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Þessi ritgerð fjallar um aðferð Stephen H. Penman sem gengur út á að endurraða 

fjárhagsupplýsingum. Tilgangur endurröðunar er að skerpa sýn á grunnrekstur fyrirtækis. 

Fyrirtækinu er í rauninni skipt í tvennt út frá fjárhagsupplýsingunum, í rekstrar- og 

fjármunahlið. Allar þær eignir og skuldir sem ekki eru nýttar beint í reksturinn eru færðar 

yfir í fjármunahlið. Einnig eru allar færslur sem fara í gegnum eigið fé færðar yfir í 

rekstrarreikning til að gefa betri mynd af rekstrinum. Að lokum eru fjárhagsupplýsingar 

Icelandair Group endurraðaðar og framkvæmt er verðmat út frá þeim gögnum.  
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Inngangur 

 

Allar eignir, hvort sem um er að ræða efnislegar eða óefnislegar, hafa virði. Meira að segja 

manneskjur hafa mismunandi virði út frá sjónum tryggingafélaga. Tryggingafélög reikna virði 

mannslífa og er það fundið með virði framtíðartekna einstaklingsins á meðan hann er á lífi 

(Aponte og Denenberg, 1968; Cordell, 2004). 

  

Virði má skilgreina á ýmsa vegu. Green (1990) skilgreindi virði sem endurspeglun á þeirri þrá 

eiganda eða kaupanda að selja eða halda í tiltekinn hlut (eins og vísað er til í Halil og Celik, 

1999). Virðiskenningin skýrir í meginatriðum hvað ákvarðar skiptanlegu virði vara. Þetta 

skiptanlega virði er mælt í virði einhvers annars, til dæmis markaðsverðsins í peningum 

(Ahiakpor, 1997). Í hagfræði er virði lýst sem kostum þess að eiga tiltekinn hlut. Kostirnir geta 

verið nytsemi eða ánægjan sem fylgir því að neyta hlutarins eða þjónustunnar. Að sama skapi 

getur einn af kostunum verið möguleikinn til að skipta þessum hlut eða þjónustu fyrir aðra hluti, 

þjónustu eða peninga. Sú skilgreining kemur heim og saman við þá skilgreiningu markaðsverðs 

(fair market value), sem er það verð sem kaupandi og seljandi eru tilbúnir að kaupa og selja eign 

fyrir undir venjulegum kringumstæðum og án þvingana (Pinto, Henry, Robinsono og Stowe, 

2010).  

 

Almennt er virði reiknað með ákveðnum verðmatsaðferðum og í mismunandi tilgangi, til dæmis 

til að ákveða hvort ráðast eigi í fjárfestingar, ef sameina á fyrirtæki, fyrir skráningu á markað og 

sem upplýsingar fyrir stjórnendur til að vinna eftir. Verðmat leikur því lykilhlutverk í 

fjármögnun, fjárfestingum og ákvörðunum tengdum rekstri fyrirtækja og margar aðferðir eru 

notaðar til að áætla hið sanna virði, innra virði, fyrirtækis (Perek og Perek, 2012). Markmiðið er 

að finna virði, nánar tiltekið, innra virði (intrinsic value). Innra virði er virði hlutabréfa, 

skuldabréfa eða fyrirtækis og er ákvarðað af innstreymi fjármagns og útstreymi þess, núvirt 

miðað við viðeigandi ávöxtunarkröfu, sem búast má við að verða yfir líftíma eignarinnar, 

samkvæmt bók Williams (1938) (eins og vísað er til í Bélyácz, 2012). Þegar verið er að finna 

innra virði er leitast við að skoða þætti á borð við efnahagslega og fjárhagslega þætti ásamt 

öðrum megindlegum og eigindlegum þáttum sem snúa að því sem verið er að reyna að verðmeta. 

Ekki er eingöngu einblínt á þætti sem einskorðast við tiltekið fyrirtæki heldur er fyrirtækið líka 
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skoðað í hinu stóra samhengi (Bihari og Charde, 2014). Fyrir þá sem verðmeta endurspeglar 

innra virði raunverulegt virði eignar en það getur verið mismunandi milli verðmatsaðila og er 

ekki alltaf jafnt markaðsvirði, líkt og útskýrt verður seinna í ritgerðinni (Pinto o.fl., 2010).  

Almennt séð er virði fyrirtækis mismunandi fyrir kaupendur og getur það einnig verið 

mismunandi milli kaupanda og seljanda. Þó er mikilvægt er að rugla ekki saman virði og verði, 

þar sem verð er afdráttarlaust, það liggur fyrir og þó margir þættir hafa áhrif á það þá veltur það 

mest á framboði og eftirspurn. Virði á hinn bóginn er afstætt en líkt og komið hefur fram þá eru 

til aðferðir til þess að reikna virði. 

 

Í þessari ritgerð verður meðal annars fjallað um helstu verðmatsaðferðirnar sem notast er við í 

dag og svo skiptingu þeirra í flokka. Fjallað er um framkvæmd aðferðanna, formúlur þeirra og 

hvað þarf að liggja fyrir til þess að framkvæma þær. Einnig verður fjallað um ávöxtunarkröfu 

eiginfjár og vegið meðaltal fjármagnskostnaðar. Þar að auki verður fjallað um helstu 

kennitölurnar og hvernig þær eru notaðar. 

Því næst verða hugmyndir Stephen H. Penman um verðmat kynntar, en helstu athugasemdir hans 

við gerð verðmata eru þær fjárhagsupplýsingar sem ættu að liggja fyrir. Að hans mati gefur 

ársreikningurinn ekki nægilega góða mynd af rekstri fyrirtækis og því endurraðar hann ýmsum 

stærðum í ársreikningnum til þess að fá gleggri mynd af rekstri fyrirtækis. Í því felst meðal 

annars að kanna hvað skapar virði innan fyrirtækis með því að aðgreina starfsemi tengda rekstri 

og svo fjármögnun en frekar verður vikið að því sem aðgreinir þessa tilteknu aðferð, sem er 

viðfangsefni ritgerðarinnar, frá þeim hefðbundnu seinna í ritgerðinni. Endurröðun á 

ársreikningnum er að mati Penmans nauðsynlegt til þess að meðal annars reikna kennitölur sem 

mæla árangur fyrirtækisins á réttan máta. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er framkvæmt verðmat á Icelandair Group hf. sem hefur verið skráð 

á markað Kauphallarinnar frá árinu 2006 og var stærsta fyrirtæki landsins árið 2014 sé miðað við 

veltu, en hún nam 125 milljörðum króna árið 2014 (,,Icelandair Group með mestu veltuna”, 

2014). Farið verður í gegnum ýmsa þætti tengda því. Meðal annars má þar nefna sögu Icelandair 

sem hefur verið samofin þjóðfélagi landsins, reiknaðan fjármagnskostnað félagins, útlistun á 

helstu áhættum sem steðja að félaginu, endurröðun á efnahagsreikningi og rekstrarreikningi 

félagins ásamt fleiri forsendum verðmatsins. 
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Af þessu leiðir að kjarni þessarar ritgerðar verður um aðferð endurröðunar, hugmyndafræði 

hennar og framkvæmd með því að verðmeta Icelandair Group hf. 

 

Verðmatsaðferðir 

 

Skipta má verðmatsaðferðum í tvo yfirgripsmikla flokka. Annars vegar algildar verðmatsaðferðir 

(absolute valuation models) og hins vegar afstæðar verðmatsaðferðir (relative valuation models) 

(Pinto o.fl., 2010). 

 

Algildar verðmatsaðferðir (absolute valuation models) leitast við að finna innra virði (intrinsic 

value) fjárfestingar sem er virði eignar að gefnum fullkomnum skilningi á eiginleikum 

fjárfestingarinnar. Í framkvæmd verðmatsins er litið til hluta á borð við arðgreiðslur, sjóðstreymi 

og vöxt tiltekins fyrirtækis. Meðal þeirra verðmatsaðferða sem falla undir þennan flokk er 

dividend discount model (DDM), discounted cash flow model og residual income model. Því 

reyna algildar verðmatsaðferðir að meta innra virði eignar miðað við framtíðarhorfur 

sjóðstreymis eignarinnar (Pinto o.fl., 2010). 

 

Afstæðar verðmatsaðferðir (relative valuation models) finna hinsvegar virði eignar með því að 

gera samanburð á eigninni við aðrar sambærilegar eignir. Undirliggjandi hugmyndin er sú að 

sambærilegar eignir ættu að seljast á svipuðu verði. Afstæðar verðmatsaðferðir snúast aðallega 

um að bera saman kennitölur milli fyrirtækja. Meðal kennitalna sem falla undir þennan flokk er 

P/E ratio (price-to-earnings ratio) og kennitölur sem eru byggðar á fyrirtækisvirði (enterprise 

value) en þeirra á meðal eru EV/EBITDA og EV/EBIT (Pinto o.fl., 2010). 

 

Free cash flow – Frjálst sjóðstreymi 

 

Frjálst sjóðstreymi er sú upphæð fjár sem fyrirtæki getur greitt út til fjárfesta þegar búið er að 

greiða fyrir fjárfestingar til að tryggja vöxt fyrirtækisins. Til eru tvær aðferðir sem tilheyra frjálsu 

sjóðstreymisaðferðinni. Þær eru frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis (free cash flow to firm, FCFF) 

og svo frjálst stjóðstreymi til eigin fjár (free cash flow to equity, FCFE). Ef notast er við sömu 
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forsendur í báðum aðferðum ætti sama niðurstaða að fást (Brealy og Myers, 2003). Frjáls 

sjóðstreymisaðferð er hluti af þeim flokki verðmata sem kallast algildar verðmatsaðferðir. 

Frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis er það sjóðstreymi sem eftir er til ráðstöfunar til 

fjármagnseigenda (skulda og eigin fjár) eftir að allur rekstrarkostnaður, þar á meðal skattar, hefur 

verið greiddur og að gengið hefur verið frá nauðsynlegum fjárfestingum í lausa- og 

fastafjármunum. Notast er við WACC við útreikning á FCFF þar sem það er veginn meðal 

fjármagnskostnaður allra fjármagnseigenda. FCFF er sjóðstreymi frá rekstri að frádregnum 

fjármagnskostnaði. Meðal þeirra sem teljast til fjármagnseigenda eru hlutafjáreigendur, 

skuldabréfaeigendur og stundum forgangshluthafar. Niðurstaða FCFF gefur svo niðurstöðu sem 

segir til um virði fyrirtækisins (Pinto o.fl., 2010). 

 

	
1

 

 

Gert er ráð fyrir að líftími þess fyrirtækis sem verið að verðmeta sé eilífur, ∞.   segir til um 

árafjölda.  segir til um vænt sjóðstreymi til eiginfjár sem búast má við á ári . 

Ávöxtunarkrafa fjármagnskostnaðar, WACC, er svo í nefnaranum.  

 

FCFE er sjóðstreymi frá rekstri að frádregnum fjármagnskostnaði. Í því felst að skattar hafi verið 

greiddir, skuldir hafi verið greiddar og að ráðist hafi verið í fjárfestingar sem þarf að fara í til að 

viðhalda fasta- og veltufjármunum og vexti fyrirtækis. Það mælir hversu mikið fé er eftir í 

fyrirtækinu eftir að öllum öðrum en hluthöfum hefur verið greitt. Í FCFE er aðeins horft á eigið 

fé, þess vegna er notast við ávöxtunarkröfu eiginfjár við útreikning á FCFE. FCFE segir því til 

um virði hlutafjár fyrirtækisins (Muralidhar, Mungikar og Nayak, 2013). Jafnan fyrir FCFE er 

sem hér segir: 
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Gert er ráð fyrir að líftími fyrirtækisins sem verið er að verðmeta sé til eilífðar, ∞.  segir til um 

árafjölda.  segir til um vænt sjóðstreymi til eiginfjár sem búast má við á ári . 

Ávöxtunarkrafa eiginfjár er svo .  

 

Residual income model 

 

Aðferðin við að verðmeta fyrirtæki út frá umframafkomu (residual income) gengur út á að leggja 

saman bókfært virði og núvirt virði af framtíðar umfram tekjum (Ohlson, 2001). Aðferðin var 

fundin upp af Edward, Bell og Ohlson (Kariuki og Oyugi, 2013). Hún snýst um að taka hagnað 

félags og draga frá fórnarkostnað hluthafa. Hún myndi falla í flokkinn algildar verðmatsaðferðir 

(absolute valuation models). Þessi aðferð sýnir kostnað við alla fjármögnun fyrirtækisins. Helstu 

verðmatsaðferðir taka tillit til vaxtakostnaðar en ekki kostnaðar við eigið fé. Fyrirtæki getur 

skilað hagnaði en þarf ekki skila arði til hluthafa því að hagnaðurinn er lægri en upphæð 

kostnaðar við eiginfé. Ef fyrirtækið skilar hagnaði umfram kostnað við alla fjármögnun skapar 

fyrirtækið virði. Umframafkomuaðferðin er frábrugðin algengum verðmatsaðferðum eins og 

frjálsu sjóðstreymi til fyrirtækis að því leyti að hún hefst með stærð af efnahagsreikningnum, 

bókfært virði eiginfjár og leggur svo ofan á það núvirta framtíðarumframafkomu frá 

rekstrarreikningi. Æskilegt er að eignir og skuldir séu metnar á markaðsvirði til að bókfært virði 

eiginfjár sé sem réttast og að hlutir sem koma ekki fram á efnahagsreikningi séu metnir. 

Heildarvirði reiknað með öllum aðferðum ætti að lokum að skila sömu niðurstöðu (Tsay, Lin og 

Wang, 2008; Pinto o.fl., 2010). 

Helstu kostir við aðferðina eru að það leggur minni áherslu á langtímaspár eins og aðferð frjáls 

sjóðstreymis, verðmatið er grundvallað á fyrirliggjandi gögnum um bókfært virði eiginfjár. 

Auðvelt er að nota aðferðina ef fyrirtæki greiðir ekki arð eða þegar sjóðstreymi er 

ófyrirsjáanlegt. Veikleikar aðferðarinnar eru að stjórnendur gætu bjagað fyrirliggjandi gögn og 

nauðsynlegt gæti verið að lagfæra gögnin áður en þau verða nothæf (Pinto o.fl., 2010). Þetta er 

sérstaklega varhugavert í þessari aðferð þar sem bókfært virði eiginfjár er stór þáttur í 
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verðmatinu og stjórnendur geta metið eignir á sögulegum kostnaði eða á markaðsvirði, einnig 

geta þeir eignfært ýmsan rekstrarkostnað sem myndi þá draga úr afkomu komandi ára.  

Svona lítur formúlan út fyrir umframafkomu:  

 

1
	

1
 

 

 er virði hlutabréfs í dag, 0. Núverandi bókfært virði eiginfjár á hlut er táknað sem  og 

svo er vænt bókfært virði eigin fjár á hlut á ákveðnum tíma, t, táknað .  er ávöxtunarkrafa 

eiginfjár, sem hægt er að finna út með CAPM (Pinto o.fl., 2010). 

