skýrslunnar ákvarði að mestu leyti hver leiðin sé til
upplýsingaöflunar.1 Mikilvægt er að nota viðurkenndar aðferðir við framkvæmd rannsókna.2
Vanalega er stuðst við eigindlegar og/eða megindlegar rannsóknir sem ákvarðast hverju sinni
við innihald skýrslunnar, til að skilgreina viðfangsefnið og gagnrýna staðreyndir.3 Rannsóknir
geta stuðst við báðar aðferðir. 4 Stuðst er við aðferðafræði Philip Kotler sem byggir á
rannsóknarþrepum við gerð skýrslunnar.5

Greining
vandamáls og
markmið
rannsókna

Rannsóknaraðferðir og
öflun
upplýsinga

Heimildaröflun

Greining gagna

Skýrsluskrif og
kynning
niðurstaðna

Mynd 1 - Rannsóknarþrep Philip Kotler6

Í byrjun var ákveðið að skilgreina markmið skýrslunnar svo hægt væri að fjalla af nákvæmni
um viðfangsefnið. Við gerð skýrslunnar þarf að ákveða hvaða heimildir og aðferðafræði eru
notaðar, hver uppbyggingin og úrtak hennar sé. Rannsakendur geta stuðst við afleiddar

1

Ghauri, Grönhaug & Kristianslund, (1995) .
Ghauri, Grönhaug & Kristianslund, (1995) .
3
Ghauri, Grönhaug & Kristianslund, (1995) .
4
Ghauri, Grönhaug & Kristianslund, (1995) .
5
Kotler, P. og Kellar, K.L., (2006).
6
Kotler, P. og Kellar, K.L., (2006).
2
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heimildir, frumheimildir eða sambland beggja. 7 Höfundur styðst við afleiddar heimildir og
frumheimildir. Þær fyrrnefndu eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð,8 en
frumheimildir eru þær sem hafa ekki komið fram áður og verða til við gerð rannsóknar. 9 Við
gerð skýrslunnar notast höfundur aðallega við áður útgefnar skýrslur, fræðibækur og
upplýsingar af veraldarvefnum. Þegar allar helstu upplýsingar lágu fyrir var byrjað að vinna
úr þeim með gagnrýnni hugsun til að fá betri yfirsýn. Í niðurstöðum er gerð samantekt á
skýrslunni og helstu niðurstöðu höfundar gert skil.

2. Helstu aðferðir við verðmat á atvinnuhúsnæði
Verðmat (e. valuation) atvinnuhúsnæðis er notað til að kanna raunvirði fjárfestinga. Fjárfestar
styðjast við verðmat til að vita raunvirði eignar, til að koma í veg fyrir að borga of hátt verð
fyrir fjárfestinguna. Eignir hafa allar virði hvort sem það eru fastafjármunir eða
fjármálagerningar. Oftast er notað verðmat við ákvörðunartöku þegar kemur að hinum ýmsu
fjármálagerningum sem bera af sér greiðsluflæði, þ.á.m. þegar virði á eignarsafni, fyrirtæki,
atvinnuhúsnæði, útboði, yfirtöku og samruna eru skoðuð.
2.1. Þrjár meginaðferðir verðmats
Notaðar eru þrjár aðferðir við framkvæmd verðmats:10
 Verðmat á skilyrtum kröfum (e. contingent claim valuation), er notast við valkosti (e.
option) til að fá fleiri en eina útkomu. Flestar aðferðir vanmeta óvissuþættina við
verðmat, má því segja að þessi verðmatsaðferð sé ákveðinn framför. Þessi verðmats
aðferð snýst um virði og ákvörðunartöku, skiptist hún í tvo flokka, raunrétt og
sölurétt. Raunréttur snýst um varanlegum rekstrarfjármuni, áþreifanlegar eignir,
ákvarðanir og samninga sem tengist þeim. Hann skiptir höfuðmáli fyrir fjárfesta sem
eru í óvissu og þurfa að meta þann rétt sem þeir hafa hverju sinni. Söluréttur snýst
um óáþreifanlega fjármálagjörninga sem tengjast sölu- og kaupréttasamningum. 11
Verðmat á óvissum kröfum byggist á reikningslíkani með ákveðnum breytum sem
sýnir þá möguleika sem verða til að hverju sinni og metur þannig þann rétt sem er til
boða hverju sinni.
7

Kotler, P. og Kellar, K.L., (2006).
Sekaran, Uma, (2000).
9
Sekaran, Uma, (2000).
10
Damodaran, A., (2002).
11
Damodaran, A., (2002).
8
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 Núvirt greiðsluflæði (e. discounted cash-flow), væntanlegar framtíðar greiðsluflæði
atvinnueigna er núvirt til að meta fjárfestinguna. Aðferðin kallar á mikið magn
upplýsinga og er talin ein besta aðferðin við að núvirða greiðsluflæði. Henni fylgir
kostnaður og tími en hentar vel fyrir fyrirtæki sem eru með mikla veltu. Þó ber að
geta að ef allar forsendur við gerð greiðsluflæðis og ávöxtunarkrafan passi við
núvirðinguna eru margir áhrifaþættir sem hafa áhrif á fjárfestinguna; eins og hegðun
markaðsins, aðgangur að fjármagni, gjaldeyrishöft og þættir í innra sem ytra hagkerfi.
Til dæmis við fjármálahrunið 2008 breytist innra virði nokkura stærri fyrirtækja
ekkert og voru því ofmetin á markaðnum.
 Samanburðargreining (e. relative valuation), skoðar sameiginlegir þætti annarra
atvinnuhúsnæði til að finna út rétt verðmat. Við samanburðargreining er mikilvægt að
gera sér grein fyrir hversu grunnur atvinnuhúsnæðismarkaðurinn er á Íslandi, það er
hversu fá atvinnuhúsnæði ganga kaupum og sölu ár hvert. Þegar gott aðgengi er að
fjármagni

eins

var

frá

2005

til

2008,

myndaðist

bóla

sem

skekkir

samanburðargreiningu. Hún er hinsvegar góð til að bera saman við önnur verðmöt
eins og til dæmis við núvirt greiðsluflæði, þannig er einnig hægt að sjá hvort
markaðurinn sé ofmetinn eða vanmetinn.
Í þessari skýrslu er notast við samanburðargreiningu og núvirt greiðsluflæði til að skoða
verðmat og rekstrarvirði atvinnuhúsnæðis.
Atvinnuhúsnæði eru partur af eigna- og fjármálamörkuðum, þarf því að bera þau saman við
aðra fjárfestingakosti sem hafa greiðsluflæði eins og t.d. ríkisskuldabréf, hlutabréf og eða
annarskonar eignasafn að teknu tilliti til ávöxtunarkröfu og áhættu.
Hægt er að verðmeta atvinnuhúsnæði út frá núvirtu greiðsluflæði miðað við gefna
ávöxtunarkröfu með þeim nettótekjum sem verða til vegna sölu á húsnæði og/eða
leigugreiðslna, eins má verðmeta fjárfestingu á atvinnuhúsnæði við aðra fjárfestingakosti eins
og t.d. íslensk ríkisskuldabréf. Í því samhengi er fundin út ávöxtunarkrafan til að gera
samanburðargreiningu.
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2.2. Verðmatslíkön og túlkun
Þegar meta á núvirt greiðsluflæði til rökstuðnings verðmats eru verðmatslíkan gjarnan sett
upp. Verðmatslíkön eru unnin út frá þeim breytum sem viðfangsefnið gefur til kynna, en taka
þarf þrjá þætti til greina.12 Til að fá raunhæfa niðurstöðu þurfa spágildin eða breyturnar að
vera færri til draga úr frekari skekkju, því er gott hafa líkan einfalt með eins réttum breytum
og kostur er. Eftir því sem þær eru fleiri verður líkanið ónákvæmara og gefur því óraunhæfari
niðurstöðu. Verðmatslíkan gefur ákveðna mynd af niðurstöðu, en það segir ekki til um
nákvæma niðurstöðu því alltaf verður einhver skekkja.
 Mikilvægt að flokka upplýsingarnar rétt og velja rétt inn í líkanið. Reglulega þarf að
uppfæra verðmat í takt við hreyfingu markaðarins.
 Nota næmnisgreiningu til að finna út hvaða breytur hafa mest áhrif á núvirði
fjárfestingar. Þá er skoðað hvaða ein forsenda breytist óháð hinum.13
 Þegar búið er að gera verðmatslíkan má skoða það samhliða samanburðargeiningu á
atvinnuhúsnæði til þess að sjá hvaða virði markaðurinn metur húsnæðið á, eins og
kemur fram í kaflanum um þrjár meginaðferðir verðmats.
Í heild sinni hjálpa þessir þættir við skilning á virði atvinnuhúsnæðis.