 

Dividend discount model - DDM 

 

Arðgreiðslulíkanið (dividend discount model) er almennt talið vera viðurkennd leið til að 

verðmeta hlutabréf og er sú leið vinsæl meðal þeirra sem starfa á fjármálamörkuðum (Fairfield, 

1994; Foerster og Sapp, 2005). Arðgreiðslulíkanið tilheyrir þeim flokki verðmatsaðferða sem 

kallast algildar verðmatsaðferðir (absolute valuation models). Með notkun á arðgreiðslulíkaninu 

er leitast við að finna virði hlutar í tilteknu fyrirtæki en skilyrði fyrir notkun þessarar aðferðar er 

að fyrirtæki greiði út arð. Til þess að nota þetta líkan verður greiningaraðilinn að spá fyrir um 

allar framtíðararðgreiðslur þessa tiltekna fyrirtækis og núvirða með viðeigandi ávöxtunarkröfu 

(Foerster og Sapp, 2005; Olweny, 2011). Sjóðstreymi fjárfestis sem kaupir hlutabréf er arðurinn 

sem hann færi greitt fyrir hlutinn og markaðsverð hlutarins þegar hann selur hann. Af því leiðir 

að framtíðarsöluverð hlutarins ætti að endurspegla vænta arðgreiðslu, áður en hluturinn er seldur. 

Vilji fjárfestir kaupa hlut í fyrirtæki og halda þeim hlut í eitt ár, þá er virði þess hlutar, líkt og 

fram hefur komið, núvirði af væntum arðgreiðslum að viðbættu núvirði væntu söluverði hlutarins 

eftir eitt ár (Pinto o.fl., 2010). Þetta má sjá í eftirfarandi formúlu: 
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1 1
 

 

Hér er  virði hlutarins, daginn í dag, það er á tíma núll, 0.  er vænt verð hlutarins eftir 

eitt ár, 1. Væntar arðgreiðslur á hlut eftir eitt ár, að því gefnu að þær séu greiddar í enda árs 

eitt, 1, er (Pinto o.fl., 2010). 

 

Hyggist fjárfestir kaupa hlut í fyrirtæki og halda honum lengur en eitt ár, þá er virði þess hlutar, 

líkt og í fyrra dæmi, núvirði af væntum arðgreiðslum að viðbættu núvirði væntu söluverði 

hlutarins eftir fleiri en eitt ár (Pinto o.fl., 2010): 

 

1
⋯

1 1
 

 

Gordon Growth Model - GGM 

 

Gordon Growth módelið var þróað af Gordon og Shapiro (1956) og Gordon (1962). Módelið 

byggir á grunni arðgreiðslulíkansins, að verð eignar er virði allra núvirtra framtíðargreiðslna sem 

það mun afla. Gordon Growth módelið gerir ráð fyrir að virði eiginfjár fyrirtækis sé arðgreiðsla 

næsta tímabils, núvirt til eilífðar (perpetuity) með sömu ávöxtunarkröfu og vexti (growth) á 

hverju tímabili. Arðgreiðslur eru ekki forsenda þessa módels, ef þær eru ekki er þetta núvirt virði 

framtíðarsjóðsflæðis, óháð því hvort það sé notað í aðgreiðslur eða ekki. CAPM er notað til að 

finna viðeigandi ávöxtunarkröfu (eins og vísað er til í Foerster og Sapp, 2005; Pinto o.fl., 2010). 

 

Greiningaraðilar á markaði nota Gordon Growth módelið til að verðmeta fyrirtæki. Notkun þess, 

líkt og bók Pratt, Reilly og Schweis (eins og vísað er til í Cron og Hayes, 2007) á best við 

þroskuð fyrirtæki sem eru með tiltölulega stöðugan vöxt en ekki breytilegan líkt og á fyrri líftíma 

þess. Formúlan fyrir Gordon Growth model er sem hér segir: 
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1
 

eða 

 

 

Væntur fastur vöxtur á arðgreiðslunum er  en  er stuðull fyrir arðgreiðslu á tímanum . 

Ávöxtunarkrafan er 	sem er fundin með CAPM. 

 

Capital Asset Pricing Model - CAPM  

 

Ávöxtunarkrafa er mikilvægur þáttur í mati aðila á hversu mikið hann er reiðubúinn að greiða 

fyrir fjárfestingu miðað við áhættu hennar. Capital Asset Pricing Model (CAPM) er notað til þess 

að ákvarða ávöxtunarkröfu á tiltekna eign og um leið verð hennar ef hægt er að áætla 

framtíðarsjóðstreymi (Elbannan, 2015). Ein af lykilforsendum hennar er að fjárfestar eru 

áhættufælnir og að þeir taka ákvarðanir út frá meðalávöxtun og dreifni ávöxtunar eignasafnsins.  

Nóbelsverðlaunahafinn William Sharpe og John Lintner þróuðu CAPM líkanið á sjötta 

áratugnum. Líkanið er byggt á vinnu Harry Markowitz sem þróaði hagkvæmt eignasafn, mean-

variance eignasafnsmódelið, sem gengur út á að fjárfestar velji eignasafn sem hámarki arðsemi 

en í samræmi við þá áhættu sem fjárfestir er reiðubúinn að taka. Markowitz gengur út frá því að 

fjárfestar séu áhættufælnir og þar af leiðandi vilja þeir lágmarka dreifni, sem sagt áhættu, 

ávöxtunar eignasafnsins. Sharpe og Lintner bættu við tveimur forsendum þegar þeir þróuðu 

CAPM líkanið. Fyrri forsendan er sú að fjárfestar geti bæði tekið að láni eða lánað á 

áhættulausum vöxtum óháð upphæð. Seinni forsendan er sú að fjárfestar hafa samkynja 

(homogenous) væntingar (Elbannan, 2015). CAPM jafnan, samkvæmt Sharpe og Lintner, lítur 

því svona út: 
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E(Ri) er vænt ávöxtun á tiltekinni eign, i. Beta, β, er markaðsbeta þessarar tilteknu eignar 

samanborið við markaðinn (Elbannan, 2015; Jagannathan og McGrattan, 1995; Odobasic, 

Tolusic og Tolusic, 2014). Hér má sjá hvernig betan er reiknuð: 

 

 

 

Betan er reiknuð með samfylgni ávöxtunar eignarinnar við ávöxtun markaðarins, deilt með 

dreifni ávöxtunar markaðsins (Elbannan, 2015; Odobasic, Tolusic og Tolusic, 2014 ). Betan 

endurspeglar markaðsáhættu, sem segir til um næmni ávöxtunar tiltekinnar eignar miðað við 

markaðinn í heild sinni, þetta segir meðal annars Mirza (2005) (eins og vísað er til í Muralidhar, 

Mungikar og Nayak, 2013). Beta segir til um viðbrögð gengis hlutabréfs við sveiflu á 

hlutabréfamarkaði. Há beta, hærri en 1, gefur til kynna að ávöxtun hlutabréfs sé meiri og að hún 

sé sveiflukenndari, sé miðað við hlutabréfamarkaðinn. Sé beta hlutabréfs 1, þýðir það að ávöxtun 

bréfsins fylgir markaðinum. Ef beta hlutabréfs er minna en 1, er bréfið ekki eins sveiflukennt, 

ávöxtun lægri og það talið vera öruggari fjárfestingarkostur (Gardner, McGowan, og Moeller, 

2010). Rf er áhættulausir vextir en það næsta sem kemst að áhættulausum vöxtum eru skuldabréf 

útgefin af þróuðum lýðræðisríkjum (Hutchison, Fraser, Adair og Srivatsa, 2011; Novak, 2015). 

RM er svo ávöxtun markaðarins (Elbannan, 2015).  

 

Þó að CAPM er vinsælt og notað af flestum fjárfestum um allan heim er það ekki hafið yfir 

gagnrýni (Gökgöz, 2007). Fama og French komust að þeirri niðurstöðu að CAPM módelið 

haldist ekki miðað við reynslu (empirically) og kynntu til sögunnar þriggja þátta líkanið (TFM) 

sem betrumbætir CAPM módelið að því leyti að það tekur tillit til áhrifa annarra þátta á borð við 

stærð hlutabréfa og virði hlutabréfa, að þessu komust Fama og French í rannsókn sinni (eins og 

vísað er til í Perold, 2004; Milionis, 2011). Með því að taka tillit til þessara þátta sögðu Fama og 

French, líkt og kom fram í rannsókn Gaunt (eins og vísað er til í Gökgöz, 2007), að þriggja þátta 

líkanið gæti gefið gleggri vísbendingu um hversu sveiflukennd ávöxtun tiltekinna bréfa gæti 
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verið. Þá þætti sem Fama og French bættu við CAPM módelið töldu þeir skorta við upprunalegu 

útgáfu CAPM.  

 

Weighted Average Cost of Capital - WACC 

 

Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar (WACC) tiltekins fyrirtækis er sá meðalkostnaður sem 

fyrirtækið leggur í til að afla fjármagns til að standa undir rekstri sínum. Með því að reikna út 

vegið meðaltal fjármagnskostnaðar er reynt að finna meðalávöxtun sem allir fjárfestar fyrirtækis 

vænta: hlutafjáreigendur, forgangshlutafjáreigendur, lánardrottnar langtíma- og 

skammtímaskulda (Pinto o.fl., 2010; Pagano og Stout, 2004). Jafnan fyrir WACC er sem hér 

segir:  

 

∗ ∗ ∗ 1  

 

Táknin í jöfnunni sem finnur WACC eru nokkur.  táknar kostnað skulda, sem eru vextirnir 

sem fyrirtækið greiðir af skuldum sínum. En til að fá þessa tölu eru vextir útistandandi lána 

vegnir.  er ávöxtunarkrafa eigin fjár en reikna má hana með CAPM módelinu.  er eigið fé og 

er það hlutfall af samtölunni af skuldum og eigið fé. Svo er  skuldir félagsins og er það síðan 

deilt með samtölunni af skuldum og eigið fé (Pinto o.fl., 2010). 

 

Skilvirkur markaður (Efficient market) 

 

Tilgátan um skilvirkan markað hefur verið eitt þekktasta viðfangsefni fræðimanna fjármála frá 

því upp úr árinu 1970. Hún hefur þótt umdeild og hefur verið meðal mest rannsökuðu 

viðfangsefnum félagsvísindanna. Markaður er talinn vera skilvirkur endurspegli hann allar 

upplýsingar sem liggja fyrir en til þess að ákvarða hvernig markaðurinn ætti að endurspegla 

upplýsingarnar er nauðsynlegt að skoða hversu áhættusæknir eða áhættufælnir fjárfestar eru. 

Þessi tilgáta hefur því bæði áhrif á fjárfesta og fyrirtæki. Þar sem upplýsingar endurspeglast strax 

í verði verðbréfa geta fjárfestar ekki búist við viðbótarávöxtun, það er, lítill virðisauki er fólginn 
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í upplýsingum því þær eru þegar komnar inn í verðið. Eðlilegt er að gera ráð fyrir að fá 

sanngjarnt verð fyrir verðbréf, en ólíklegt að hagnast umfram eðlilega ávöxtun (Sewell, 2012). 

 

Til eru þrjár útgáfur skilvirks markaðs með tilliti til upplýsinga: 

Fyrsta útgáfan kallast veikt form skilvirks markaðs og á við þegar upplýsingarnar sem liggja fyrir 

innihalda aðeins söguleg gögn um verðbréf. Undir það falla söguleg gögn um þróun verðs, 

ávöxtun og veltu með verðbréfin.  

Önnur útgáfan, meðal-sterkt form skilvirks markaðs, á við þegar upplýsingarnar innihalda allar 

upplýsingar sem eru fyrirliggjandi og opinberar öllum markaðsaðilum. Þetta form leiðir til þess 

að verð verðbréfa er endurspeglað af öllum opinberum upplýsingum, til dæmis ársreikningum.  

Síðasta útgáfan, sterk form skilvirks markaðs, á við þegar allar upplýsingar eru þekktar meðal 

markaðsaðila, þar á meðal innherjaupplýsingar. Þetta myndi krefjast fullkomins markaðs þar sem 

allar upplýsingar er hægt að nálgast öllum að kostnaðarlausu og að allir geti nálgast þær á sama 

tíma. Þetta form leiðir til þess að verð verðbréfa er að fullu endurspeglað af einka- og opinberum 

upplýsingum (Sewell, 2012). 

 

Verðmatsferlið     

 

Almennt séð lítur verðmatsferlið svona út að mati Pinto og félaga (2010): 

1. Grunngreining 
2. Spá fyrir um frammistöðu fyrirtækis 
3. Val á viðeigandi verðmatsaðferð 
4. Umbreyta frammistöðuspám yfir í verðmat 
5. Draga réttar ályktanir miðað við niðurstöðu verðmats 

 

Grunngreining er fyrsta skrefið í verðmatsferlinu sem kemur fram í bók Pinto og félaga (2010) 

en í því felst að skilja rekstur og starfsemi fyrirtækisins sem á að verðmeta en einnig gera sér 

grein fyrir umhverfinu sem það starfar í og þá greina markaðinn og samkeppnisaðila. Í 

grunngreiningunni þarf fyrst og fremst að skoða fjárhagsupplýsingar fyrirtækisins og er þar helst 

átt við ársreikninga þess og árshlutareikninga. Upp úr því má reikna hinar ýmsu stærðir á borð 

við veltufjárhlutfall, lausafjárhlutfall og eiginfjárhlutfall, svo dæmi séu tekin. Þá þarf að horfa til 

þeirrar kjarnastarfsemi sem fyrirtækið er byggt á, hvernig sú starfsemi stendur sig og þar af 
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leiðandi horfa framhjá óreglulegum tekjuliðum á borð við sölu á órekstrartengdum eignum eða 

hagstæðri niðurstöðu í málaferlum sem leiðir til skaðabóta. Þetta á líka við kostnaðarliði. Ásamt 

þessu þarf að horfa til samkeppnisaðila og þess umhverfis sem fyrirtækið starfar í. 

Samkeppnishindranir geta verið lykill að langtíma arðsemi fyrirtækisins. Þær geta einnig verið 

geta verið mjög hár stofnkostnaður, á borð við kaup á dýrum búnaði sem er grundvöllur 

starfseminnar, lög eða reglur sem takmarka til dæmis fjöldann sem starfa má á þessum tiltekna 

markaði. Svo eru einfaldlega takmörk sem eru fengin frá náttúrunnar hendi, gott dæmi um slíkt 

er Bláa lónið sem er í einstakri stöðu á markaði og lifir við náttúrulega einokun en þá er einn 

seljandi með vöru en engar vörur sem eru hliðstæðar sem keppa við hann. Ytri þættir skipta líka 

máli hér og skal farið í hagkerfisgreiningu en með því er átt að skoða hagvaxtarþróun, 

gengisþróun, verðbólguþróun, afkomu ríkisins, neyslu og fjárfestingu, svo nokkrir hlutir séu 

nefndir. Að sama skapi er gott að skoða hlutabréfamarkaði, hversu mikil eftirspurn er eftir 

bréfum fyrirtækisins, þá hversu mikill seljanleikinn er (Pinto o.fl., 2010). 

 

Næsta skref er að spá fyrir um frammistöðu fyrirtækisins sem á að verðmeta. Hægt er að horfa á 

þessa spá útfrá tveimur sjónarhornum, annars vegar útfrá sjónarhorni þeirra efnahagsaðstæðna 

sem fyrirtækið starfar við og svo hins vegar frá rekstrar- og fjármálastöðu fyrirtækisins sjálfs. Sé 

litið á fyrirtæki í stærra samhengi er verið að spá fyrir um það með toppi-niður spáaðferð (top-

down forecasting approach). Þá er spáð með tilliti til alþjóðlegra skilyrða, svo er spáð miðað við 

þá atvinnugrein sem fyrirtækið starfar í og svo að lokum er skoðuð frammistaða fyrirtækisins 

útfrá fyrirtækinu sjálfu. Á hinn bóginn er hægt að spá með botni-upp spáaðferðinni (bottom-up 

forecasting approach), þá er spáð frá rekstrarstigi og svo upp í verulegri stærðargráður, öfugt við 

toppi-niður spáaðferðinni. Inni í þessu felst að skoða hverjar skammtíma- og 

langtímasöluáætlanir fyrirtækisins eru, hversu stór hluti tekna verður að hagnaði og hvort 

fyrirtækið hyggist greiða niður lánin sín, svo dæmi séu tekin (Pinto o.fl., 2010). 

 

Þriðja skrefið í verðmatsferlinu er að velja viðeigandi verðmatsaðferð. Til að mynda er hægt að 

verðmeta fyrirtæki sem greiða arð með arðgreiðslulíkaninu. Þjónustufyrirtæki, á borð við 

endurskoðunarskrifstofur, eru ekki verðmetnar á sama hátt og fyrirtæki með miklar eignir. Hægt 

er að nota frjálsa sjóðstreymisaðferðina. Verðmatsaðferðir flokkast í tvo flokka, algildar 

verðmatsaðferðir (absolute valuation models) þar sem fyrirtæki er verðmetið frá grunni út frá 
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eiginleikum og núvirtum framtíðarvæntingum um sjóðstreymi og svo afstæðar verðmatsaðferðir 

(relative valuation models) en þá ýmsir þættir fyrirtækis bornir saman við samskonar fyrirtæki og 

verðmetin í samanburði til dæmis með verðmatskennitölum. Þess vegna þarf að huga að 

einkennum félagsins sem er hluti af fyrsta skrefinu í verðmatsferlinu, að þekkja rekstur félagsins 

vel þegar velja skal verðmatsaðferð. Einnig þarf að meta þær upplýsingar sem til staðar eru og 

taka til skoðunar gæði þeirra, til dæmis getur reynst erfitt að nota P/E verðmatskennitölu þegar 

fyrirtæki er með mjög sveiflukenndan hagnað eða einfaldlega rekið með tapi í langan tíma. Því 

þarf að huga að því hvort einhver önnur verðmatskennitala ætti betur við (Pinto o.fl., 2010). 

 

Fjórða skrefið gengur út á að umbreyta þessum áætlunum yfir í verðmat. Framkvæma þarf 

næmnigreiningu til að ákvarða hversu miklar breytingar í spánni myndi hafa áhrif á niðurstöðu 

verðmatsins. Gera má næmnigreiningu til að meta hversu mikil breyting í áætluðum 

framtíðarvexti og eða breyting í ávöxtunarkröfu hefur áhrif á virði félagsins útfrá 

verðmatsaðferðinni sem notast er við. Einnig eru aðstæður hvers fyrirtækis mismunandi og því 

gæti verið þörf á að gera ráð fyrir einhvers konar áhrifum á verðmatið sökum ákveðinna 

aðstæðna til að mynda ef hlutabréf fyrirtækis eru ekki með mikinn seljanleika (liquidity) (Pinto 

o.fl., 2010).  

 

Fimmta og síðasta skrefið er að draga ályktanir af niðurstöðu verðmatsins. Meðal þeirra sem 

koma með verðmöt og draga ályktanir af þeim eru greinendur hjá fjárfestingarfélögum sem eru 

með miðlun á verðbréfum sem hluta af sinni starfsemi. Skýrslum þessara greinenda er dreift til 

meðal annars almennra fjárfesta og fagfjárfesta. Þeir greinendur sem starfa hjá 

verðbréfafyrirtækjum eru þekktir sem sölu-hliðargreinendur (sell-side analysts), þar sem 

verðbréfafyrirtæki selja fjárfestingar og þjónustu til fyrirtækja (þar á meðal fjárfestingafélaga). 

Greinendur aðstoða einnig viðskiptavini sína með því að draga ályktanir af verðmötum til að 

hjálpa þeim að ná þeirra markmiðum í fjárfestingum og þar af leiðandi að hjálpa þeim að taka 

betri ákvarðanir varðandi kaup og sölu á verðbréfum. Greinendur leggja einnig sín lóð á 

vogarskálarnar til að tryggja skilvirka virkni fjármálamarkaðins með því að veita greiningu eða 

mat sem leiðir til upplýstra kaupa og sölu á verðbréfum. Þar af leiðandi endurspeglar verð betur 

undirliggjandi virði bréfa (Pinto o.fl., 2010). 
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Aðferð endurröðunar 

 

Hugmyndafræði Penman 

 

Í stuttu máli er hægt að segja að aðferð Stephen H. Penman gangi út á að skipta fyrirtækinu í 

tvennt, rekstrarhlið og fjármunahlið og er það gert með endurröðun á fjárhagsupplýsingum, 

félaginu er skipt í tvo hluta svo er farið í ferli verðmats. Penman vill fremur notast við 

niðurstöður rekstrar til grundvallar verðmats fremur en niðurstöður sjóðstreymis. Rekstrarhliðin 

skiptist svo í tvennt, annars vegar rekstrareignir og hins vegar rekstrarskuldir, en þetta eru þær 

eignir og þær skuldir sem notaðar eru í þeim tilgangi að framfylgja kjarnastarfsemi fyrirtækisins, 

til að mynda til að selja vöru eða þjónustu til viðskiptavinar. Viðskiptakröfur teljast til dæmis 

sem rekstrareignir, þar sem þær eru tilkomnar vegna sölu á vöru fyrirtækisins. Að sama skapi 

myndu fasteignir teljast til rekstrareignar þar sem þær geta leikið lykilhlutverk í því að fylgja 

kjarnastarfsemi fyrirtækis, hér má nefna verslunarhúsnæði þar sem vörur eru seldar 

viðskiptavinum. Viðskiptaskuldir teljast hins vegar til rekstrarskulda, sökum þess að þær verða 

til við það að verða sér úti um þá hluti sem til þarf til að geta stundað rekstur 

kjarnastarfseminnar. Fjármunahliðin er eignir og skuldir sem notaðar eru til þess að fjármagna 

fyrirtækið sem um ræðir. Fjármunahliðin skiptist að sama skapi í tvennt, fjármunaeignir og 

fjármunaskuldir. Vaxtakostnaður á fjárhagsskuldbindingum myndi teljast til fjármunaskulda.  

Skammtímaviðskiptaskuldir myndu teljast til fjármunaskuldar séu þær notaðar í þeim tilgangi að 

afla handbærs fjár og bera markaðsvexti. Skipta má handbæru fé í tvo hluta, rekstrartengt 

handbært fé og órekstrartengt handbært fé. Órekstrartengt handbært fé myndi teljast til 

fjármunaeignar þar sem æskilegt er að sá hluti handbærs fjár fari í ávöxtun, þekki aðili fyrirtæki 

vel ætti að vera hægt að finna þá upphæð eða fyrirtækið sjálft hafi gefið út hversu mikið 

rekstrartengt handbært fé sé, og er þá hægt að áætla hvaða hluti fjárins er órekstrartengt. 

Rekstrartengt handbært fé væri hins vegar sú lágmarksfjárhæð sem fyrirtæki þyrfti til að halda úti 

daglegum rekstri og greiða reikninga, það myndi teljast til rekstrareignar. 
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Tilgangur endurröðunar 

 

Efnahagsreikningurinn er hannaður með kröfuhafa í huga (Ungson og Wong, 2015), það er ein 

ástæða þess að endurröðun er nauðsynleg fyrir hlutafjárgreiningu (equity analysis). Endurröðun 

aðgreinir fjármunaliði frá grunnrekstri og gerir fjárhagsupplýsingarnar aðgengilegri til að greina 

út þætti virðissköpunar, dæmi um þessa virðisþætti eru umframhagnaður (residual earnings) og 

umframhagnaðarvöxtur (abnormal earnings growth). Það er grunnreksturinn sem skapar virði 

fyrir hluthafa, þess vegna þarf fjárfestir að beina sjónum sínum á hann þegar kemur að 

fjárfestingarákvörðunum. Aðferð endurröðunar gengur út á að takmarka vangaveltur og beina 

verðmatsferlinu á það sem er handbært og sést í fyrirliggjandi fjárhagsupplýsingum (Penman, 

2013). 

 

Þegar fjármunaliðir hafa verið aðgreindir frá grunnrekstrinum er mun auðveldara að spá fyrir um 

rekstarafkomu komandi ára og ætti að koma í veg fyrir að fjárfestir greiði of mikið fyrir væntan 

vöxt fyrirtækis. Það eru aðeins þrír grundvallarþættir sem þarf að leysa út til að geta gert einfalt 

verðmat. Einfalt verðmat er notað sem grundvöllur áður en farið er yfir í viðtækara verðmat sem 

inniheldur fleiri þætti sem þarf að spá fyrir um. Grundvallarþættirnir eru nettó rekstareignir (net 

operating assets), endurraðað bókfært virði eiginfé og umframrekstrarinnkoma (residual 

operating income). Nettó rekstareignir eru allar eignir sem eru notaðir við að framleiða verðmæti 

að frádregnum þeim skuldbindingum sem tengjast beint rekstrinum. Endurraðað bókfært virði 

eiginfjár er hið hefðbundna yfirlit um eiginfjár sem hefur verið leiðrétt fyrir greiðsluliði og þessir 

þættir færðir yfir í rekstrarreikninginn. Umframrekstrarinnkoma er sú innkoma sem er eftir þegar 

ávöxtunarkrafa á reksturinn hefur verið margfölduð með nettórekstrareignum og dregin frá 

grunnrekstrarinnkomu (Penman, 2013). 

 

Tengsl fjárhagsupplýsinga 

 

Hefðbundnar fjárhagsupplýsingar stjórnast af reikningstengslum (accounting relations) eins og 

sjá má á mynd 1. Sjóðstreymi og rekstrarreikningur eru flæði (flow) sem stjórna breytingum á 

eignum efnahagsreikningsins. Því eru allar fjárhagsupplýsingar tengdar og segja til hvernig hver 

þáttur breytir öðrum, sem og útskýra sögu fyrirtækis yfir ákveðið tímabil, sem dæmi er breyting 
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á reiðufé sem fengin er frá yfirliti um sjóðstreymi mismunur milli eignastöðu reiðufjár á 

efnahagsreikningi frá upphafi til lok árs (Penman, 2013). 

 

 

Mynd 1: Tengsl fjárhagsupplýsinga 

Heimild: Penman (2013) 

 

Þetta samband heldur sér í endurröðuðum fjárhagsupplýsingum en þar er mun auðveldara að sjá 

feril tengsla og er það einn helsti kostur aðferðar endurröðunar. Á mynd 2 má sjá tengsl 

endurraðaðra fjárhagsupplýsinga og má glögglega sjá breytingu á eigin fé á árinu og má leysa út 

með tveimur liðum frá rekstrarreikningi og sjóðstreymi en það eru heildarafkoma 

(comprehensive income) og fjármagnsfærslur til fjármunahliðar fyrirtækisins (merki d). Á mynd 

2 sést að virðissköpun fyrir hluthafa kemur frá heildarafkomu rekstrar, þar sem það eykur eigið 

fé fyrirtækisins milli ára. 
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Mynd 2: Tengsl endurraðaðra fjárhagsupplýsinga  

Heimild: Penman (2013) 

 

Líkt og mynd 2 sýnir er breyting á eigin fé á milli ára heildarafkoma (comprehensive income) að 

frádregnu því fé sem reksturinn skapar (C), að frádregnum fjárfestingum í rekstrareignum (I). 

Þetta samband er mun einfaldara en fyrir hefðbundnar fjárhagsupplýsingar. Nettó rekstrareignir 

(NOA) eru knúnar áfram af rekstrarafkomu en lækkar þegar fé er fært yfir til fjármunaeigna 

(NFO). Nettó fjármunaeignir eru knúnar áfram af frjálsu sjóðstreymi frá rekstri ásamt 

fjármagnskostnaði og arðgreiðslum. Eigið fé er því nettó rekstrareignir (NOA) að frádregnum 

nettó fjármunaeignum (NFO) og því er ljóst að það sem knýr fram nettó rekstrareignir og nettó 

fjármunaeignir er lykillinn að arðsemi hluthafa (Penman, 2013). 

 

Helstu kostir verðmats endurröðunar 

 

Verðmatsaðferðin er einföld og skilvirk og grundvallast á fáum breytum, en breyturnar eru sala, 

hagnaðarhlutfall og staða veltueigna. Arðgreiðslur eru verðmatinu óviðkomandi enda hafa 

arðgreiðslur ekki áhrif á umframrekstrarafkomu (residual operating income), þær koma 

aðferðinni ekkert við. Fjármögnun er þessu einnig óviðkomandi en sá þáttur hefur engin áhrif á 
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verðmatsferlið. Fjárfestingar sem skapa ekki umframrekstrarafkomu hafa ekki áhrif á verðmatið. 

Aðferðin sýnir líka auðvelda leið til að koma auga á virðisskapandi fjárfestingar, þegar 

fjárfesting gefur af sér meiri arðsemi en ávöxtunarkrafa rekstrar (cost of operations) skilar hún 

hluthöfum virði. Sú ávöxtunarkrafa er eina ávöxtunarkrafan sem er notuð í aðferðinni (Penman, 

2013). 

 

Afhverju endurröðun? 

 

Fyrirtæki afla sér fjár frá fjármagnsmarkaðarins sem færast þá yfir í fjármunaaeignir sem er 

seinna umbreytt yfir í rekstrareignir. Fyrirtæki kaupa afurðir frá birgjum til að framleiða sínar 

eigin vörur eða þjónustu sem seld eru til viðskiptavina. Þær vörur eða sú þjónusta sem keypt er af 

birgjum er sameinað við rekstareignir til að skapa virðisaukningu og skapa tekjur þegar varan 

eða þjónustan er endurseld. Sú afkoma sem verður eftir í rekstrinum er greidd út sem arður til 

fjármunahliðar fyrirtækisins en á móti þegar tímabært er að fara í fjárfestingar mun 

fjármunahliðin umbreyta hluta af sínum verðmætum yfir í rekstrareignir, ef það þarf að afla meiri 

hlutafjár eða lánsfjár til að fjármagna þessar fjárfestingar þarf fjármunahliðin að leita til 

fjármagnsmarkaðarins. 