3. Atvinnuhúsnæðismarkaður
Þó flokka megi atvinnuhúsnæðismarkaðinn innan fjármálageirans er hann misleitur (e.
heterogeneous) og hagar sér öðruvísi en aðrir markaðir. Erfitt getur verið að fylgjast með
markaðnum því það er ekki mikill seljanleiki (e. liquidity) á honum, almennt skiptir
atvinnuhúsnæði sjaldnar um eigendur. Ekki er gefið út mikið af gögnum um þennan markað,
sem verður til þess að gagnsæi er minna. Því getur verið erfitt að nálgast gögn án kostnaðar og
fyrirhafnar. Almennt eru atvinnuhúsnæði misleitt, þess vegna þarf að skoða nokkra þætti
þegar þau eru borin saman: fermetrafjölda, aldur, staðsetningu, kostnað, notagildi og hversu
mikið fjárfestar eru tilbúnir að greiða fyrir húsnæðið. Vandasamt getur því verið að bera
mismunandi atvinnuhúsnæði saman.
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Verðmat gefur aðeins hugmynd um verð en ekki um nákvæmt virði. Það sem fjárfestar huga
að við fjárfestingu er greiðsluflæði sem byggir á útleigu atvinnuhúsnæðisins. Þegar kanna á
hvort atvinnuhúsnæði sé vænleg fjárfesting þarf að taka mið af öðrum fjárfestingarkostum,
eins og t.d. íslenskum ríkisskuldabréfum, skuldabréfum og hlutabréfum til samanburðar. Sé
fjárfestingin jákvæð og sýni af sér ásættanlega ávöxtunarkröfu er atvinnuhúsnæðið vænleg
fjárfesting til lengri tíma.

3.1. Áhrifaþættir á virði atvinnuhúsnæðis
Til að koma í veg fyrir ofmat eða vanmat á atvinnuhúsnæði, þarf verðmat að vera unnið út frá
raunhæfu markaðsvirði, því annars hefur það áhrif á hagkerfið. Til dæmis þegar fjárfesting er
ofmetin er hætta á að fjármagn flæði eingöngu í þá átt, sem getur endað með fjárhagslegu tapi.
Má rekja svipað dæmi til fjármálahrunsins sem varð á Íslandi árið 2008: Bóla myndaðist á
markaðnum og sprakk sem varð til þess að virðið á eignunum féll hratt niður. Því raunhæfara
sem matið er því meiri líkur eru á að fjármagn fari í arðbærari fjárfestingu, þannig leitar
markaðurinn í jafnvægi. Sömu áhrif verða á eigna-, skulda- og hlutabréfamarkaði, ofmat leiðir
til ójafnvægis á markaðnum og getur myndað bólu (e. price bubble).
Velta á atvinnuhúsnæðismarkaði
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Mynd 2 - Velta á atvinnuhúsnæðismarkaði
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3.1.1. Atvinnuhúsnæðisbóla
Erfitt getur verið að átta sig á hvort um bólu er að ræða fyrr en hún í rauninni hjaðnar.
Ákveðin frávik (e. divergence) myndast í bólu, sem er kaupverð atvinnuhúsnæðis hækkar
hratt umfram raunvirði, sem verður til þess að bilið milli leiguverðs og kaupverðs eykst. Eftir
því sem bilið (e. spread) á milli kaup- og leiguverðs eykst lækkar ávöxtunarkrafan. Ef fjárfest
var í atvinnuhúsnæði á þessu stigi þurfti fjárfestirinn að selja húsnæðið á hærra verði en hann
keypti á. En þar sem húsnæðið var keypt á yfirverði er sá möguleiki ólíklegur.
Heildarkaupverð atvinnuhúsnæða frá 2005 til 2014
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Mynd 3 - Heildarkaupverð atvinnuhúsnæða

Bóla getur stafað meðal annars af auknum hagvexti á nokkrum árum og bjartsýni á
atvinnuhúsnæðismarkaði.
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spákaupmennsku. Talið er að hlutabréfamarkaður sé einn af áhrifaþáttum eignarbólu.14 Má
því segja að fylgni á sér stað ef hlutabréfamarkaðurinn hækkar, hækkar verð á
atvinnuhúsnæði. Þegar vextir lækka, hækkar verð atvinnuhúsnæðis vegna þess að fjármagn
leitar þangað í auknu magni.
Þessa fylgni mátti sjá þegar hlutabréfamarkaðurinn óx hratt frá 2005 til mitt árs 2008, hvernig
atvinnuhúsnæðismarkaðurinn óx í takt. Á þessum tíma var orðrómur um að bóla væri að
myndast, en spákaupmenn héldu áfram að fjárfesta í atvinnuhúsnæði þrátt fyrir að
byggingarvísitalan væri tvöfalt undir verðgildi atvinnuhúsnæðis. Á þessum tíma var fylgni á
milli ódýrs fjármagns, hækkun á hlutabréfa- og atvinnuhúsnæðismarkaðnum, á sama tíma
14

Shiller, (2005).
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lækkuðu íslenskir skuldabréfamarkaðir. Þegar íslenska fjármálahrunið varð árið 2008 var
orðið augljóst að bóla hefði myndast á atvinnumarkaði á þessu tímabili. Hún hjaðnaði síðan
hratt eftir hrunið.

3.1.2. Hlutabréfamarkaður
Fylgni er í milli hlutabréfavísitölu og atvinnuhúsnæðis, markaðsvirði á atvinnuhúsnæði
hækkar í takt við vísitöluna. Það sama gerist ef vísitalan lækkar, þá fylgir markaðurinn eftir
og lækkar. Ef/þegar fjármagnshöftin verða afnumin má búast við að fjármagn streymi úr
landi, sem leiðir til lækkunar á markaðsverði atvinnuhúsnæðis.
Íslenski hlutabréfamarkaðurinn fór hægt af stað eftir hrunið 2008, en hefur verið stigvaxandi
frá 2011.15

Mynd 4 - Hækkun hlutabréfa í OMXI

Væntanleg bólumyndun er á markaðnum þar sem raunvirði skráðra félaga er í mörgum
tilfellum langt undir skráðu gengi. Má því segja að framtíðarvirði skráðs félags muni lækka
þegar fjárfestar vilja selja hlutabréf sín í miklu magni, þegar/ef fjármagnshöftin verða tekin af,
þar sem fjármagn mun streyma í arðbærari fjárfestingar í útlöndum.16
Nú þegar er þensla á fjármálamarkaði þar sem félög eins og lífeyrissjóðirnir og erlendar
fjármálastofnanir komast ekki úr landi með hluta af sínum fjárfestingum vegna
gjaldeyrishaftanna. Því er hægt að áætla að þegar/ef gjaldeyrishöftin verða afnumin muni
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fjármagn streyma frá Íslandi í arðbærari fjárfestingar og sala á hlutabréfamarkaði aukast, sem
skapar niðursveiflu á íslenska hlutabréfamarkaðnum.17

3.1.3. Skuldabréfamarkaður
Íslensk ríkisskuldabréf gefin út af ríkissjóði eru talin lítil áhætta (e. low risk), því er gott að
taka mið af þeim þegar meta á ávöxtunarkröfu annarra flokka. Áhættu skuldabréfa má greina í
tvennt:
 Lánsáhættu sem er misjöfn, fjárhagslegur styrkleiki útgefanda skiptir máli, ábyrgðir og
skilmálar skuldabréfsins.
 Vaxtaáhættu, ávöxtunarkrafa er breytileg yfir tíma sem hefur áhrif á virði skuldabréfa
nema horft sé til lokagjaldaga bréfsins eins og á ríkisskuldabréfunum. Innihaldi
skuldabréfið breytilega vexti er virði þess mismunandi á hverjum tíma.
Fyrirtæki gefa út fyrirtækjaskuldabréf til að fjármagna sig. Fjárfestar þurfa því að meta
áhættuna út frá þessum tveimur þáttum og bera þá saman við íslensk ríkisskuldabréf til að
finna út ávöxtunarkröfuna. Það geta verið uppgreiðsluákvæði í skuldabréfinu sem hafa áhrif á
seljanleika þeirra. Skuldabréf

er í upphafi keypt á X vöxtum, ef þeir lækka síðan á

einhverjum tímapunkti minnkar verðmæti bréfsins. Ef fyrirtækið er í greiðsluerfiðleikum
eykst áhætta og ávöxtunarkrafa sem getur dregið úr seljanleika skuldabréfsins.18