 

Rekstrarafkoma drífur áfram nettó rekstrareignir en þær lækka þegar fjármagn, sem verður til í 

rekstrinum, er fært yfir til fjármunahliðar fyrirtækisins og er fjárfest í fjármunaeign. Nettó 

fjármunaskuldbindingarnar eru knúnar áfram af frjálsu sjóðstreymi sem kemur frá rekstri ásamt 

fjármagnskostnaði sem skuldbindingarnar valda, héðan fer svo út arðgreiðslan til hluthafa. 

Hækkun á eigin fé fylgir heildarafkomu (comprehensive income) og lækkar við arðgreiðslu.  

 

ð	 é ó	 ó	 á  

 

Eigið fé er því knúið áfram af þeim þáttum sem drífa nettó rekstrareignir og nettó 

fjármunaskuldbindingar. Endurröðun sýnir þetta ferli viðskipta á mun einfaldari hátt en hin 

hefðbundnu fjármagnsgögn. Til að finna hversu mikið virði félagið skapar umfram kostnað við 

alla fjármögnun er nauðsynlegt að endurraða fjárhagsgögnunum til að leysa út fyrir nettó 
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rekstrareignir því að umframrekstrarafkoma er fundin út með því að margfalda ávöxtunarkröfu 

reksturs við nettórekstrareignir og draga þá tölu frá grunnrekstrarinnkomu eins og áður var sagt. 

 

Endurröðun efnahagsreiknings 

 

Hinn hefðbundni efnahagsreikningur, sem sjá má í töflu 1, skiptir eignum og skuldum eftir 

tímaröðun (current) eignum er skipt eftir seljanleika (liquidity) en skuldum er raðað eftir 

gjalddaga (maturity). Þessi skipting á að gefa kröfuhöfum glögga mynd af greiðslugetu félagsins 

en ársreikningar eru hannaðir fyrir þá (Ungson og Wong, 2015). 

Í endurröðunarferlinu er efnahagsreikningurinn umbreyttur, en dæmi um það má sjá í töflu 2, og 

eru eignir og skuldir settar í fjóra flokka, rekstrareignir, fjármunaeignir, rekstrarskuldir og 

fjármunaskuldir. Rekstrareignir eru aðeins þær eignir eða skuldir sem notaðar eru við að 

framleiða vörur eða þjónustu fyrir viðskiptavini. Fjármunaeignir eru aðeins þær eignir sem ekki 

tengjast rekstri fyrirtækisins. Rekstareignir og skuldir eru dregnar saman í flokk, nettó 

rekstrareignir (net operating assets) en fjármunaeignir og skuldir fá nafnið nettó fjármunaeignir 

(net financial assets). Rekstrar- og fjármunaeignir og -skuldir eru dregnar saman í einn lið sem 

sýnir þá heildarstöðu eiginfjár. Til að geta skipt upp rekstrar- og fjármunaeignum er nauðsynlegt 

að hafa góðan skilning á rekstri félagsins til að geta aðgreint eignirnar á réttan hátt. Helsta 

ástæðan fyrir endurröðun efnahagsreikningsins er að leggja áherslu á þá þætti sem drífa áfram 

arðsemi, þá sérstaklega ávöxtun á eigið fé (return on common equity) ásamt vöxtum. Þessir 

þættir eru lykilatriði þegar kemur að frammistöðuspám og verðmati.  

 

 

Tafla 1: Hefðbundinn efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur 
Assets   Skuldir og eigið fé   

Rekstrareignir OA Rekstrarskuldir OL 
Fjármunaeignir FO Fjármunaskuldir FL 

Eigið fé EQ 

Heildareignir OA+FO Heildar skuldir OL + FL + EQ 
 

(Penman, 2013) 
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Tafla 2: Endurraðaður efnahagsreikningur 

Rekstrareignir 
Fjármögnun og eigið 
fé 

Rekstrareignir OA Fjármunaeignir FA 
Rekstrarskuldir (OL) Fjármunaskuldir (FL) 

Nettó fjármunastaða NFO 
Eigið fé EQ 

Nettó rekstrareignir NOA Heildar skuldir NFO + EQ 

 

(Penman, 2013) 

 

Helstu bókhaldsfærslur og flokkun þeirra 

 

Reiðufé er eign sem getur farið í bæði rekstrar- og fjármunahluta efnahagsreikningins en það 

flokkast með rekstrareignum ef það er aðeins til staðar til að mæta skammtíma rekstarkostnaði en 

fer með fjármunaeignum þegar það gefur af sér vexti og ekki er búist við því að nota það í 

rekstrinum á næstunni.  

Skammtímakröfur eru flokkaðar á ýmsan máta, ef þetta er notkun á reiðufé til skamms tíma til 

ávöxtunar fer þetta með fjármunaeignum. Ef þetta eru hefðbundnar viðskiptakröfur fara þær með 

rekstrareignum, ef þau bera vexti hinsvegar er í lagi að flokka þær með fjármunaeignum. Ef það 

er stefna félagsins að veita greiðslufresti til að öðlast viðskipti skal flokka þetta með 

rekstareignum ásamt vaxtatekjum frá kröfunum. 

Fjárfestingar í skuldabréfum fara undir fjármunafærslur, þau eru bókfærð á markaðsvirði (market 

to market) ef þau eru til sölu, annars eru þau bókfærð á kostnaðarverði ef félagið ætlar að halda 

bréfunum til lokagjalddaga (Penman, 2013). 

 

Langtímafjárfestingar í hlutafélögum 

 

Hlutfjáreign í öðrum fyrirtækjum skráist sem rekstareign. Hinsvegar ef eignarhluturinn er minni 

en 20% skráist hann sem verðbréf til sölu á markaðsvirði eða kostnaðarverði, þá er hann skráður 
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sem fjármunaeign. Ef eignarhluturinn er á milli 20% - 50% er þetta fært sem hlutafjáreign undir 

eigin fé, fjárfestingin er þá færð á kostnaðarverði ásamt uppsafnaðri hlutdeild í hagnaði af 

dótturfélaginu að frádregnum arði og afskriftum. 

Ef fjárfesting í félagi er yfir 50% þá eru fjárhagsgögn fyrir móður- og dótturfélagið sameinuð í 

einn ársreikning og mun hlutafjáreignin hvergi birtast í sameinaða ársreikningnum enda er nýi 

ársreikningurinn með allar upplýsingar um bæði fyrirtækin. Skammtímahlutafjáreignir eru færðar 

á markaðsvirði, þær geta verið bæði rekstrareignir og fjármunaeignir en ef þær eru hluti af 

verðbréfasafni þá eru þetta rekstareignir, annars ef umfram fjármagn er sett í þessi bréf eru þetta 

fjármunafærslur. 

Viðskiptaskuldir flokkast sem rekstrarskuld, nema skuldin beri vexti umfram markaðsgengi.  

Áfallinn kostnaður flokkast sem rekstrarskuld ásamt fyrirframinnheimtum tekjum. 

Leigusamningar eru eignfærðir á rekstrarhlið efnahagsreikningins en skuldin flokkast sem 

fjármunaskuld. Skattar sem til eru vegna reksturs flokkast sem rekstrareign. Forgangshlutabréf 

eru færð sem fjármunaskuld.  

 

Endurröðun sjóðstreymis 

 

Hið hefðbundna sjóðstreymi tekur saman þrjá liði, fé frá rekstri, fé frá fjárfestingum og fé frá 

fjármögnun. Helstu vandamál við þessa aðferð er að hún setur upp breytingu á reiðufé og ígildi 

reiðufjár (cash and cash equivalents) en fé sem verður til þarf að setja eitthvert. Það fé sem þarf 

að nota í reksturinn er fjárfesting í rekstrareignum og ætti því að vera í fjárfestingahluta 

sjóðstreymisins. Það fé sem fært er í ávöxtun er fjármunaeign og ætti að vera skráð sem slík. 

Hefðbundna aðferðin sýnir einnig að frjálst sjóðstreymi minnkar ef fyrirtæki fjárfestir 

umframfjármagni sínu í til dæmis skuldabréfum, önnur skekkja á sér stað þegar félag selur 

skuldabréf til að fjármagna rekstur, þá dregst fjárfestingarflæðið saman í stað  

fjármögnunarflæðisins. Með því að endurraða sjóðstreyminu er hægt að lagfæra þessa skekkju. 

Þessar færslur jafna út skort á fjárflæði en valda því ekki. Erfitt getur verið að greina út 

fjárfestingar í rekstrareignum frá hinu hefðbundna sjóðstreymi, með réttu ættu þær að flokkast 

með fjárfestingarfjárflæði en fara oft með rekstrarfjárflæði, dæmi um þetta eru fjárfestingar í 

rannsóknum og þróun og vörubirgðir (Penman, 2013). 
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Endurraðað sjóðstreymi  	∆  

 

Endurraðaða sjóðstreymið er mun einfaldara í notkun og er mun auðveldara að leysa út fyrir það 

heldur en hið hefðbundna. Það inniheldur fjóra liði, fé frá rekstri, fjárfestingar í rekstri, fé greitt 

til hluthafa, fé greitt til lánardrottna. Leyst er út fyrir sjóðstreymið með því að taka 

heildarafkomu (comprehensive income) að frádregnum breytingum á rekstrareignum (NOA). 

Skattar eru eyrnamerktir á þann lið sem veldur þeim og dregnir frá sjóðstreymi frá rekstri og frá 

fjármögnunarflæði til að sýna hreina niðurstöðu fyrir hvorn lið. 

 

Endurröðun rekstrarreiknings 

 

Rekstarreikningurinn sýnir afkomu nettó rekstrareigna og nettó fjármunaeigna, hinn endurraðaði 

rekstrarreikningur greinir hinsvegar rekstrarafkomu sem kemur frá reglubundinni sölu og 

óhefðbundnum liðum. Ólíkt hefðbundnum rekstrarreikningi er endurraðaði rekstrarreikningurinn 

ítarlegri þannig að hann inniheldur liði (dirty surplus) sem í sumum tilfellum má finna skráða á 

eigið fé, þessum liðum hefur verið bætt við nettó innkomu (net income) til að finna út 

heildarafkomu (comprehensive income) í hefðbundnum rekstrarreikningum. Í endurraðaða 

rekstrarreikningnum er tekjuskatti skipt niður á milli rekstrar og fjármuna, með þessu sjáum við 

nákvæmlega hvað hvor liður skilar hluthöfum eftir skatt. Skattahagræði er svo deilt niður á þessa 

hluti. 

 

Endurröðun eiginfjár 

 

Ein helsta ástæða endurröðunar er að kljúfa kostnað við fjármögnun frá kostnaði við rekstur. 

Staða eiginfjár í upphafi árs er sú sama og í lok árs að viðbættum heildarhagnaði að frádregnum 

arðgreiðslum og kaupum á eigin bréfum. Fyrir almennan hluthafa eru forgangshlutabréf ekkert 

annað en skuldbinding, þess vegna þarf að draga þau frá eigin fé til að fá hreina mynd af 

stöðunni fyrir almenna hluthafa að mati Penman. Fjarlægja þarf einnig arðgreiðslur sem eru 

bókfærðar sem skuld, færa á væntar arðgreiðslu frá skuldum yfir á eigið fé. Til að einfalda 
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eiginfjáryfirlitið er gott að fá út nettó tölu yfir alla hluthafafærslur, það er að segja, arðgreiðslu, 

kaup á eiginbréfum og aukningu hlutafjár.  

Reikna þarf heildarafkomu með því að leggja saman hagnað frá rekstarreikningi ásamt þeim 

tekjum sem koma fram á eiginfjáryfirlitinu. Gengismunur er algengt dæmi um hlut sem bæta þarf 

við afkomu á rekstarreikningi. Eiginfjáryfirlit sem hefur enga rekstrarliði er kallað „clean surplus 

accounting“ en þegar eiginfjáryfirlitið inniheldur ýmsa rekstrarliði þá er talað um „dirty surplus 

accounting“ en við endurröðun er nauðsynlegt að taka tillit til þessara liða. Algengustu liðir sem 

sjást á eiginfjaryfirlitinu eru gjaldmiðla afkoma og niðurstaða afleiðusamninga.  

Annað vandamál er þegar félag gefur út hlutafé á undir markaðsverði eða til starfsmanna á 

ákveðnu gengi sem hlunnindi mun tapið sem hluthafar verða fyrir vegna á útþynningu á þeirra 

hlut ekki birtast í hefðbundnum ársreikningnum. Hefðbundnir ársreikningar gera ekki góð skil á 

þessum viðskiptum. Nauðsynlegt er að gera full skil á öllum kaupréttum, skuldbreytilegum 

skuldabréfum eða öllum tilköllum til hlutafjár. Þetta er ein helsta ástæðan afhverju endurröðun er 

mikilvæg. 

 

Kennitölur 

 

Kennitölusamanburður er byggður á þeirri hugmynd að eignir sem eru líkar ættu að vera seldar á 

svipuðu verði. Fyrirtækið sem reynt er að meta er kallað viðmiðunarfyrirtækið en fyrirtækið sem 

er með svipaða stefnu, vaxtatækifæri, hagnaðarhlutfall, nettó tekjur og sjóðstreymi og 

viðmiðunarfyrirtækið, kallast samanburðarfyrirtæki (Ho, Liao og Kim, 2011). Damodaran (2001) 

segir að (eins og vísað er í Wong og Wong, 2005) verðmatskennitölur skiptist í fjóra flokka. 

Fyrsti flokkurinn er hagnaðarkennitölur, undir þann flokk teljast til dæmis EV/EBITDA 

(enterprise value to EBITDA), EV/EBIT (enterprise value to EBIT) og PE (price to earnings), 

kennitölurnar. Flokkur tvö er bókfært virðis (price to book) kennitölur, þeirra á meðal eru EVB 

(enterprise value to book value of assets), Tobin’s Q (enterprise value to replacement cost of 

assets) og PB (price to book value of equity). Nefna ber að bókfært virðis (price to book) 

kennitölurnar eiga við fyrirtæki sem eru að tapa fé en á hinn bógin eiga hagnaðar kennitölurnar 

bara við fyrirtæki sem eru að skila hagnaði af rekstri sínum. Þriðji flokkurinn byggir á tekjum en 

þær kennitölur sem falla þar undir eru PS (price to sales). Að lokum er fjórði flokkurinn sem eru 
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kennitölur fyrir ákveðnar atvinnugreinar, til dæmis P/kwh (price per kilowatt-hour) sem á við 

raforkuiðnað og svo P/room (price per room) sem gildir í hótelbransanum.  

 

P/E Ratio 

 

P/E ratio er kennitala sem segir til um hversu lengi fyrirtæki er að skapa hagnað sem samsvarar 

virði fyrirtækisins. Hærra hlutfall þýðir að ágætar horfur séu á að fyrirtæki eigi eftir að vaxa og 

að það muni taka lengri tíma að fá kaupverðið til baka miðað við núverandi hagnað. (Hillier, 

Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan, 2010). Þessi tiltekna kennitala horfir framhjá 

fjármagnsskipan fyrirtækis, aðeins er borinn saman hagnaður og því ber að varast ef tvö félög eru 

borin saman og annað er með háa skuldsetningu en hitt litla (Penman, 2013). 

 

/ 	 	
ð ð 	

ð 	á	
 

 

Þessa tilteknu kennitölu má reikna út með því að deila markaðsvirði hlutar, , í hagnað á hlut, , 

á fyrra reikningsári. 

Þegar virði hagnaðar hlutfallið er skoðað þarf að átta sig á því að ef notast er við hagnaðartölur 

úr ársreikningi að þar er að finna ýmsar stærðir sem skekkt gætu áreiðanleika þessa hlutfalls á 

borð við afskriftir fastafjármuna, svo dæmi sé tekið. Þess ber þó að gera að þetta að alltaf eru 

matskenndir liðir í öllum ársreikningum. 

 

P/B Ratio 

 

P/B kennitalan er hlutfall á milli markaðsvirðis fyrirtækis og bókfært virði eiginfjár fyrirtækisins. 

Þessi tiltekna kennitala ber því saman markaðsvirði hlutabréfa fyrirtækisins og virði þeirra 

samkvæmt efnahagsreikningi. Ef hlutfallið er hátt eru fjárfestar tilbúnir að borga hátt verð fyrir 

hlutabréfin samanborið við bókfært verðmæti þeirra. Fjárfestar telja þá að eignir félagsins séu 

vanmetnar samkvæmt bókhaldi. Það getur t.d. átt við ef félagið á verðmæt hugverk sem ekki eru 

eignfærð í ársreikningi eða verðmætar eignir sem hafa að mestu verið afskrifaðar. Ef hlutfallið er 



 

 

25

lægra en einn telja fjárfestar að eignir félagsins séu ofmetnar samkvæmt bókhaldi eða illa nýttar 

til verðmætasköpunar (Pinto o.fl., 2010). 

 

/ 	
ð ð 	

ó æ 	 ð 	 á
 

 

Veltuhraði birgða (inventory turnover ratio) 

 

Veltuhraði birgða er hlutfall kostnaðarverðs seldra vara og meðal birgðastöðu fyrirtækis. Eftir 

því sem veltuhraði er meiri þá minnka líkur á úreldingu þeirra og minna af handbæru fé er 

bundið í þeim. Þetta er algeng aðferð til að mæla frammistöðu birgðastjóra, bera saman 

framleiðni birgða milli verslana og meta framfarir (Gaur, Fisher og Raman, 2005) 

 

ð 	 ð
ð ð	 	

ð
 

 

Veltuhraði viðskiptakrafna (accounts receivable turnover) 

 

Þetta hlutfall fæst með því að deila tekjum (net revenue) í nettó viðskiptakröfur. Þetta mælir 

seljanleika viðskiptakrafna fyrirtækis. 

 

ð 	 ð 	
ó	 ð ö

 

 

Með því að deila 365 í hlutfallið, má sjá fjölda daga sem það tekur að innheimta viðskiptakröfur, 

innheimtutíma viðskiptakrafna (days in accounts receivable), þetta gefur ákveðna vísbendingu 

um meðaltíma sem tekur að innheimta viðskiptakröfur á ársgrundvelli (Goodale, 2002). Þetta 

getur reynst gagnlegt við að bera innheimtutíma viðskiptakrafna við þann greiðslufrest sem 

fyrirtækið veitir. Ef um er að ræða stuttan innheimtutíma er talið vera hagkvæmni í rekstri 

(Penman, 2013). 
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í 	 ð 	
365

ð 	 ð
 

 

Veltuhraði eigna (Asset turnover) 

 

Veltuhraði eigna segir til um getu fyrirtækis til að afla tekna af eignum sínum. Svo að fyrirtæki 

auki veltuhraða eigna sinna, þá þarf það að viðhalda rekstrareignum sínum í lágmarki en á sama 

tíma að auka tekjur sínar (Fairfield og Teri, 2001). 

 

ð 	 	  

 

Arðsemi 

 

Lykilatriði til að viðhalda arðsemi fyrirtækja um langan tíma eru samkeppnisþættir og úrræði 

fyrirtækisins til að verjast samkeppni. Samkeppni veldur því að arðsemi nettó rekstrareigna mun 

lækka en geta fyrirtækisins til að verjast samkeppni viðheldur hærri arðsemi nettó rekstrareigna 

heldur en aðrir aðilar á markaðnum. Í tilfelli Icelandair Group, sem er hluti af viðfangsefni 

þessarar ritgerðar og verður meðal annars verðmetið, er ljóst að margir nýir aðilar í flugrekstri 

hafa komið á markaðinn, margir hverjir þó bara yfir háannatíma en lággjaldaflugfélagið WOW 

Air kom nýlega á markað yfir allt árið og gæti tekið markaðshlutdeild af fyrirtækinu.  

Hinsvegar er helsta vörn fyrirtækisins fólgin í sínu sterku vörumerki þess sem er án efa sterkast 

meðal íslenskra flugfélaga, samstarf Icelandair við erlend flugfélög eins og Jet Blue er 

virðiskapandi og inniheldur samkeppnisforskot sem auðveldar félaginu að verjast samkeppni. 

Icelandair er gamalt og rótgróið fyrirtæki og á lendingarstæði á sumum af eftirsóttustu 

flugvöllum í heimi, vegna sérstöðu Icelandair getur fyrirtæki eins og WOW Air ekki boðið upp á 

flug til Heathrow flugvallar og John F. Kennedy flugvallar sökum takmarkaðs framboðs og 

gríðarlega hás verðs, en nýleg dæmi sýna að lendingarstæði á Heathrow kosti á bilinu 33,5 

milljónir evra til 40,25 milljónir evra (,,Heathrow slots key if IAG wants to get Aer Lingus deal 

airborne”, 2015). Í þessu er fólgið mikil vörn gegn samkeppni. 
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Orðspor viðheldur hagnaðarhlutfalli 

 

Gerð var rannsókn sem tók fyrir fjölda fyrirtæki og var orðspor þeirra sett í samhengi við 

fjárhagslega frammistöðu þeirra. Athugað var hvort fjárhagsleg frammistaða hafi í kjölfarið áhrif 

á orðspor, það sem var eftir er kallað umfram orðspor (residual reputation). Hugtakið 

umframorðspor gefur til kynna að fyrirtækið framkvæmi aðgerðir sem efla orðsporið en hafa 

ekki í för með sér bætta núverandi fjárhagslega frammistöðu. Gott dæmi um þetta eru úrræði sem 

fyrirtækið McDonalds býður uppá fyrir veik börn en slík verkefni eru mikilvæg til að skapa og 

viðhalda orðspori sem gefur af sér langtímahagnað sem er yfir meðaltali fyrir markaðinn sem 

fyrirtækið starfar á. Í rannsókninni er orðspor skilgreint sem aðgerðir í fortíðinni og 

framtíðarhorfur sem skýra vel hversu aðlaðandi fyrirtækið er fyrir viðskiptavini borið saman við 

helstu samkeppnisaðila. Orðspor fyrirtækja er því eiginleiki skipulagsheildar sem sýnir hvort 

utanaðkomandi hagaðilar sjá fyrirtækið sem gott eða slæmt. Orðspor er verðmæti í sjálfu sér svo 

að viðskiptavinir meta tengsl við fyrirtækið sem hefur gott orðspor mikils. Gott orðspor er merki 

um gæðastimpil þeirrar vöru eða þjónustu sem fyrirtækið veitir, því getur fyrirtæki með gott 

orðspor rukkað hærra verð fyrir þeirra vörur. Fyrirtækið getur einnig haldið kostnaði niðri því að 

fólk vill fremur vinna fyrir fyrirtæki sem hefur gott orðspor. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að fyrirtæki sem ná framúrskarandi árangri eru mun líklegri til að viðhalda því til langs tíma ef 

þau hafa gott orðspor. 

Ljóst er að þessar niðurstöður hafa áhrif á verðmat á Icelandair Group. Fyrirtækið er með gott 

orðspor sem er grundvöllur fyrir langtíma arðsemi. Vildarbörn sem er ferðasjóður fyrir langveik 

börn er eitt helsta samfélagsverkefni sem Icelandair stendur yfir ásamt stuðningi viðskiptavina 

sinna. Þetta er mjög þekkt verkefni á Íslandi og hefur góð áhrif á orðspor félagsins enda hefur 

ferðasjóðurinn verið virkur frá árinu 2003 (,,25 fjölskyldur fengu ferðastyrk Vildarbarna 

Icelandair: 496 fjölskyldur notið stuðnigns frá stofnun”, 2015). 

Þessir tveir þættir munu báðir vega þungt á fyrirtækinu þegar kemur að langvarandi arðsemi. Þeir 

mynda grundvöll til að áætla í verðmatinu að núverandi hagnaðarhlutfall upp á 5,7% sé raunhæft 

til framtíðar en talið er að báðir þættir munu vega á móti hvor öðrum og að lokaniðurstaðan verði 

svipuð arðsemi út spátímabilið (Roberts og Dowling, 2002). 
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Saga Icelandair Group hf. 

 

Fyrirtækið var stofnað árið 1937 þá sem Flugfélag Akureyrar og ekki mörgum árum seinna flutti 

félagið höfuðstöðvar til Reykjavíkur og tók upp nafnið Flugfélag Íslands. Fyrirtækið sameinaðist 

síðar Loftleiðum árið 1973 og varð til nýtt sterkara félag sem fékk nafnið Flugleiðir. Síðar meir 

var ákveðið að alþjóðlega nafn félagsins yrði Icelandair en Flugleiðir yrði notað á íslenskum 

markaði. Þegar félagið fagnaði fimmtíu ára afmæli sínu, árið 1987, var tilkynnt um tímamóta 

samkomulag við Boeing sem gekk út á að endurnýja flugvélaflota flugfélagsins. Þetta hjálpaði, 

að sama skapi, til við að endurnýja alþjóðlega leiðarkerfi félagsins. 

Í lok árs 2006 var félagið skráð í Kauphöll Íslands og var auðkenni hlutabréfanna ICEAIR. Í 

kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar sem skall á í lok 2008 þurfti félagið að gangast undir 

fjárhagslega endurskipulagningu árið 2009. Ástæðan fyrir því var að félagið hafði tapað 8,5 

milljörðum króna árið áður og eiginfjárhlutfallið fór úr 37,5% í 20,3%. Helstu eigendur félagsins 

voru orðnir mjög skuldsettir í kjölfar efnahagsþrengingana og sumir hverjir höfðu verið teknir 

yfir af skilanefndum föllnu bankanna (,,Stefnt að afskráningu Icelandair Group”, 2009). 

Endurskipulagningunni lauk árið 2010 með aðkomu fjárfesta en þeir bættu 5,5 milljörðum króna  

við sem nýju hlutafé. Stærstu lánveitendurnir skuldbreyttu 3,6 milljörðum í nýtt hlutafé og 

vaxtabyrði félagsins lækkaði um 10 milljarða með yfirfærslum og sölu á eignum (,,Fjárhagslegri 

endurskipulagningu Icelandair Group lokið”, 2010). 

Í dag starfar félagið á hinum alþjóðlega flugfélaga og ferðamannamarkaði en starfsemin byggir á 

Íslandi sem lykilþætti fyrir leiðakerfi félagsins. Viðskiptamódel fyrirtækisins er byggt í kringum 

leiðakerfið sem grundvallast á staðsetningu Íslands og leiðum yfir Atlantshafið. Flugvélar 

félagsins koma snemma frá Norður Ameríku til Íslands, fara síðan til Evrópu og koma aftur til 

Íslands seinna um daginn til að fara aftur til Norður Ameríku. Þannig nær fyrirtækið að nýta 

flugvélarnar vel. Félagið hefur rúmlega 3.100 starfsmenn og flutti 2,9 milljón farþega árið 2014 

(Icelandair Group hf., 2014). 

 



 

 

29

 

Mynd 3: Skipulag Icelandair Group hf. 

Heimild: Icelandair Group hf. (2014) 

 

Innan samstæðunnar eru 9 dótturfyrirtæki sem öll styðja við grunnrekstur. Stærsta dótturfélagið 

er Icelandair en það er leiðandi flugfélag sem býður upp á flugferðir til og frá Íslandi. Félagið 

nýtir staðsetningu Íslands sem viðskiptatækifæri. Félagið nýtir auðlindir sínar til að vera 

framandi kostur fyrir ferðamenn sem vilja komast yfir Atlantshafið (,,History”, e.d.-a). 

Icelandair Cargo býður upp á flutningaþjónustu til og frá Íslandi með því að nýta sterka 

leiðarkerfið til Norður Ameríku og Evrópu. Félagið er stærsti flugflutningaaðili á íslenska 

markaðnum en það býður upp á fjörutíu áfangastaði þar sem félagið er í samstarfi við erlenda 

vöruflutningaaðila bæði á jörðu og í flugi til að geta boðið upp viðskiptavinum upp á flutning frá 

fjarlægum mörkuðum eins og Asíu. Ferskar sjávarafurðir eru mikilvægasta útflutningsvaran fyrir 

Icelandair Cargo (,,History”, e.d.-a). 

Loftleidir Icelandic bjóða upp á leiguflug og lausnir fyrir önnur alþjóðleg flugfélög. Þetta var sett 

á laggirnar sem markaðssetning fyrir flugvéla, flugáhafna, viðhalds og tryggingar og leiguflugs 

þjónustuna. En nú hefur félagið einbeitt sér að veita lausnir vegna rúmtaks og að veita viðhald 

við flugvélar (,,History”, e.d.-b). 
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Icelandair Hotels rekur fjölmörg hótel á Íslandi undir íslenskum vörumerkjum ásamt alþjóðlega 

vörumerkinu Hilton. Markmið þessara félags er að stuðla að jákvæðri  ímynd fyrir bæði Ísland 

sem æskilegum áfangastað og að stuðla að orðspori félagsins. Leiðarkerfi félagsins er lykilþáttur 

í samkeppnisforskoti fyrir hótelin, en stjórnendur telja að að það muni gefa betri nýtingu á hvert 

hótel herbergi (Icelandair Group hf., 2014). Fjölmargir aðilar standa að byggingu fleiri hótela á 

Íslandi og verða alls 817 ný hótelherbergi tekin í notkun í Reykjavík á árinu 2015 en áformað er 

að byggja um 1.500 ný hótelherbergi í borginni fram til ársins 2020 (,,Gæti þurft 5.900 fleiri 

hótelherbergi”, 2015). 

Innanlands flugið undir merkjum Flugleiða býður upp á fjóra áfangastaði innan Íslands ásamt 

fjórum áfangastöðum á Grænlandi. Flug innanlands hefur notið góðs af þeim mikla 

ferðamannafjölda sem hefur farið sístækkandi og gert er ráð fyrir að muni halda áfram að vaxa, 

ferðamenn eru taldir vera í kringum 10% af öllum sætakaupum í innanlandsflugi. 