3.2. Samspil áhrifaþátta
Þeir þættir sem hafa áhrif á hreyfanleika markaðarins eru einna helst: framboð á
atvinnuhúsnæðis, vaxta-, skatta- og atvinnustig, kaupmáttur, aðgangur að lánsfé, leiguverð,
notagildi atvinnuhúsnæðis og staðsetning.19 Þegar atvinnuleysi dregst saman eykst eftirspurn
eftir atvinnuhúsnæði.
Þegar vaxtastig er hátt minnkar eftirspurn eftir lánsfé sem leiðir af sér minni sölu í
atvinnuhúsnæði. Þegar vaxtastig lækkar eykst jafnan fjármagn sem gerir fjárfestum
auðveldara að nálgast ódýrara lánsfé til kaupa á atvinnuhúsnæði. Þegar nægt lánsfé er til
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Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, (2012).
Fjármálaeftirlitið, (2014).
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Brueggeman & Fisher, (2008).
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staðar hækkar lánshlutfallið sem auðveldar fjárfestum kaup á dýrara húsnæði og/eða hækkun
á ávöxtunarkröfu sinni.
Flest íslensk lán eru háð neysluverðsvísitölu sem hefur áhrif á ávöxtunarkröfu fjárfesta með
neikvæðum hætti.20 Því hefur það bein áhrif á vísitöluna þegar fasteignagjöld, holræsigjöld,
að- og frárennslisgjöld, tekju- og virðisaukaskattur hækkar. Hækkunin skilar sér beint inn í
neysluverðsvísitölu.
Aukinn kaupmáttur einstaklinga ýtir undir frekari sölu á vöru og þjónustu sem leiðir af sér
hagnað í atvinnurekstri. Þetta getur leitt af sér að fyrirtækið þurfi að stækka við sig og kaupa
stærra atvinnuhúsnæði.

3.3. Skilvirkni á markaði
Atvinnuhúsnæði skipta um eigendur þegar fjárfestar sjá hag sinn í kaupum, þar skiptir miklu
máli aðgangur að lánsfé og staða fyrirtækjanna. Talað er um þrjú stig skilvirkni á
fjármálamörkuðum: veik-, meðal- og sterk skilvirkni. 21 Talið er að atvinnuhúsnæðismarkaðurinn sé ekki eins skilvirkur og fjármálamarkaðurinn.22 Samt má sjá ákveðið mynstur
á milli þessara markaða.
Það sem stýrir einna helst verði á atvinnuhúsnæði er hvað fjárfestar eru tilbúnir að greiða fyrir
húsnæðið, út frá þeim forsendum sem þeir gefa sér. Þegar söluferli fer í gang er margt að
athuga, atvinnuhúsnæði er ekki eins söluvænlegt þegar enginn rekstur er í húsnæðinu og því
ekkert tekjustreymi á meðan það stendur autt. Seljanleiki minnkar og verðgildi lækkar sem
þýðir minni ávinningur fyrir seljandann23 og getur bundið fjármagn hans um óákveðinn tíma,
sem leiðir til lægri ávöxtunarkröfu.

4. Leiga og rekstur á geymsluhúsnæði
Ákveðin þörf á neytenda- og fyrirtækjamarkað er eftir minni gerðum af geymslum, aðila
skortir geymslupláss til lengri- eða skemmri tíma, undir m.a. búslóð, verslunarlager, gögn,
tæki og aðra persónulega muni. Þessi eftirspurn býr til tækifæri fyrir útleigu á geymslurými.
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Ákveðinn markhópur leitar frekar eftir þeim sveigjanleika að leigja geymslurými en að
skuldbinda sig til lengri tíma með því að fjárfesta í slíku.
Þegar leiguvirði á geymslunum er ákveðið þarf að skoða rekstrarkostnað og tekjur af
húsnæðinu og reikna síðan út greiðsluflæðið til lengri tíma. Taka þarf saman vaxtagjöld,
verðtryggingu, afborgun höfuðstóls, fasteignagjöld, húseiganda- og lögbundna tryggingu,
vatns og fráveitugjöld, viðhald á húsnæði, sameigna-, markaðs- og sölukostnað. Þessar
upphæðir geta verið mismunandi eftir húsnæði og eru oft vanmetnar. En þrátt fyrir ákveðinn
rekstrarkostnað hefur framboð og eftirspurn áhrif á leiguverðið.

4.1. Samkeppni á markaði
Það ríkir samkeppni á milli þeirra sem bjóða upp á leigu á geymsluhúsnæði. Þau fyrirtæki og
húsnæði sem bjóða upp á leigu á geymslu á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni eru:
 Geymslur ehf., Fiskislóð 11, 101 Reykjavík.
 Stólpi gámar ehf., Klettagörðum 4, 104 Reykjavík.
 Geymsla Ásgeirs Eiríkssonar ehf., Klettum, 801 Selfossi.
 Geymsla Eitt, Steinhellu 15, 221 Hafnarfirði.
 Geymslu Vörur, Cuxhavengötu 1, Hafnarfirði.
 Vöruhótelið Eimskip, Sundabakka 2, 104 Reykjavík.
 Búslóðageymsla Olivers, Auðbrekku, Kópavogi.
 Bakkinn vöruhótel ehf., Skarfagarðar 2, 104 Reykjavík.
Markaðurinn er frekar smár og einstaklingar sem fyrirtæki eru útsjónarsöm þegar kemur að
nýtingu húsnæðis. Nokkur munur er á þjónustu þessara fyrirtækja. Til dæmis má nefna
Vöruhótel Eimskips sem afgreiðir vörur til einstaklinga og fyrirtækja, þar eru geymdar
innfluttar og ótollaðar vörur. Með þessari leið geyma fyrirtækin að greiða tollagjöld og
virðisaukaskatt þar til varan er leyst út, þar með minnkar fjármagnskostnaður fyrirtækisins.
Búslóðageymsla Olivers er lokuð almenningi og því ekkert aðgengi fyrir einstaklinga né
fyrirtæki inn á geymslusvæðið, þeir ná í búslóðina, setja hana á bretti og geyma hana.
20

Geymslur ehf. og Geymslur eitt ehf. bjóða einstaklingum og fyrirtækjum upp á að leigja minni
og stærri geymslur, þar er aðgangur á meðan opnunartími varir.

4.2. Langtímaþróun
Til að gera sér grein fyrir langtímaþróun á atvinnuhúsnæðismarkaði þarf að afla sér gagna
aftur í tíman, 24 lítið er um töluleg gögn á Íslandi og því erfitt að meta framtíðarþróun
markaðsins.
Þinglýstir kaupsamningar og afsöl atvinnuhúsnæða 2005 til 2014
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Mynd 5 - Þinglýstir kaupsamningar og afsöl atvinnuhúsnæða

Með aðgengi ódýrari fjármagni má gera ráð fyrir að atvinnuhúsnæði hækki í verði þar sem
arðbærni eigin fjárs stendur í stað eða hækkar. Þegar hlutabréfavísitalan hækkar er vilji
fjárfesta að dreifa eignasafni sínu. Að fjárfesta í steinsteypu hefur löngum verið talinn örugg
fjárfesting til lengri tíma.25
Þó framboð og eftirspurn hafi áhrif á verðlagi atvinnuhúsnæðis má sjá jafna og stöðuga
hækkun til lengri tíma. Þegar tekið er tillit til verðtryggingar má sjá atvinnuhúsnæði fylgja
þeirri verðþróun.26 Það má því áætla með því að fjárfesta í atvinnuhúsnæði sé verið að tryggja
sig gegn rýrnun eiginfjár27 þar sem atvinnuhúsnæðisverð fylgir verðbólgu nokkuð í takt við
verðlag og kaupmátt, ef hann eykst hækkar verðgildi húsnæðisins.28
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Á Íslandi er lítið hagkerfi sem er mjög háð gengissveiflum, verði gengisfall hefur það bein
áhrif inn í íslenska hagkerfið sem leiðir af sér verðbólguskot, því er fjárfesting í
atvinnuhúsnæði ekki tryggð gegn verðbólguskoti, það leiðir jafnframt til þess að lánin hækka
að hluta til. 29
Staðsetning atvinnuhúsnæðis hefur mikil áhrif á virði þess. Miðbærinn er yfirleitt dýrasta
svæðið sökum eftirspurnar og lóðarverðs, eftir því sem fjær dregur frá miðborginni lækkar
lóðarverð. Það skýrir af hverju erfitt getur verið að finna lóð undir atvinnuhúsnæði í
miðborginni, en það verður stöðugt auðveldara eftir því sem fjær dregur. Fyrir utan
borgarmörkin er yfirleitt hægt að fá lóðir fyrir minna en á höfuðborgarsvæðinu. 30 Í
langtímaþróun eru önnur atriði eins og aðal- og deiliskipulag, fólksfjölgun, færsla á starfsemi
fyrirtækja, tískufyrirbrigði, þétting á svæðum og samgöngur sem hafa einnig áhrif.31