Grænlandsflugið hefur vaxið hratt síðustu ár og telja stjórnendur að sá vöxtur muni halda áfram 

inn í framtíðinna (Icelandair Group hf., 2014). 

Fjárvakur var stofnað út frá fjármáladeild Flugleiða og dótturfélaga þess. Félagið sérhæfir sig í 

fjárhagsbókhaldi og launavinnslu fyrir íslensk fyrirtæki. Hjá félaginu starfa 120 manns en þá er 

meðtalið dótturfyrirtæki Fjárvakurs, Airline Services Estonia sem sérhæfir sig í umsjón 

tekjubókhalds fyrir flugfélög í Evrópu (,,Fyrirtækið”, e.d.). Hjá Fjárvakri eru um fimm þúsund 

launamenn í þjónustu sem dreifast á um 30 stéttarfélög (,,Starfsmannaþjónusta”, e.d.). 

Ferðaskrifstofan VITA var stofnuð árið 2008, fyrirtækið sérhæfir sig í fjölbreyttum 

utanlandsferðum frá Íslandi en félagið gerir út á góða þjónustu og samkeppnishæf verð. Iceland 

Travel er leiðandi ferðaskrifstofa sem býður upp á ferðir fyrir ferðamenn frá öllum 

heimshornum. Yfir 80 manns starfa hjá félaginu en það sérhæfir sig ferðum með leiðsögn, 

ráðstefnuhaldi og dagsferðum (Icelandair Group hf., 2014). 
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Þróun hlutabréfaverðs Icelandair Group hf. 

 

 

Mynd 4: Þróun hlutabréfaverðs Icelandair Group hf. 

Heimild: Nasdaq OMX Nordic (2015) 

 

Mynd 4 sýnir verð hlutabréfa Icelandair Group og sést glögglega að verð bréfanna hefur hækkað 

gríðarlega frá því að félagið lauk fjárhagslegri endurskipulagningu þann 12. ágúst 2010 

(,,Fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group lokið”, 2010). Hlutabréfin hafa hækkað úr 

3,5 krónum á hlut yfir í 21,5 krónur á hlut en alls er þessi hækkun 532%. Alls hafa að meðaltali 

verið tólf viðskipti á dag með bréf félagsins og hefur meðalvelta á dag numið 194 milljónum 

króna, síðastliðin tæp fimm ár. Almennt er seljanleiki sagður mæla getu hlutafjáreigenda til að 

selja umtalsvert magn af hlutabréfum hratt með tiltölulega litlum áhrifum. Því er vert að taka 

fram að fjárfestar sem hyggjast kaupa umtalsvert magn af hlutabréfum í Icelandair Group væri 

ráðlagt að leggja á svokallað seljanleikaálag (liquidity premimum). Þetta á einnig við ef ekki er 

hægt að selja á markaðsverði. Sé þetta álag hátt, er eignin talin illseljanleg og svo öfugt (Sun, 

2013). 
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Verðmat á Icelandair Group hf. 

 

Forsendur verðmats 

 

Áhættuþættir 

 

Þeir áhættuþættir sem flugfélög eiga við að etja eru margvíslegir, allt frá áhættuþáttum á borð við 

náttúruváir til stefnumótunaráhættu. Almennt þurfa flugfélög í dag að fást við mikið umrót í 

rekstrarumhverfi sínu en flugsamgöngugeirinn býr við mikinn utanaðkomandi þrýsting í kjölfar 

hryðjuverkaárásanna þann 11. september 2001. Veigamestu áhættuþættirnir sem flugfélög fást 

við varða eldsneytisverð, vexti og gengisbreytingar. Flugfélög hafa í auknu mæli verið að 

bregðast við þessum áhættum með því að verja sig með afleiðum, en viss fórnarkostnaður felst í 

slíku og er því mikilvægt fyrir stjórnendur að ákveða hvort sé mikilvægara, að geta gert 

langtímaáætlanir með fast fyrirframákveðið verð eða að geta hagnast á breytingum á verðum til 

skamms tíma (Loudon, 2004; Carter, Rogers, og Simkins, 2006). Icelandair Group er með 

sérstaka áhættunefnd en forstjóri Icelandair Group, Björgólfur Jóhannsson, er formaður þeirrar 

nefndar. Hlutverk áhættunefndarinnar er að minnka þá áhættu sem steðjar að félaginu innan þess 

ramma sem stjórn félagsins hefur sett. Áhættustefna félagsins er endurskoðuð reglulega og henni 

breytt þegar þörf er á, nýjasta breytingin felst í að heimilt er að gera framvirka samninga sem 

gilda níu til tólf mánuði fram í tímann (Icelandair Group hf., 2014). 

 

Breytingar á gengi gjaldmiðla hefur umtalsverð áhrif á rekstur flugfélaga enda er kostnaður og 

tekjur gert upp í mismunandi gjaldmiðlum, fjármögnun flugfélaga getur einnig verið í mörgum 

gjaldmiðlum en eftirspurn ferðamanna ræðst einnig af gengi gjaldmiðla. Því er mikilvægt að 

reyna að minnka þá áhættu sem tengist gengi gjaldmiðla (Loudon, 2004). Icelandair Group er til 

að mynda með tekjur í íslenskum krónum, evrum, bandarískum dollurum, pundum, dönskum 

krónum, sænskum krónum og kanadískum dollurum. En að sama skapi er kostnaður Icelandair 

líka í erlendum gjaldmiðlum, til að mynda er stórum viðhaldsverkefnum á flugvélum útvistað þó 

meirihluti verkefna því tengt sé á borði flugvirkja félagsins. Launakostnaður er verulegur hluti af 

rekstrarkostnaði félagsins, eða um 29% af heildarrekstrarkostnaði, en langstærstur hluti þess er í 
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íslenskum krónum. Tekjur félagsins eru um 30% í íslenskum krónum. Hversu berskjaldað 

fyrirtæki er gagnvart þessari áhættu hefur þó mikið að gera með hversu mikil samkeppni ríkir á 

markaðnum. Álagning og velta hafa einnig mikil áhrif á hversu berskjaldað fyrirtækið er 

gagnvart gengisáhættu. Icelandair Group ver sig gagnvart gengisáhættu með því að gera 

framvirka samninga níu til tólf mánuði fram í tímann. Framvirku samningarnir eiga að nema um 

40-80% af þeirri upphæð sem myndast ef of mikill munur er á innflæði og útflæði gjaldmiðla 

(Icelandair Group hf., 2014). 

 

Áhættustýring á eldsneytisverði skiptir miklu máli fyrir flugfélög enda er eldsneytiskostnaður 

verulegur hluti af rekstrarkostnaði þeirra, hjá Icelandair Group er það um 28% af 

heildarrekstrarkostnaði (Icelandair Group hf., 2014). Þetta vandamál á við öll flugfélög, annað en 

til dæmis gjaldeyrisáhætta sem á ekki eins mikið við þau félög sem eru einvörðungu í 

innanlandsflugi. Stærri flugfélög, þau sem eru með meira en einn milljarð dollara í tekjur, eru 

gjarnari á að verja sig gagnvart eldsneytisverðbreytingum en minni flugfélög. Flugfélög verja sig 

hins vegar í mislangan tíma, Icelandair Group ver sig til að mynda um 40-60% af 

fyrirframinnheimtum sölutekjum og allt einu ári í senn (Carter, Rogers, og Simkins, 2006; 

Icelandair Group hf., 2014). En Easyjet ver sig tólf mánuði fram í tímann um 65%-85% af 

áætlaðri eldsneytisnotkun og svo 45%-65% næstu tólf mánuðina eftir það (Easyjet plc, 2014). 

Líkt og sjá má á mynd 5 kemur glögglega fram að eldsneytisverð lækkaði umtalsvert frá miðju 

ári 2014 að upphafi árs 2015. Icelandair Group hefur ekki farið varhluta af þessari lækkun en í 

ársreikningi þess kemur fram að félagið tapaði 23,4 milljónum dollara á framvirkum samningum, 

því hefur félagið keypt á hærra verði en því sem var á markaði (Icelandair Group hf., 2014). Í 

áhættustefnu Icelandair Group er samband bandaríkja dollar og eldsneytis metið sem náttúruleg 

vörn (natural hedge) og þess vegna dregur þessi fylgni úr þörf á vörnum í bandarískum dollar. Þó 

getur þetta verið breytilegt. Með náttúrulegri vörn er átt við að minnka áhættu með því til dæmis 

að fjárfesta í tveimur mismunandi fjármálagerningum þar sem frammistaða þeirra, hagnaður eða 

tap, núlla hvert annað út. Náttúruleg vörn er ólík öðrum vörnum þar sem ekki er þörf á hlutum á 

borð við framvirka samninga. En náttúrulegar varnir eyða ekki allri áhættu að fullu (Carter, 

Rogers og Simkins, 2006). 
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Mynd 5: Verð á flugvélaeldsneyti frá júní 2014 til febrúar 2015 

Heimild: Index mundi (2015) 

 

Vaxtaáhætta er stór þáttur í rekstri flugfélaga enda þurfa þau umtalsvert lánsfjármagn til að 

fjárfesta í flugvélum. Há skuldahlutföll eru mjög algeng í þessari atvinnugrein vegna hás 

eiginfjárkostnaðar og hárra aðgangshindrana. Vaxtabreytingar hafa bein áhrif á kostnað við 

lántöku og er mikill óbeinn kostnaður sem fylgir hærri vöxtum (Loudon, 2004). Önnur náttúruleg 

vörn er tengsl almennrar eftirspurnar og vaxta. Talið er að almenn eftirspurn eftir flugi aukist 

með hækkandi vöxtum og að einhverju leyti hægt að verja hærri vaxtakostnað með hærra 

söluverði. Skuldsetning flugfélaga er þó mjög mismunandi og því erfitt að reiða sig á þessa 

náttúrulegu vörn (Ólafur Briem, forstöðumaður áhættustýringar Icelandair Group hf., 10. maí 

2015). 

 

Félag sem er jafn umsvifamikið og Icelandair Group er ekki hafið yfir þá áhættu sem fylgir 

pólitík. Stjórnmálamönnum hefur verið tíðrætt um umtalsverða ágengni ferðamanna á helstu 

náttúruperlur landsins á borð við Gullfoss og Geysi, Vatnajökulsþjóðgarð og Þingvelli. Þessar 

áhyggjur eru ekki úr lausu lofti gripnar enda hefur fjöldi erlendra ferðamanna sem fer í gegnum 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar aukist um 178% frá árinu 2004 til ársins 2014. Tölur um fjölda 

erlendra ferðamanna sem fara í gengum Flugstöð Leifs Eiríkssonar eru þær mikilvægustu, en 
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talið er að um 96% erlendra ferðamanna koma til landsins í gegnum flugstöðina. Því koma um 

4% erlendra ferðamanna til landsins um aðra flugvelli, með Norrænu og öðrum skipum. 

(,,Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll”, e.d.; ,,Ferðamenn 2003-2014 – Talningar í Flugstöð Leif 

Eiríkssonar”, e.d.). Hugmyndir hafa verið uppi um svokallaðan náttúrupassa sem átti að skila hátt 

í 5,2 milljarða í tekjur, um 85% af þeirri upphæð átti að koma frá erlendum ferðamönnum 

(,,Náttúrupassa er ætlað að standa undir uppbyggingu ferðamannastaða og verndun íslenskrar 

náttúru”, e.d.). Verði horfið frá þessari hugmynd, sem verulegar líkur eru á (Agnes Bragadóttir, 

2015), verður ekki hjá því litið að aðrar mögulegar tekjuleiðir verði skoðaðar. Einkum hafa tvær 

leiðir borist helst til tals í þeim efnum. Annars vegar að leggja á svokallað komugjald (Árni 

Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013). Í þeirri leið felst að leggja sérstakt gjald sem 

flugfélögum í flestum tilfellum er falið að innheimta, sem sagt að gjaldið leggist á miðaverð. 

Yrði þetta raunin myndi það hækka miðaverði Icelandair, sem myndi hugsanlega hafa áhrif á 

sölu flugmiða félagsins þó vissulega fari það eftir því hversu hátt gjaldið er. 

Hins vegar hefur borist til tals sú hugmynd að hækka gistináttaskattinn sem lagður er á sölu 

hverrar gistináttareiningar og var tekinn upp 1. janúar 2012 (,,Gistináttaskattur”, e.d.) en hann er 

skilgreindur svo: 

 
Slík eining er skilgreind sem leiga á gistiaðstöðu í allt að einn sólarhring. Með 
gistiaðstöðu er átt við herbergi, húsnæði eða svæði sem leigt er út í þeim tilgangi 
að þar sé dvalið yfir nótt, að svefnaðstaða sé fyrir hendi eða hægt sé að koma 
henni fyrir og leigan sé almennt til skemmri tíma en eins mánaðar. 
(,,Gistináttaskattur”, e.d.). 
 

Slíkur skattur hefur skilað ríkissjóði um 679 milljónum króna frá því að hann var fyrst lagður á 

(679,9 milljónir í gistináttaskatt, 2015). Útséð er að hækka þurfi þann skatt til þess að hann nái 

þeim árangri sem náttúrupassanum var ætlað, það er að fá hátt í 5,2 milljarða í tekjur til þess að 

fara í nauðsynlegt viðhald á ferðamannastöðum. Ef þessi skattur yrði hækkaður myndi það 

óhjákvæmilega hafa áhrif á tekjur Icelandair Group, enda er hluti af tekjunum kominn til af 

hótelrekstri. En að sama skapi gæti það haft áhrif á kaup á flugmiðum til landsins, enda ef verð á 

gistinótt hækkar umtalsvert hugsar fólk sig kannski tvisvar um áður en það kemur hingað, vitandi 

hversu dýr hótelnóttin er.  

 

Icelandair Group er með tekjur í sjö mismunandi gjaldmiðlum. Um 80% af tekjum félagsins 

koma frá þremur gjaldmiðlum, þeir eru: íslenska krónan, bandarískur dollar og evra (Icelandair 



 

 

36

Group hf., 2014). Því er við hæfi að taka inn í myndina sögulega verðbólgu fyrir þessa 

gjaldmiðla og þar sem þessir þrír gjaldmiðlar eru um 80% af tekjum félagsins dugar það til að 

áætla hæfilegt verðbólguálag fyrir ávöxtunarkröfu eiginfjár. Miðað var við meðalverðbólgu frá 

árunum 2004 til 2014 fyrir löndin sem þessar myntir tilheyra, evrusvæðið í tilfelli evrunnar. 

Meðal verðbólga fyrir bandaríska dollarann yfir þetta tímabil er 2,33%, fyrir Ísland er það 5,8% 

og evrusvæðið 1,73%. Síðan var álagið reiknað með því að vigta meðalverðbólgu yfir þetta 

tiltekna tímabil miðað við hlutfall gjaldmiðlanna af tekjum félagsins og var það 1,67% (Eurostat, 

2015; Historical Inflation Rate, 2015; Hagstofa Íslands, 2015). 