4.3. Framboð atvinnuhúsnæðis
Eftir fjármálahrunið 2008 hefur lítið borið á auknu framboði á atvinnuhúsnæði. Eitthvað er
um að atvinnuhúsnæði nær miðborginni hafi verið endurgerð og breytt í íbúðir, eða rifið og
annarskonar eignir byggðar. Skráningar á breytingu húsnæðis eru misgóðar þar sem þær eru
ekki í öllum tilfellum tilkynntar,32 sem orsakar skekkju í tölulegum gögnum.
Þegar verð atvinnuhúsnæðis fer langt fram úr byggingarkostnaði kemur upp sú staða á
markaðnum að fjárhagslega verður hagkvæmara fyrir fjárfesta að kaupa lóðir og byggja
sjálfir.
Á árunum 2006-2008 fór óvenjumikið af fjárfestingum í kaup og skipulagningu lóða á
höfuðborgarsvæðinu. 33 En það skapaðist einna helst af háu verði atvinnuhúsnæðis og lágu
verði byggingarkostnaðar, mikil hagkvæmni var fólgin í að byggja. En það sem orsakaði
þennan mun einna helst var sterkt gengi krónunnar. Flest byggingarefni er innflutt og er því
háð gengi krónunnar hverju sinni. Mikil aukning erlends fjármagns þar sem erlendar
fjármálastofnanir leituðu með fjármagn í örugga ávöxtun og stöðugt hagkerfi varð til þess að
uppsveifla varð í íslensku hagkerfi sem náði hámarki 2008. Í lok þess árs varð stöðnun á
byggingarframkvæmdum og sölu atvinnuhúsnæðis, sem varði til 2012, en þá fór markaðurinn
29
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að taka við sér að nýju

34

þrátt fyrir að til væru 380.000 þúsund ónýttir fermetrar á

höfuðborgarsvæðinu.35

5. Aðferðafræði við verðmat á geymsluhúsnæði
Í þessari skýrslu er farið yfir hvernig verðmat getur hjálpað til við ákvörðunartöku til að meta
raunvirði atvinnuhúsnæðis. Oftast er stuðst við verðmat við hinum ýmsu fjármálagerningum,
þar á meðal virði: eignarsafns, fyrirtækja, atvinnueigna, útboð, yfirtöku, lántöku og samruna.
Einnig er stuðst við verðmat til að skoða markaðsþróun. Algengt er að kaupendur og seljendur
hafa ólíka skoðanir með virði á atvinnuhúsnæði. Seljendur eru verðleggendur (e. price takers)
þeir eru með verðhugmyndir til að byrja með, sem getur orsakað skekkju á markaðnum ef þeir
taka ekki mið af verðmati húsnæðisins áður en þeir setja á sölu. En sé eignin með
leigusamning til lengri tíma er hún talinn meira virði fyrir kaupendur, sérstaklega ef þeir eru
að leita eftir fjárfestingu með stöðugu greiðsluflæði. Kaupendur virðast vera búnir að kynna
sé markaðinn og eru því meðvitaðir um verð þegar þeir eru að leita eftir atvinnuhúsnæði.
Söluverð á húsnæðinu getur svo spilast eftir því hversu mikla þörf seljandi hefur til að ljúka
sölunni.

5.1. Rekstrarvirði
Hvert er virði atvinnuhúsnæðisins fyrir fjárfestinn, hvað gefur húsnæðið af sér til lengri tíma
litið þegar horft er á reglulegar tekjur að frádregnum reglulegum gjöldum. Í reglulegri
starfsemi er átt við leigutekjur, regluleg gjöld sem fjárfestirinn þarf að standa að, sem eru
fasteignagjöld, viðhald, hiti og rafmagn, tryggingar og sameignarkostnaður.

5.2. Markaðsvirði
Markaðsvirði atvinnuhúsnæðis er almennt talið það verð sem fáist fyrir það áður
samningaviðræður hefjast á milli tveggja aðila.36 Til að taka stöðuna á virði atvinnuhúsnæðis
er gott að skoða markaðsvirði á móti rekstrarvirði. Ef markaðsvirðið er hærra en rekstrarvirði
er ávöxtunarkrafan væntanlega lág. Hægt er að auka hana með því að selja og finna
fjárfestingarkost með hærra rekstrarvirði og lægra markaðsvirði.
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5.3. Fasteignamat
Fasteignagjöld eru opinber gjöld. Á hverju ári endurreiknar Fasteignaskrá Íslands nýtt
fasteignamat á hvert atvinnuhúsnæði. Fasteignamat á að gefa til kynna á hvaða verði
atvinnuhúsnæði ætti að ganga á kaupum og sölu. Það er talið að hægt sé að finna
markaðsvirði út frá því. Raunin hefur sýnt annað því miklar breytingar á nafnverði
atvinnuhúsnæðis úrelda aðferðina. Greining á fasteignamati byrjar þegar byggingarfulltrúi
sveitafélags óskar eftir byggingarstigi 4 sé sett á húsnæði, en það samanstendur af lóðarmati
og húsmati. Í framhaldi breytist matsstig í samræmi við mat húsnæðis hverju sinni, vegna þess
að virði húsnæðis hækkar eftir því sem byggingunni miðar fram. Síðan breytist mat þess í
samræmi við matsstig uns það telst fullbúið, enda má ætla að gangverð hússins hækki eftir því
sem byggingunni miðar fram.37

5.4. Þinglýstir kaupsamningar
Hægt er að styðjast við þinglýsta kaupsamninga í samanburðargreiningu í verðmati sem
fasteignaskrá Íslands birtir reglulega. Þessar upplýsingar taka ekki mark á hversu misleit
atvinnuhúsnæði er sem getur myndað skekkju í verðmati.

5.5. Leigumargfaldari
Leigumargfaldari (e. rent multiplier) er gjarnan notaður þegar virði atvinnuhúsnæðis á móti
leigutekjum er borið saman. Hægt er að nota hann annars vegar með því að taka mið af
rekstrarvirði og hins vegar út frá kaupsamningum og fasteignamati.38
Leigumargfaldari =

Virði eignar
Mánaðarlegar leigutekjur

5.6. Ávöxtunarkrafa
Þegar fjárfestar skoða kaup á atvinnuhúsnæði taka þeir tillit til ávöxtunarkröfu, virði og
EBITDA (e. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Ávöxtunarkrafa er
áhætta, fórnakostnaður og vænting um vöxt sem fjárfestir metur út frá þeirri fjárfestingu sem
hann hyggst fara í, viðmið við áhættu er oft íslensk ríkisskuldabréfvæntir sem er talin
áhættulaus, þá reiknar fjárfestir út álag á þá áhættu sem er umfram ríkisskuldabréfs út frá
37
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þeirri fjárfestingu sem hann er að meta. EBITDA er rekstrarhagnaður fyrir afskriftir,
fjármagnsgjöld og skatt af reglulegri starfsemi. Þegar fjárfestingar eru bornar saman er
ávöxtunarkrafa gjarnan notuð til að greina betur atvinnuhúsnæði vegna misleitni þess og sjá
hvert hlutfall virðis er á móti tekjum.39 Ef ávöxtunarkrafa og EBITDA eru uppgefin er hægt
að reikna virði atvinnuhúsnæðis.
Ávöxtunarkrafa =

EBITDA (ársgrundvelli)
Virði eignar

Virði eignar =

EBITDA(ársgrundvelli)
Ávöxtunarkrafa

Þegar verið er að meta áhættu framtíðarsjóðstreymis er verið að meta álag á vexti, eftir því
sem áhættan er meiri á sjóðstreyminu, þeim mun hærra álag á vexti vill fjárfestir fá til þess að
fjárfesta.40
Til þess að gera sér betur grein fyrir ávöxtunarkröfunni er gott að líta á íslensk ríkisskuldabréf
sem viðmið um ávöxtun án áhættu, þótt greiðsla vaxta er aldrei án áhættu. Íslenska ríkið er í
erfiðleikum með að greiða af erlendum skuldum sínum einkum vegna skorts á gjaldeyri.
Íslensk ríkisskuldabréf eru gefin út í íslenskum krónum og lítil hætta á að ríkið geti ekki greitt
af bréfunum, ríkið getur alltaf prentað peninga til að greiða í íslenskum krónum en við það
rýrnar virði krónunnar. Við rýrnun krónunnar minnkar verðgildi bréfsins, hagnaður fjárfesti
minnkar að nafnvirði. Til að gera sér betur grein fyrir stöðuleika íslenskra ríkiskuldabréfa
gefur Standard & Poor‘s (2014) út stöðuleika viðmið á íslensku krónunni BBB-/A-3 fyrir
skamm- og langtímaspá, sem ætti að gefa fjárfestum til kynna að það geti mögulegt verðfall
orðið á krónunni til lengir og skemmri tíma en þrátt fyrir það er greiðslugeta ríkisins af
bréfinu er nokkuð örugg.
Fjárfestir sem gerir kröfu um ákveðna ávöxtunarkröfu þarf að finna út besta mögulega
fjárfestingarkostinn. Ef aðgangur er að ódýru fjármagni er hægt að fá hagstæð lán, til að
fjárfesta í atvinnuhúsnæði sem hefur gott greiðsluflæði, með því eykst ávöxtunarkrafan. Þegar
aðgangur að fjármagni er minni eru vextir yfirleitt hærri, því getur verið betri ávöxtun að fara
inn á skuldabréfamarkaðinn. Ávöxtunarkrafan er því margbreytileg yfir tímabil, sem gerir það
erfiðar um vik að finna út ásættanlega ávöxtunarkröfu til lengri tíma.
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Ef ávöxtunarkrafa skuldabréfa er lág vilja fjárfestar færa féð í hærri ávöxtun t.d. með því að
fjárfesta í atvinnuhúsnæði, við þetta eykst eftirspurn á atvinnuhúsnæðismarkaðnum og verðið
hækkar sem leiðir til lægri ávöxtunarkröfu en sama greiðsluflæðið.
Þegar fjárfest er í atvinnuhúsnæði með hækkandi markaðsvirði að leiðarljósi, þarf að taka tillit
til tímans. Þegar til lengri tíma er litið þarf að taka nokkra þætti inn: verðþróun,
byggingarkostnaður,

framtíðarspár

atvinnumarkaðsins,

staðsetningu

og

breytingu

í

nærliggjandi umhverfi. Ef horft er til skemmri tíma er hægt að spá fyrir um hreyfingu
atvinnuhúsamarkaðsins með því að taka nokkra þætti inn: aðgangur að fjármagni, vaxtastig,
hreyfing hlutabréfavísitölunnar og þróun atvinnumarkaðsins.
Ávöxtunarkrafan er því metin út frá áhættustigi. Þeim hærri sem áhættan er því hærri verður
ávöxtunarkrafan, en því minna sem áhættan er því lægri verður ávöxtunarkrafan.

5.7. Núllpunktsgreining
Við núllpunktsgreiningu er kannað hve háar tekjurnar þurfi að vera til að reksturinn standi á
núlli, út frá gefnum forsendum. Aðgreina þarf kostnaðinn, hver sé breytilegur kostnaður og
hver sé fastur kostnaður. Breytilegur kostnaður fylgir tekjunum, ef hann er 3%, verður
framlegðar stigið 97%. Fasti kostnaðurinn er nokkuð þekkt krónutala og þarf að greiða óháð
tekjum. Dæmi:


Fastur kostnaður 1mkr. pr/mán



Breytilegur kostnaður 3%



Hvað þurfa tekjurnar að vera?
Núllpunktur rekstrar =

𝐹𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 1.000.000
=
= 1.030.928𝑘𝑟.
𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑔ð𝑎𝑟𝑠𝑡𝑖𝑔
97%

Með þessari formúlu er einnig hægt að finna út hvað tekjur þurfa að vera háar á ákveðnu
tímabili til að þær skili hagnaði. Í þeirri greiningu er væntanlegri hagnaðartölu bætt við til
viðbótar föstum kostnaði. Eftir því sem hlutfall breytilegs kostnaðar er hærra en hlutfall fasta
kostnaðarins verður núllpunkturinn lægri. Í rekstri atvinnuhúsnæðis er breytilegur kostnaður
lár, þar af leiðandi verður mikill hagnaður eftir að núllpunkti er náð í rekstri.
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5.8. Núvirðing greiðsluflæðis
Til að geta metið fjárfestingu atvinnuhúsnæðis þarf að núvirða áætlað greiðsluflæði (e. net
present value). Þrjár aðferðir eru notaðar, þ.e. eiginfjáraðferð (e. free cash flow to equity)
aðlöguð núvirðisaðferð (e. adjusted present value) og rekstrarvirðisaðferð (e. free cash flow to
firm). 41
𝑡=𝑛

Virði = ∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=1

n = Líftími, t = Tími, CFt = Greiðsluflæði yfir tíma, r = Ávöxtunarkrafa.

Í þessari aðferð er rekstrarafkoma EBITDA að frádregnum áætlaðs tekjuskatts, útborgun eigin
fé (sem var lagt til við fjárfestingar) og greiðslum af lánum (sem eru vextir og afborganir)
núvirt út tímagreiðsluröð með ákveðinni ávöxtunarkröfu. Þetta gefur okkur ákveðið verðmat á
fjárfestinguna. Það eru hinsvegar óvissuþættir þegar verið er að gefa sér áætlað greiðsluflæði
yfir ákveðna tímaröð. Það er því erfitt að koma með fasta niðurstöðu við núvirðingu
greiðsluflæðis.

5.8.1. Eiginfjáraðferð
Til að ákvarða virði eiginfjár þarf að styðjast við eiginfjáraðferðina. Byrjað er að draga
rekstrargjöld, afborganir lána, skatta, vaxtagreiðslur og endurfjárfestingu frá greiðsluflæðinu
til að finna frjálst sjóðstreymi eiginfjár (e. free cash flow equity) eða FCFE. Síðan er FCFE
núvirt með ávöxtunarkröfu eiginfjár. Með þessari aðferð er verið að núvirða áætlað
greiðsluflæðið frá framtíðinni til dagsins í dag, sem gefur niðurstöðu um hvert virði
fjárfestingarinnar er í dag miðað við vænta ávöxtun. Með þessu sjáum við hvert núvirði
eiginfjár er sem þarf í viðkomandi fjárfestingu m.v. ákveðna ávöxtunarkröfu, sem metin er við
ákvörðun fjárfestingar. Því meiri áhætta því hærra álag á áhættulausa vexti. Það er alltaf
áhætta í öllum fjárfestingum því þarf að meta hverja og eina til að ákvarða ávöxtunarkröfuna,
oft er viðmið tekið af áhættulausum vöxtum sem flokkast undir íslensk ríkisskuldabréf.
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𝑡=𝑛

Virði eiginfjár = ∑

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡
(1 + 𝑘𝑒 )𝑡

𝑡=1

n = Líftími, t = Tími, FCFE = Frjálst sjóðstreymi eiginfjár, 𝑘𝑒 = ávöxturnarkrafa eiginfjár.

5.8.2. Rekstrarvirðisaðferð
Til að finna út rekstrarvirði eignar sem er heildarvirði eignar óháð kröfuhöfum þarf að styðjast
við rekstrarvirðisaðferð. FCFE er þá núvirt með vegnum meðalkostnaði fjármagns eða
WACC (e. weighted average cost of capital). Með þessari aðferð fáum við út virði rekstursins
út frá vegnu meðaltali ávöxtunarkröfu út tíman. Það er þá sú ávöxtun sem fjárfestir fær fyrir
það eigið fé sem hann leggur til við fjárfestingu. Með WACC aðferðinni er verið að reikna út
ávöxtunarkröfuna útfrá samsetningu fjármagns, fæst þá út núvirði fjárfestingar útfrá vegni
meðal ávöxtunarkröfu fyrir allra sem að henni koma.
𝑡=𝑛

Rekstrarvirði = ∑

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡
(1 + 𝑊 𝐴 𝐶 𝐶)𝑡

𝑡=1

n = Líftími, t = Tími, FCFF = Frjálst sjóðstreymi til reksturs, WACC = Veginn meðalkostnaður fjármagns.