 

Fjármagnskostnaður  

  

Við útreikning á ávöxtunarkröfu Icelandair Group var notast við CAPM módelið. Áhættulausu 

vextirnir voru reiknaðir á þann hátt að tekið var mið af því að félagið fær tekjur í mismunandi 

gjaldmiðlum. Tekið skal fram að evra er einn af gjaldmiðlunum. Áhættulausir vextir voru 

miðaðir við 10 ára ríkisskuldabréf í þeim löndum sem félagið fær tekjur sínar frá og reiknað 

vegið meðaltal þeirra. Í tilfelli Íslands var miðað við 25 ára óverðtryggt ríkisskuldabréf sem væri 

sambærilegt við tíu ára ríkisskuldabréf (Þorlákur Helgi Hilmarsson, munnleg heimild, 20. mars). 

Vaxtaprósentur þessara ríkisskuldabréfa voru því notaðar til grundvallar sem áhættulausir vextir 

en líkt og fram hefur komið eru vaxtaprósenta ríkisskuldabréfa talin vera það sem kemst næst 

áhættulausum vöxtum (Hutchison, Fraser, Adair og Srivatsa, 2011). Skýrsla Fernandez, Linares 

og Acín (2014) var lögð til grundvallar við útleiðslu á markaðsálaginu, en sú skýrsla varpar ljósi 

á markaðsálag 88 landa. Markaðsálagið sem notað var í útreikning á ávöxtunarkröfu Icelandair 

Group var vegið miðað við sömu forsendur og áhættulausur vextirnir, markaðsálag hvers lands 

var vigtað miðað við vægi gjaldmiðilsins í tekjuskiptingu félagsins. Með tilliti til þeirra 

áhættuþátta sem tilgreint var í kaflanum á undan, var viðeigandi að leggja álag á niðurstöðu 

CAPM módelsins. Með tilliti til þeirrar pólitísku áhættu sem steðjar að félaginu var talið ráðlegt 

að leggja 1% álag á ávöxtunarkröfu eigin fjár. Að sama skapi var horft til verðbólgu þeirra landa 

sem eru með þá gjaldmiðla sem mynda um 80% af tekjum félagsins. Til þess að finna það út var 

tekin meðalverðbólga Bandaríkjanna, Íslands og evrulandann, yfir 10 ára tímabil, frá 2004 til 

2014. Ísland bar af í þeim niðurstöðum, með meðalverðbólgu sem nam 5,8%. Niðurstöður úr 

þessum útreikning voru svo vigtaðar með tilliti til hlutfalls af tekjum og fengið verðbólguálag 
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sem nam 1,67%. Því nam samtals áhættuálagið á ávöxtunarkröfu eigin fjár 2,67% en 

ávöxtunarkrafa eiginfjár nemur því 16,697%. 

Beta félagsins var reiknuð á ákveðinn hátt og fundin út beta þess geira sem félagið tilheyrir, 

flugsamgangnageirans, en sú beta er 0,98 (Aswath Damodaran, 2015). Sú aðferð sem notast var 

við var upphaflega kynnt af Damodaran (1994) (eins og vísað er til í Fernandéz, 2007) en hún 

gengur út á það að reikna óskuldsetta betu flugsamgöngugeirans og síðan reikna skuldsetta betu 

að teknu tilliti til forsenda Icelandair Group en þær eru skuldir sem eru 484 milljónir dollara, 

eigið fé uppá 365 milljónir dollara og skattur sem er 20% tekjuskattur (Icelandair Group hf., 

2014; PwC ehf., 2015). Notast var við þessa aðferð þar sem Icelandair Group hefur langa sögu í 

Kauphöll Íslands. Þetta leiddi í ljós að beta Icelandair Group er 1,21. 

Icelandair Group er skuldsett í tveimur myntum, íslenskri krónu og bandarískum dollar. Fjögur 

langtímalán eru útistandandi hjá félaginu, eitt í dollurum sem nemur 47.974 þúsund dollurum og 

svo þrjú í íslenskum krónum, sem bera misháa vexti, sem nema samtals 13.960 þúsund dollurum 

(Icelandair Group hf., 2014). Við útreikning á WACC félagins var vaxtakostnaðurinn reiknaður 

sem vegið meðaltal miðað við skuldir í tiltekinni mynt. Kostnaður eigin fjár var fundinn með því 

að reikna CAPM og var einnig notast við sömu skattprósentu, 20%. Einnig þurfti að horfa til 

skuldahlutfalls og eiginfjárhlutfalls í útreikningnum. Þetta leiddi í ljós að WACC Icelandair 

Group er 9,72%. Vert er að taka fram að talið var að bæta þyrfti vissu áhættuálagi við WACC, 

þar sem ekki var gert ráð fyrir spá um hagnað eða tap af afleiðum félagsins, þar sem sá liður 

getur verið mjög sveiflukenndur og erfitt getur reynst að spá fyrir um hann. En þar sem 

Icelandair selur flugmiðana sína fram í tímann, á ákveðnu eldsneytisverði, þá getur félagið 

vissulega tapað á þeim en innbyggt í þetta tiltekna verð á flugmiðunum er fast eldsneytisverð. 

Þannig óháð hagnaði eða tapi á afleiðunni er félagið búið að tryggja sér þessa framlegð á 

flugmiðunum. 

 

Einnig skal sérstaklega tekið fram að tekið var tillit til stefnu Icelandair Group varðandi það 

viðmið að hafa að lágmarki 3 mánaða rekstrarkostnað í lausu fé, sem ætti að nægja fyrir 

daglegan rekstur en um 70 milljónir dollara af því má vera í formi ódreginnar lánalínu (Ólafur 

Briem, forstöðumaður áhættustýringar Icelandair Group hf., tölvupóstur, 21. apríl 2015). 

Eftirstöðvarnar er órekstrartengt handbært fé, en félög ættu að haga sinni lausafjárstýringu 
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þannig að þau haldi ekki á órekstrartengdu handbæru fé til lengri tíma, heldur noti það í 

arðgreiðslur eða niðurgreiðslu vaxtaberandi skulda (Erlendur Davíðsson og Þorlákur Helgi 

Hilmarsson, 2014).  

 

Notkun WACC í verðmatsaðferð Penman 

 

Hagnaður eftir skatta er hrein afkoma fyrir hluthafa og er því reiknað og núvirt með því að nota 

kostnað eiginfjár. Hinsvegar þegar notast er við grunnrekstrarafkomu (core operating income) á 

að núvirða með því að nota fjármagnskostnað rekstrar (cost of capital for the operations). Þessi 

rekstrarhagnaður verður svo að vera núvirtur miðað við þá vaxtaprósentu sem endurspeglar 

áhættu hans og hafa ber í huga að áhætta sem steðjar að rekstrinum getur verið frábrugðin 

áhættunni sem tengist eigin fé. Áhætta tengd rekstri er oft nefnd rekstraráhætta. Rekstraráhætta 

verður til þegar ákveðnir þættir gætu haft skaðleg áhrif á rekstrarhagnað. Dæmi um slíka þætti er 

kreppa, en næmni sölu getur áætlað rekstraráhættu fyrirtækis. Þannig að vænt ávöxtunarkrafa 

sem bætir upp fyrir þá áhættu er kölluð vegið meðaltal fjármagnskostnaðar. Ávöxtunarkrafan 

sem gerð er á fjárfestingar í rekstri er vigtað meðaltal væntrar ávöxtunar sem hluthafar gera kröfu 

um og kostnaðar af nettó fjárhagsskuldbindingum (net financial debt). Til að finna út hvernig á 

að vigta má miða við virði eiginfjár og skulda í virði fyrirtækisins. 

 

Verðmatsaðferð Penman 

 

Farið var út í endurröðunarferlið til að geta fjarlægt óviðkomandi hluti sem koma ekki að 

virðisskapandi hluta fyrirtækisins, en þeir geta skekkt og bjagað verðmatsferlið. Þess vegna eru 

færri hlutir sem þarf að spá fyrir og þörf fyrir upplýsingasöfnun er minni. Þær upplýsingar sem 

eru nauðsynlegar til að framkvæma einfalt verðmat eru allar í útgefnum fjárhagsupplýsingum 

fyrirtækja. Framlegðar- og veltufjárhlutföll eru oft líkleg til að viðhalda sér því þarf ekki að spá 

fyrir um þróun þessara stærða. Í þessu einfalda verðmati er aðgreint það sem við vitum frá 

vangaveltum (Penman, 2013).  
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Einfalt verðmat án vaxtar 

 

Formúlan fyrir virði á vaxtalausu fyrirtæki er eftirfarandi: 

 

ð ó æ 	 ð	 é
Á ö 	á	

	

 

Bókfært eigið fé má finna í endurraðaða efnahagsreikningnum. Umframrekstrarafkomu má finna 

í endurraðaða rekstrarreikningnum, hún var reiknuð með því að taka grunnafkomu eftir 

tekjuskatt og draga frá henni nettó rekstrareignir frá árinu á undan og margfalda það með 

ávöxtunarkröfu rekstrar (Penman, 2013). 

 

Einfalt verðmat með vexti 
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Þetta er formúlan fyrir einfalt verðmat með vexti, en það grundvallast á að spá fyrir um 

umframafkomu fyrir næsta ár og leggja fram vaxtarspá. Báðir þættir sem aðferðin grundvallast á 

koma frá fjárhagsupplýsingunum en hér má sjá hvernig þeir eru fundnir (Penman, 2013). 
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Verðmat Icelandair Group hf. 

Einfalt verðmat án vaxtar á Icelandair Group hf. 

 

Tafla 3: Endurraðaðar fjárhagsupplýsingar sem liggja verðmatinu til grundvallar 

 

Efnahagsreikningur 2014 
Rekstareignir 2014 Fjármunaeignir 2014

Rekstareignir 319,34
Fjárfestingar í 
dótturfélögum 2,324

Óefnislegar eignir 175,973 Lánveiting á 6% 0,3
Fyrirframgreitt CAPX 11,55 Innstæður 10,268
Birgðir 22,906 Verðbréf 30,879
Skammtíma viðskiptakröfur 60,532 Innstæður 124,408
Fyrirframgreiddur 
rekstrarkostnaður 3,662 Verðbréf 1,574
Rekstarfé 12,407 Fjármunaeignir (FA) 170
Afleiðusamningar 2,016
Rekstrarfé 58,780
Fyrirframgreiddur kostnaður 0,153
Aðrar  viðskiptakröfur 12,148
Rekstrareignir (OA) 679

Rekstarskuldir   Fjármunaskuldir   
Fyrirframinnheimtar tekjur 174,944 Skuldir við lánardrottna 49,671

Viðskiptaskuldir 8,291
Skammtímaskuldir við 
lánadrottna 12,263

Aðrar viðskiptaskuldir 214,315 Fjármunaskuldir (FL) 62
Frestaðar skattaskuldir 24,681
Rekstrarskuldir (OL) 422

Nettó rekstrareignir (NOA) 257
Nettó fjármunaeignir 
(NFO) 108

Heimild: Penman (2013) 

Tölur í milljónum dollara 
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Tafla 4: Endurraðaðar fjárhagsupplýsingar sem liggja verðmatinu til grundvallar 

 

Endurraðaður rekstarreikningur 2014 Endurraðað sjóðsstreymi  2014

Tekjur 1.113,297

Kostnaðarverð seldra vara -730,457 Rekstrarafkoma 37,075

Stjórnunarkostnaður -2,604 Nettó rekstrareignir (NOA) - 2014 -257,236

Markaðskostnaður -23,665 Nettó rekstrareignir (NOA) - 2013 304,8658

Virðisrýrnun óefnislegra eigna -3,697       

Afskriftir -71,632 Free cash flow 84,705

Annar kostnaður -202,233

Heildarrekstrarkostnaður -1034,29

Grunnrekstrarafkoma fyrir skatt 79,009

Tekjuskattur 15,483 Endurraðað eiginfjáryfirlit  2014

Skattalegt hagræði vaxtagreiðslna -0,223

Heildarskattur á rekstrarafkomu 15,260 Staða í upphafi 2014 346,082

Grunnrekstrarafkoma eftir skatt 63,749

Arðgreiðslur -18,994

Aðrar tekjur fyrir skatt Heildarinnkoma 37,967

Sala eigna 2,593       

Skattur vegna sölu eigna -0,519 Staða í lok árs 2014 365,055

Aðrar tekjur eftir skatt 2,074

Annar kostnaður eftir skatt 
Kostnaður vegna 
gjaldmiðlabreytinga -5,403

Kostnaður vegna afleiðusamninga -23,129
Tap vegna minnihlutaeignar í 
fyrirtæki -0,216

Heildar annar kostnaður eftir skatt -28,748

Rekstrar afkoma eftir skatt 37,075
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Fjármunatekjur 

Vaxtatekjur 7,194

Vaxtagjöld -6,079

Vaxtatekjur, nettó 1,115

Skattalegt hagfræði af vaxtagjöldum -0,223

Nettó fjármunatekjur 0,892

    

Heildarafkoma 37,967
 

Heimild: Penman (2013) 

Tölur í milljónum dollar. 

 

Einfalt vaxtalaust verðmat fyrir Icelandair Group hf. 

 

Með endurraðaða ársreikninga til grundvallar er niðurstaða einfalds verðmats án vaxtar 

eftirfarandi 

Umframrekstrarafkoma Icelandair Group hf. 

		 35,485 	
63,749

0,0972 ∗ 304,87
 

ð 	 á 	 730,127 	365,055 	
35,485

0,0972
	 

Upphæðir eru í þúsundum dollara 

Fjöldi útgefinna hluta voru 4.974,54 milljónir árið 2014 og því verður verð á hlut 0,144 cent eða 

19,02 krónur á hlut sem er nálægt markaðsgengi félagins í kauphöll, sé miðað við gengi 8. maí 

2015. 
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Mynd 6: Verð á hlut Icelandair Group hf. miðað við breytta ávöxtunarkröfu 

 

Hér má sjá hvernig verð á hlut mun sveiflast miðað við breytingu á ávöxtunarkröfu á rekstur. Ef 

ávöxtunarkrafan færi í 7% myndi verðið hækka upp í 25,79 krónur á hlut. Hinsvegar ef 

ávöxtunarkrafan færi upp í 11% myndi verðið falla niður í 16,99 krónur á hlut. Eins og áður 

hefur komið fram er ávöxtunarkrafan byggð á CAPM módelinu ásamt ýmsum áhættuþáttum, 

ljóst er að ávöxtunarkrafan er því mjög háð breytingum. 

 

Ítarlegt verðmat fyrir Icelandair Group hf. 