5.8.3. Aðlöguð núvirðisaðferð
Til að finna út aðskildar kröfur á eign þarf að styðjast við aðlagaða núvirðisaðferð eða APV
(e. adjusted present value). Fyrst er skoðað hvert virðið sé útfrá skuldsetningarhlutfall sem er
0%, síðan er það núvirt með skattaábata (e. tax benefit) til að sjá hver virðisminnkun eða
virðisaukning sé á skuldsetningu. Að lokum er skoðaður kostnaður sem gæti orðið til við
gjaldþrot.
Virði = Virði við 0% skuldsetningarhlutfall + núvirði skattaábata + kostnaður gjaldþrots
Með þessari aðferð getur fjárfestirinn séð ef hann leggur til allt eigið fé í viðkomandi
fjárfestingu þannig að skuldsetning fjárfestingar verði núll. Sé greiðsluröðin núvirt með hans
ávöxtunarkröfu sést hver breytingin er.

En hafa verður það í huga að vaxtagjöld sem

tilheyrðu þá lánsfjármagninu hefðu komið á móti áhrif, þar sem vaxtagjöldin dragast frá
tekjuskattstofni fjárfestingar og því þarf að taka tillit til þess í heildarmyndinni.
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Eigið fé og hlutfall þess í heildarmyndinni getur því haft áhrif á fleiri þætti, saman ber
skattstofninn. Þá hefur að sjálfsögðu áhrif mismunandi ávöxtunarkrafa fjárfestisins sjálfs og
annarra fjármögnunaraðila sem koma að fjárfestingunni.

5.9. Samanburður og val á aðferð
Notast verður við rekstrarvirðisaðferðina í þessari skýrslu til að verðmeta atvinnuhúsnæðið.
Þessar þrjár aðferðir hafa ólíka nálgun á verðmati atvinnuhúsnæðis, en þarf að varast að setja
saman rangar forsendur í formúlurnar svo það verði ekki of- eða vanmat á virði.

𝑡=𝑛

Rekstrarvirði = ∑

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡
(1 + 𝑊 𝐴 𝐶 𝐶)𝑡

𝑡=1

FCFF = Frjálst sjóðstreymi til reksturs, n = Líftími, WACC = Veginn meðalkostnaður fjármagns, t= Tími,

Hægt er að nota raunvirði eða nafnvirði við verðmat, þegar nafnvirði er fundið þarf að taka
inn þróun verðbólgu á tímabilinu, í þessari skýrslu verður stuðst við raunvirði og eru allar
tölur sem notaðar eru rauntölur.
Mikil óvissar er um þróun verðbólgu á Íslandi, hagkerfið er lítið þegar tekið er mið af
nágrannaríkjum. Meðalverðbólga á Íslandi miðað við grunn vísitölu neysluverðs, 1. janúar
1988 til 1. júní 2014, er hækkun upp á 322,1 stig eða sem nemur 12,39%, meðalhækkun milli
ára.42 Því er afar erfitt að spá fyrir um þróun verðbólgu, þar sem margir áhrifaþættir eins og
fjármagnshöft Seðlabankans sem eru óljósir og ekki vitað um nákvæm áhrif þeirra. 43 Þær
forsendur sem gefnar eru í reikningslíkaninu á tekjum og gjöldum, hækka jafnt á milli ára. En
hækkun á útgjöldin styðjast við samanburð frá gögnum úr þjóðskrá eða hagstofunni, sem sýna
breytingu síðastliðinn ára.

5.10.

Áætlaður tími fjárfestingar

Við verðmats í þessarar skýrslu er tekið mið af langtímafjárfestingu og er viðmiðið lengd
áhvílandi veðláns sem er til 25 ár. Í lok tímabilsins er gert ráð fyrir að eignin sé seld og
fjárfestirinn hættur rekstri atvinnuhúsnæðisins. Í skýrslunni fyrir viðkomandi geymsluhúsnæði
er gert ráð fyrir að fjárfestirinn sé einn rekstraraðili af öllum geymsluhólfunum til útleigu og
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Hagstofan, (2014).
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beri kostnað og tekjur samkvæmt því. Við það fær hann hærri tekjur inn á móti hærri gjöldum.
Hann hefði leigt allt til eins aðila sem sér um reksturinn. Ekki er gert ráð fyrir í skýrslunni að
nánasta umhverfi breytist með tilliti til hækkunar eða lækkunar umfram það sem fram kemur í
þessari skýrslu. Því er gert ráð fyrir að endursöluverð í lok fjárfestingar hafi hækkað um
4,83% milli ára að jafnaði samkvæmt Byggingarvísitölu iðnaðarhúsnæðis (1991) sem er lægri
en ávöxtunarkrafan fjárfestisins. Á móti er fjárfestirinn að fá reglulegar rekstratekjur af
starfsemi húsnæðisins.

6. Niðurstöður
6.1. Rekstrartekjur
Tekið var mið á 80% útleigu á geymslunum, við greiningu greiðsluflæðis á rekstrartekjum
húsnæðisins. Fyrirtækið kemur til með að bjóða leigu á 94 geymslum, stærðin er frá 4fm upp
í 17fm, meðalstærð geymslna er 5,6fm og í heildina eru 525 fermetrar af geymslum. Miðað
við 80% nýtingu leigjast 420 fermetra allt árið á kr. 3.500,- á mánuði. „Áætlað er að meðal
leiguverðið á fermetra sé 3500 kr.44
Núllpunkts greining var gerð til að sjá hvert útleigu hlutfall á geymslunum yrði að vera til að
reksturinn stæði undir sér. Samkvæmt núllpunkts greiningunni þarf útleiga að vera 63% af
geymslunum. Gefið eru að meðaltekjuvöxturinn sé 5% á milli ára.
Rekstrartekjur frá 2014 til 2038
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Leigutekjur á geymslum (mv. 5% hækkun á ári)

44

Munnleg heimild, (2014).
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6.2. Rekstrargjöld
6.2.1. Breytilegur kostnaður
Rekstrarkostnaður er unninn út frá prósentuhlutfall tekna og frekari upplýsingum sem Paras
ehf. gefur upp. Fastur kostnaður kemur til með að hækka um 25% á hverju ári út líftímann,
þessi hækkun eru gefnar forsendur. Breytilegur kostnaður er 15% af rekstrartekjum og hækkar
tölulega samhliða hækkun tekjum út líftímann.
Þessum breytilega kostnaði er skipt í 3 hluta:
 2% er beinn kostnaður af rekstrartekjum sem er viðskiptakostnaður við hvern
viðskiptamann.
 10% er launa og markaðskostnaður af tekjum.
 3% er áætlaður sem viðhaldskostnaður, enda því meira sem umgangur er í húsnæðinu
því meira viðhalds krefst það.

Breytilegur kostnaður yfir 25 ára tímabil
7,000,000
Beinn kostnaður 2% af
rekstrartekjum

6,000,000
5,000,000

Launa og markaðskostnaður
10% af rekstrartekjum

4,000,000
3,000,000
2,000,000

Viðhalds-og
umsjónarkostnaður 3% af
rekstrartekjum

1,000,000

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026
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2022

2020

2018

2016

2014

-

Breytilegur kostnaður samtals

Mynd 6 - Breytilegur kostnaður

6.2.1.1. Launakostnaður
Gert er ráð fyrir að aðili sem vinnur hjá fyrirtækinu fá 10% af leigutekjum hvers samning sem
hann kemur með inn til leigu. Inn í því er utanumhald , ásamt því að sjá um nauðsynlega hluti
tengda rekstrinum.
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6.2.1.2. Umsjónar- og viðhaldskostnaður
Umsjónarkostnaður saman stendur af kostnaði sem verður til vegna viðhalds á
geymsluhúsnæðinu. Hann getur verið breytilegur eftir álaginu á húsnæðinu. Umsjónar- og
viðhaldskostnaður er metinn 3% af árlegum rekstrartekjum.

6.2.2. Fastur kostnaður
Fastur kostnaður yfir 25 ára tímabil
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

Tryggingar (m.v 6% hækkun á
ári)
Fasteignagjöld (m.v. 4%
hækkun á ári)
Rekstrargjöld sameignar (gef
mér 2% hækkun á ári)
Fastur kostnaður alls

Mynd 7 - Fastur kostnaður

6.2.2.1. Fasteignagjöld
Fasteignagjöld eru opinber gjöld. Álagning fasteignaskatts er framkvæmd samkvæmt II. kafla
laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Á hverju ári eru fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis
endurreiknuð af fasteignaskrá ísland. Fasteignagjöld fyrir atvinnuhúsnæði samanstendur af
1% af lóðarmati og 1,65% af fasteignamati.45

6.2.2.2. Tryggingar
Brunatrygging er lögbundin trygging, sem reiknast af brunabótamati fasteignar.46
„Húseigendum er skylt að brunatryggja allar húseignir. Húseignir
samkvæmt lögum þessum eru hvers konar byggingar sem ætlaðar eru
til íbúðar, atvinnustarfsemi, geymslu eða annarra afnota“

45
46

Reykjavíkurborg, (2014).
Alþingi, (1994).
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6.2.2.3. Rekstrargjöld sameignar
Kostnaður sameignar er ákveðin af húsfélögum ár hvert og saman stendur af rekstri við
sameign atvinnuhúsnæðis. Þar má nefna, lyftukostnaður, gluggaþvottur, þrif á sameign, hiti
og rafmagn sameignar, bílskýli og á ytrabyrði.

6.3. Afskriftir
Fyrning árlega skal vera hundraðshluti af fyrningargrunni, af atvinnuhúsnæði er hann 1% til
3% sbr. 37. gr. Lög um tekjuskatt nr. 90/2003. Við gerð þessara skýrslu er miðað við hámarks
fyrningu eða 3%.
„ Rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að
afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal iðgjöld
til öflunar lífeyrisréttinda starfsmanna í lífeyrissjóði sem starfa á
grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða, vexti af skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og
fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum, og
það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð
bera í rekstrinum“47

Á hverju ári er atvinnuhúsnæðið afskrifað um hámarksafskriftir eða 3%. Á fyrsta ári afskrifast
atvinnuhúsnæðið um rúmar 4 mkr., en á síðasta reikningsár lána, 25 ári um tæp 1.9 mkr..
Atvinnuhúsnæðið fyrir útleigu á geymslum er tekið í notkun árið 2014, skal þá afskrift á
húsnæðinu hefjast þá. Nýtingartími afskrifta er skipt niður á kerfisbundinn hátt samkvæmt
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og skilgreint samkvæmt notagildi atvinnuhúsnæðisins
fyrir fyrirtækið. 48

47
48

Alþingi, (2003).
Alþjóðlegir reikningsskilstaðlar, (2006).
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Afskriftir á bókfærðu virði geymsluhúsnæðisins
yfir 25 ára tímabil
120
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40
20
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

Mynd 8 - Afskriftir á bókfærðu virði geymsluhúsnæðis

6.4. Lánsfjármagnskostnaður
Fjármögnun á geymsluhúsnæðinu er 65% lánsfjármagn og 35% eigið fé. Lánið er 85 milljónir
króna með 2% lántökugjald. Miðað er við að fjárfestirinn greiði beint umrædd lántökugjald..
Fjármögnun er frá lífeyrissjóðnum í gegnum Virðingu og er verðtryggt jafngreiðslulán til 25
ára.49 Lánið er þá með jafn háa greiðslu yfir árið, vaxtagreiðslan hækkar til að byrja með og
afborganir inn á höfuðstól eru því lægri fyrst um sinn. Með tímanum hækka afborganir inn á
höfuðstól og vextir lækka. Áætlaðir vextir sem lánið kemur til með að bera eru 4,9% og er
gert ráð fyrir að lánið sé full greitt 2038. Með tímanum ætti að koma svigrúm til frekari
skuldsetningu með því að stækka reksturinn.
Verðtryggt jafngreiðslulán yfir 25 ára tímabil
120,000,000
100,000,000
80,000,000

Greiðsla alls

60,000,000

Afborgun

40,000,000

Vextir

20,000,000

Eftirstöðvar

0

Mynd 9 - Verðtryggt jafngreiðslulán

49

Munnleg heimild, (2014).

34

6.5. Skattar
Skylda er að greiða tekjuskatt af einkahlutafélagi sem nemur 20% af tekjuskattsofni.

„2. gr.
[Skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum,
hvar sem þeirra er aflað, …1) hvílir á eftirtöldum lögaðilum sem
heimilisfastir eru hér á landi:]2)
1. [Skráðum hlutafélögum og einkahlutafélögum, svo og
samlagshlutafélögum, enda sé þess óskað við skráningu að
samlagshlutafélagið sé sjálfstæður skattaðili. Hjón ein sér eða með
ófjárráða börnum sínum geta ekki myndað samlagshlutafélag er sé
sjálfstæður skattaðili.“50
„71. gr.
[Tekjuskattur lögaðila skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr.
skal vera [20%]1) af tekjuskattsstofni...“

6.6. Ávöxtunarkrafa
Eins og fyrr hefur komið fram er ávöxtunarkrafa (e. yield to maturity) fengin út með því að
horfa í áhættulausa vexti eins og Íslensk Ríkisskuldabréf og áhættu álag. Talað eru um að ef
engin skuldar- og endurfjárfestingaráhætta er, verður ávöxtun áhættulaus. Fjárfestingin var
núvirt með 8% ávöxtunarkröfu eigin fjár sem sýndi fram á 98 milljónir. Þetta er því vænt
ávöxtun fjárfesting sem fæst við að leggja félaginu til 48,5mkr. yfir 25 ára tímabil.

6.7. WACC
WACC er notað til að núvirða sjóðstreymi í rekstri, þegar búið er að finna ávöxtunarkröfuna
er hægt að notast við formúluna. Þar sem allar stærðir eru þekktar:
WACC = 𝑘𝐷 (1 − 𝑇𝑐 )

𝐷
𝐸
+ 𝑘𝐸
𝑉
𝑉

𝑘𝐷 = Lánsfjárkostnaður = 4,9%, 𝑘𝑒 = Ávöxtunarkrafa eigin fjár = 8%, 𝑇𝑐 = Skattprósenta
lögaðila = 20%, D/V = Skuldsetningarhlutfall = 63%, E/V = Eiginfjárhlutfall = 37%
WACC er vegið meðaltal af vöxtum lánsfjárkostnaðar, ávöxtunarkröfu fjárfestis,
skattprósentu, skuldsetningarhlutfalli og eiginfjárhlutfalli. Fyrirtækið vill fá hagnað og
fjárfestar vilja fá ákveðna ávöxtun á sitt fé, þetta kostar fyrirtækið því mis mikið, til að finna
út hver vegin meðalkostnaður af ávöxtun er hægt að finna út hvaða fjármögnunarleið er best
að fara fyrir fyrirtækið. Dæmi er ef fyrirtæki fjármagnar sig með eigið fé 1/3 með 8%
50

Alþingi, (2003).
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ávöxtunarkröfu og lánsfé 2/3 með 4,9% þá verður vegið meðaltal fjármagnskostnaðar fyrir
fyrirtækið

1
3

2

∗ 8% + 3 ∗ 4,9% = 7,6% . Þegar við notum WACC þá er tekið tillit til

skattprósentu en þá lækkar tekjuskattgreiðslur um 20% og verður þá vegið meðaltal
fjármagnskostnaðar lægra.
Vegin meðaltals ávöxtunarkrafa
Ávöxtunarkrafa fjárfestis 8%
Ávöxtunarkrafa lánveitenda 4,9%
Samtals með lántökukostnaði

Upphæð
50.200.000
85.000.000
135.200.000

Hlutfall
37,13
62,9
100,0

Vegin ávöxt.krafa
2,97
3,1
6,05

Fjárfesting fyrir Paras ehf. var núvirt m.v. með ávöxtunarkröfu 8%, vegið meðaltal
fjármagnskostnaðar fyrir Paras ehf. er 6.05% segir það að fyrirtækið er að greiða meðalvexti
upp á rúm 6% þegar búið er að taka tillit til greiðsluflæðis til 25 ára.

6.8. Lokavirði
Að loknum 25 ára lánstíma er lokavirði (e.terminal value) eignar metið í frjálsu sjóðstreymi út
frá söluvirði. Er það fundið út frá meðalþróun byggingarverðs vísitölu síðastliðinna 25 ára.
Greiðsluflæði fjárfestingarinnar
kr.400,000,000.00
kr.350,000,000.00
kr.300,000,000.00
kr.250,000,000.00
kr.200,000,000.00
kr.150,000,000.00
kr.100,000,000.00
kr.50,000,000.00
kr.0.00

Núvirt greiðsluflæði m.v. 8%
ávöxtunarkröfu
FCFF Núvirt með WACC m.v.
6% ávöxtunarkröfu
Lokavirði

Greiðsluflæði
Mynd 10 - Greiðsluflæði fjárfestingarinnar

6.9. Niðurstöður
Niðurstöður þessarar skýrslu er með tilliti til 8% ávöxtunarkröfu forsendum sem fjárfestirinn
gefur upp og forsendur sem höfundur gefur sér. Fjárfestir leggur sjálfur fram 37% í eigið fé
og veðsetur atvinnuhúsnæðið 63%, verðtryggt lán til 25 ára.
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Upphæðin sem fjárfestirinn leggur út er kr. 50.200.000 og er hún núvirt með 25 ára
greiðsluflæði. Með það í huga að fjárfestinginn sé seld á þeim forsendum að hún hækki að
meðaltali eins og atvinnuhúsnæði hefur gert síðustu 20 ár.51
Núvirði fjárfestingarinnar m.v. 8% ávöxtunarkröfu er rúmar 98 milljónir. Sé greiðsluflæðið
núvirt m.v. vegið meðaltal fjármagnskostnaðar (WACC) (fjárfestis og lánveitenda) verður
ávöxtunarkrafan um 6%, þá verður núvirði fjárfestingarinnar töluvert hærra eða um kr. 155
milljónir. Samkvæmt þessu er fjárfestingin arðbær og innri vextir fjárfestingarinnar góðir, þótt
alltaf sé markaðsáhætta til staðar vegna tekna eignarinnar, sem hafa ber í huga og er mesti
„áhættuliðurinn“ í fjárfestingunni.
Í þessari tölugreiningu er m.v. að húsaleiga hækki m.v. verðlag og einnig öll gjöld á milli ára
svo og verðbætur vegna lánsins.
Sjá nánar í excel útreikninga í fylgiskjali 1.

51

Þjóðskrá íslands, (2014).
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7. Samantekt og umræður
Fyrirtækið við fyrstu sýn er með góða stefnu og mun leggja metnað í að hasla sér völl á þeim
þrönga markaði sem er til staðar í dag.
Rekstrargreiningin tekur mið af 80% nýtingu. Til að fjárfestingin standi undir sér þarf 94% af
geymslunum að vera í útleigu, samkvæmt núllpunktsgreiningu. Þegar núllpunkti er náð er
arðbærni 85% af hverri útleigðri geymslu. Þegar tekið er tillit til ávöxtunar, kemur í ljós að
fjárfestingin mun skila ávinningi fyrir „Geymt en ekki Gleymt“. Því þurfa eigendur að hugsa
um nýtingu til að auka tekjur félagsins.
Tillögur að úrbótum:
Hægt að gjaldfæra útkallsþjónustu, sem væri til staðar allan sólahringinn, ef viðskiptavinur
þyrfti einhverskonar aðstoð. Einnig mætti bjóða upp á klósettaðstöðu, lagfæra glugga og
útbúa betri og traustari aðgangsdyr.
Hægt er að aukið við þjónustu til að auðvelda viðskiptavinum meðhöndlun búslóðar eða t.d.
lagers. Með því að selja smávarning eins og lása, plast, poka, kassa og límband. Eða leigt út
vörubretti, hillur og rafmagn (sem væri tengt mæli til gjaldtöku).
Að lokum vill skýrsluhöfundur benda „Geymt en ekki Gleymt“ á að hægt sé að ná frekari

nýtingu úr rekstri með því að fara í samstarf og leigja út öll geymslurýmin til fyrirtækja eins
og Eimskip, Olís og N1. Þessi fyrirtæki eru stöðugt að bæta þjónustu sína gagnvart
viðskiptavinum, með vildarkortum, tilboðum, geymslu á dekkjum og annarskonar boðum.
Fyrirtækið gæti boðið viðskiptavinum upp á geymslur gegn gjaldi eða álíka. Almennt
utanumhald á rekstri yrði samt í höndum „Geymt en ekki Gleymt“. Með þessu væri hægt að
ná stöðugleika í rekstrinum með stöðugri veltu. Sem kæmi í veg fyrir rýrnun á geymsluveltu
við að finna nýjan leigjanda.
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Fylgiskjal 1
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Rekstrarvirði atvinnuhúsnæðis
Skýringar
Kafli 7.1

Tími
Tekjur
Leigutekjur á geymslum (mv. 5% hækkun á ári)
Rekstrartekjur alls

ár

ár

ár

2014
1

2015
2

2016
3

2038
25

ár

ár

17,640,000
17,640,000

18,522,000
18,522,000

19,448,100
19,448,100

56,890,763
56,890,763

352,800
1,764,000
529,200
2,646,000

370,440
1,852,200
555,660
2,778,300

388,962
1,944,810
583,443
2,917,215

1,137,815
5,689,076
1,706,723
8,533,614

Fastur kostnaður
Fasteignagjöld (m.v. 4% hækkun á ári)
Tryggingar (m.v 6% hækkun á ári)
Rekstrargjöld sameignar (gef mér 2% hækkun á ári)
Fastur kostnaður alls
Rekstrargjöld alls

2,013,200
250,826
4,200,000
6,464,026
9,110,026

2,093,728
265,876
4,284,000
6,643,604
9,421,904

2,177,477
281,828
4,369,680
6,828,985
9,746,200

5,160,444
1,015,578
6,755,436
12,931,458
21,465,073

Re kstrarafkoma fyrir afskr og fjármagnskostnað (EBITDA)

8,529,974

9,100,096

9,701,900

35,425,690

Kafli 7.3
kafli 7.4

Afskriftir 3%
Fjármagnskostnaður (4,9%)
Hagnaður fyrir skatta

4,005,000
4,165,000
359,974

3,884,850
4,373,250
841,996

3,768,305
4,494,367
1,439,229

1,928,076
1,756,921
31,740,693

Kafli 7.5

20% skatthlutfall
Hagnaður

168,399
673,597

287,846
1,151,383

6,348,139
25,392,555

Kafli 7.2
Kafli 7.2.1

Gjöld
Breytilegur kostnaður (breytist í takt við tekjur)
Beinn kostnaður 2% af rekstrartekjum
Kafli 7.2.1.1 Launa og markaðskostnaður 10% af rekstrartekjum
Kafli 7.2.1.2 Viðhalds-og umsjónarkostnaður 3% af rekstrartekjum
Breytilegur kostnaður samtals
Kafli 7.2.2
Kafli 7.2.2.1
Kafli 7.2.2.2
Kafli 7.2.2.3

Fjárflæði
EBITDA
Eftirá greiddir skattar 20%
Afborgun og greiðslur af veðláni
Útborgun í fjárfestingu 36,33%
Staðgreiddur lántökukostnaður af láninu 2% af 85 millj
Endursöluverð húsnæðis á 25 ári. - tekjuskattur þess árs
Nettó greiðsluflæði alls

71,995
287,979

8,529,974
-

48,500,000
1,700,000

-

50,200,000

Núvirt greiðsluflæði m.v. 8% ávöxtunarkröfu

49,687,884.99 kr.

FCFF Núvirt með WACC

93,734,910.26 kr.

Vegin meðaltals ávöxtunarkrafa
Ávöxtunarkrafa fjárfestis 8%
Ávöxtunarkrafa lánveitenda 4,9%
Samtals með lántökukostnaði

Núllpunktur

Upphæð
50,200,000
85,000,000
135,200,000

93.6%

45

6,269,188

2,260,786

Hlutfall
37.13
62.9
100.0

-

9,100,096
71,995
6,582,647

2,445,455

Vegin ávöxt.krafa
2.97
3.1
6.05

-

9,701,900
168,399
6,911,779

2,621,721

-

35,425,690
5,814,390
20,218,757

407,781,861
417,174,404