 

Veltuhraðakennitölur 

 

Veltuhraði viðskiptakrafna var 13,52 á síðasta ári en hefur verið að hækka síðustu ár. Vöxtur 

veltuhraðans var 21,84% árið 2013 og 30,08% árið 2014 en í verðmatinu er gert ráð fyrir að 

vöxtur veltuhraðans muni dragast hratt saman með hverju ári og að lokum nái jafnvægi í 13,93. 
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Tafla 5: Veltuhraðakennitölur 

 

 2014R 2015S 2016S 2017S 2018S 2019S 2020+ 

Veltuhraði 

viðskiptakrafna 

         

13,52  

        

13,52    

       

13,65    

    

13,93      13,93   

       

13,93    13,93 

Veltuhraði 

birgða 

         

49,40  

        

49,40    

       

48,91    

    

48,43      48,43   

       

48,43    48,43 

Veltuhraði fastra 

eigna 

         

3,60  3,7 3,8 4,0 4,0 4,1 4,1 

 

Veltuhraði birgða var í fyrra 49,40, hann hefur farið lækkandi síðustu ár en árið 2013 lækkaði 

hann um 6,56% og árið 2014 lækkaði veltuhraðinn um 4,42%, eins og sjá má á töflu 5. Reiknað 

er með því að hann muni halda áfram að lækka lítillega en muni ná jafnvægi að lokum í 48,43. 

Veltuhraði fastra eigna (PPE) var 3,6 árið 2014 en hann hefur verið að aukast á undanförnum 

árum árið 2013 var vöxturinn 9,31% en hann var aðeins 2,44% árið 2014. Spáð er fyrir um 

hóflegan vöxt sem nái að lokum jafnvægi í 4,1. 

Stjórnendur Icelandair Group gera ráð fyrir tekjuvexti upp á 6,9% á nafnvirði fram til ársins til 

ársins 2025 og með langtíma vexti upp á 2,5% - 4%. Ákveðið var að fylgja þeirra spá um 

tekjuvöxt inn í verðmatið og notast við langtímavöxt upp á 3,5%. Núverandi hagnaðarhlutfall er 

5,7% og er gert ráð fyrir að það muni viðhalda sér. Höfundar telja að aukin stærðarhagkvæmni 

muni ekki skila sér í aukningu á hagnaðarhlutfallinu vegna aukinnar samkeppni. Nú þegar hafa 

fjölmörg þekkt erlend flugfélög hafið flug til Íslands og er talið að það muni aðeins aukast með 

sífellt vaxandi ferðamannafjölda. Það sem vegur á móti aukinni samkeppni er gríðarlega sterk 

staða á markaði og sterkt vörumerki í huga neytenda. Því er spáð fyrir um stöðugt 

hagnaðarhlutfall upp á 5,7%. 
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Þróun rekstrarreiknings Icelandair Group hf 

 

Tafla 6: Spá um rekstrarþróun Icelandair Group hf. 

 

  2014R 2015s 2016s 2017s 2018s 2019s

Tekjur              

1.113,3  

         

1.190,1  

        

1.272,2  

      

1.360,0  

   

1.454 

          

1.554,2  

KSV                 

730,5  

            

780,9  

           

834,7  

        

892,3  

      

953,9  

          

1.019,7  

Rekstarkostnaður                 

303,8  

            

324,9  

           

347,3  

        

371,3  

      

396,9  

             

424,3  

Kjarnarekstrarinnkoma 
fyrir skatt 

                  

79,0  

             

84,4  

             

90,2  

          

96,4  

      

103,0  

             

110,2  

Tekjuskattur                   

15,3  

             

16,9  

             

18,0  

          

19,3  

        

20,6  

               

22,0  

Kjarnarekstrarinnkoma 
eftir skatt 

                  

63,7  

             

67,5  

             

72,1  

          

77,1  

        

82,4  

               

88,1  

Aðrir rekstrarliðir   

- 

                 

-    

                

-    

             

-    

           

-    

                  

-    

Rekstrarafkoma                 

63,75  

             

67,5  

             

72,1  

          

77,1  

        

82,4  

               

88,1  

 

Kjarnarekstrarinnkoma (core operating income) mun hækka í samræmi við sölu en stöðug 

arðsemi mun halda sér vegna sterkrar samkeppnisstöðu og stærðarhagkvæmni, samkeppni á 

markaði mun hinsvegar koma í veg fyrir að arðsemi aukist meira en söluvöxtur. Rekstrarafkoma 

mun verða 88,1 milljónir árið 2019 samanborið 63,75 milljónir árið 2014. Því er ljóst að þessi 

tala muni haldast stöðug í samræmi við aukna sölu, þetta hlutfall mun haldast út spátímabilið 

eins og sjá má á töflu 6. Ekki er gert ráð fyrir neinum breytingum á tekjuskatti en hann heldur sér 

í 20%. Liðurinn „aðrir rekstarliðir“ inniheldur uppgjör afleiðusamninga og kostnað við sveiflur á 

gjaldmiðlum. Árið 2014 nam þessi kostnaður 26,7 milljónum dollara sem er rúmlega 42% af 

kjarna rekstrarinnkomu (core operating income) ársins en árið áður var þessi liður jákvæður um 5 
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milljónir dollara, árið 2012 var hann neikvæður um 5,8 milljónir dollara (Icelandair Group hf., 

2014).  Ljóst er að þessi liður er gríðarlega sveiflukenndur og þess vegna var ákveðið að spá ekki 

fyrir um niðurstöður á þessum lið heldur taka hann alfarið út úr frammistöðuspánni því liðurinn 

er verðmatinu algjörlega óviðkomandi. Félagið hefur þegar selt þá þjónustu sem stendur bak við 

þennan lið og hefur félagið innheimt tekjur og fasta framlegð á tímabilinu sem umræddir 

afleiðusamningar ná yfir, það á hinsvegar eftir að tekjufæra söluna, það verður gert þegar flugin 

eiga sér stað. Þar sem þessi liður var fjarlægður er rekstarafkoma mun hærri í frammistöðuspánni 

heldur en varð raunin árið 2014. 

 

Þróun efnahagsreiknings Icelandair Group hf. 

 

Í verðmatsaðferðinni er mjög veigamikill þáttur í virði félagsins fólgin í nettó rekstareignum, því 

er nauðsynlegt að spá fyrir um þá helstu liði sem mynda þær eignir. Helstu þættir sem spáð er 

fyrir um eru, viðskiptakröfur, birgðir, fastar rekstrareignir, og aðrar nettó rekstareignir. 

 

Tafla 7: Spá um þróun efnahagsreiknings Icelandair Group hf. 

 

Efnahagsreikningur 2014R 2015S 2016S 2017S 2018S 2019S 

Viðskiptakröfur 
72,7 88,0 93,2 97,6 104,4 111,6 

Birgðir 
22,9 24,1 26,0 28,1 30,0 32,1 

Fastar rekstrareignir 
319,3 321,7 330,6 343,1 359,6 380,6 

Aðrar nettó rekstrareignir 
(157,7) (172,6) (184,5) (197,2) (210,8) (225,4) 

Nettó rekstrareignir 
257,2 261,2 265,3 271,7 283,2 299,0 

 

Viðskiptakröfur munu hækka í samræmi við söluvöxt, þessi spá er framkvæmd þannig að vænt 

sala fyrir næstu ár er tekin og henni deilt með veltuhraða viðskiptakrafna. Hér er svipuð staða 

með birgðir, birgðir munu hækka lítillega á ár út spátímabilið í samræmi við söluvöxt. Leyst er út 

fyrir væntum birgðum með því að deila væntri sölu með veltuhraða birgða. Fastar rekstrareignir 
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munu hækka lítillega fyrsta árið en fara svo vaxandi, þetta er einnig fundið með því að deila 

væntri sölu með veltuhraða fastra rekstareigna.  

 

Tafla 8: Sjóðstreymispá Icelandair Group hf. 

Frjálst fjárflæði  2014R   2015S  2016S 2017S 2018S 2019S 

Rekstrarafkoma               

63,749  

             

67,5  

             

72,1  

          

77,1  

        

82,4  

               

88,1  

Breytingar á nettó 

rekstrareignum 

                 

(47,6) 

               

4,0  

               

4,1  

            

6,3  

        

11,6  

               

15,7  

Frjálst fjárflæði                 

111,4  

             

63,5  

             

68,0  

          

70,8  

        

70,9  

               

72,4  

 

Aðrar nettó rekstrareignir eru neikvæður liður en eins og nettó rekstrareignir eru þær uppbyggðar 

með því að taka allar rekstrareignir og draga frá rekstrarskuldir. Þegar viðskiptakröfur, birgðir og 

fastar rekstareignir eru stærri tala en nettó rekstrareignir er nauðsynlegt að hafa lið til að sýna 

fram á mismuninn, en í honum eru fólgnar rekstrarskuldbindingar t.d fyrirframinnheimtar tekjur 

sem draga nettó rekstrareignir niður. 

Nettó rekstrareignir hafa verið að minnkað undanfarin ár, en árið 2014 drógust þær saman um 

16%, árið 2013 drógust þær saman um 7% en árið 2012 jukist þær um 4%. Gert er ráð fyrir að 

nettó rekstrareignir munu snúa við núverandi þróun og fara vaxa aftur í takt við sölu. Leyst er út 

fyrir nettó rekstareignir með því leggja sama væntar viðskiptakröfur, væntar birgðir og væntar 

fastar eignir svo er viðhaldið sama neikvæða hlutfalli á milli sölu og annarra nettó rekstareigna 

sem gera grein fyrir rekstrarskuldbindingum. 

 

Vænt sjóðstreymi Icelandair Group hf. 

 

Eins og kom fram í aðferðakaflanum er mjög einfalt að sýna fram á frjálst sjóðstreymi en það er 

eftirfarandi: 

 

óð 	∆	 ó	  
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Umframrekstrarafkomu verðmat 

 

Því sést auðveldlega að frjálst sjóðstreymi 2014 er 111,4 milljónir dollarar þegar leiðrétt hefur 

verið fyrir áðurgreindum afleiðu- og gjaldmiðlalið. Búist er við að sjóðstreymi muni haldast 

stöðugt en aukning í nettó rekstrareignum mun koma í veg fyrir mikla aukningu sjóðstreymis.  

 

Tafla 9: Spá um umframrekstrarafkomu 

 

  2014R 2015s 2016s 2017s 2018s 2019s 2020 +
Arðsemi nettó 
rekstrareigna 23,42% 26,03% 27,4% 28,7% 29,7% 30,3% 30,3%

Umfram rekstrarafkoma 
  

36,428  
 

41,961 
 

46,2 
 

50,4 
 

54,3 
  

58,2  
 

59,4 

Vöxtur umfram afkomu - 15,2% 10,1% 9,2% 7,7% 7,2% 2,0%
 

Hér sést hvernig arðsemi fyrirtækið fær á sínar nettó rekstareignir, fyrir árið 2014 var þessi tala 

23,42% og mun aukast næstu ár fram að 2019 en þá mun arðsemin ná jafnvægi í 30,3%. 

Umframrekstrarafkoma var 36.428 milljónir dollara þegar leiðrétt hefur verið fyrir óreglulega 

liði. Spáð er fyrir um töluverðan vöxt umframrekstrarafkomu (residual operating income) 

komandi ára en sá vöxtur mun að stórum hluta fylgja vexti nettó rekstrareigna ásamt því að 

arðsemi eignanna er töluvert hærri en ávöxtunarkrafa á rekstur. 

 

ú ð 	 	 	
1

	
1

⋯	
1

 

 

ú ð 	 	

	
41,961

1 0,0972
	

46,2

1 0,0972
⋯	

58,2

1 0,0972
 

 

Niðurstaðan úr núvirðingu umframrekstrarafkomu spátímabilsins er því 188,9 milljónir dollara. 

Næsta skref í verðmatsferlinu er því að reikna eilífðarvirði rekstrarafkomu félagsins og núvirða 

hana með ávöxtunarkröfu rekstrar. Eftirfarandi er formúla fyrir eilífðarvirði: 
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í ð ð 	 																																769 	
59,4

0,0972 0,02
 

 

Svo er þessi niðurstaða núvirt fimm ár aftur í tímann með ávöxtunarkröfu rekstrar. 

483,6	 	
769

1,0972
																							483,6 188,9 	257,2 929,7 

(Upphæðir í milljónum USD) 

 

Að lokum eru nettó rekstrareignir (NOA) í lok árs 2014 lagðar saman við núvirt eilífðarvirði og 

núvirta umframrekstrarafkomu sem gefur í þessu tilfelli rekstrarvirði upp á 929,7 milljónir 

dollara. Til að finna virði félagsins í heild sinni eru fjármunaeignir (NFO) lagðar saman við virði 

rekstrar sem gefur félaginu virði upp á 1.037,5 milljónir dollara. Verð á hlut yrði því 21 cent eða 

27,56 krónur, sem er talsvert hærra en núverandi markaðsgengi félagsins. 

 

Kennitölur Icelandair Group hf. 

 

P/E hlutfall 

 

Hið hefðbundna P/E hlutfall fyrir Icelandair er fundið með eftirfarandi jöfnu, verðið er fengið út 

með því að finna virði hlutafjár á markaði, miðað er við gengið í loks dags 8. maí 2015 en þá 

stóð það í 21,5. Gengið er síðan margfaldað með fjölda útgefinna hluta samkvæmt ársskýrslu 

félagsins, en niðurstaðan er að félagið er virði 809,389 milljónir dollara. Hagnaður er svo 

fundinn í hefðbundnum rekstrarreikningi fyrir árið 2014 (Icelandair Group hf., 2014). 

 

12,56
809,389

64,43
 

 

Þegar niðurstöður verðmats eru lagðar til grundvallar þá verður niðurstaða P/E hlutfalls 

eftirfarandi:    	

17,02
1096,6

64,43
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P/B hlutfall  

 

Í P/B hlutfalli er notast við sömu tölu og í P/E hlutfalli í teljaranum en nefnarinn er bókfært virði 

eiginfjár, þetta má finna í hefðbundna efnahagsreikningnum. Hér sést að markaðsaðilar telja að 

hefðbundnar fjárhagsupplýsingar gefi ekki nægilega góða mynd yfir virði félagsins en verð á 

markaði er tvöfalt meira en virði eigna. Þetta þýðir að fjárfestar telja að félagið sé að vanmeta 

eignir sínar í bókhaldinu. 

 

2,22
809,389

365,06
 

 

Þegar niðurstöður verðmats eru lagðar til grundvallar þá verður niðurstaða P/B hlutfalls 

eftirfarandi:     	

3,004
1096,6

365,06
 

 

Kennitölusamanburður 

 

Tafla 10: Kennitölusamanburður 

 

 
Icelandair 

American 
Airlines 
Group 

International 
Airlines 
Group 

Southwest 
Airlines 

EasyJet Meðaltal 

P/E 12,56 11,80 13,45 25,43 16,42 15,93
P/B 2,22 16,84 3,08 3,94 3,40 5,90

 

Hér er samanburður við fjögur sambærileg félög, í töflu 10, miðað var við markaðsvirði 

félaganna við lokun markaða 8. maí 2015. Gögnin sem notuð voru fengin úr ársreikningum 

félaganna fyrir árið 2014 og er notast við markaðverð 8. maí 2015. Bókfært virði eiginfjár og 

rekstarafkoma er fengin út úr ársreikningnum í lok rekstrarárs 2014. Gífurlega hátt P/B hlutfall 

hjá American Airlines má rekja til mikillar skuldsetningar en eiginfjár hlutfall í lok árs var 

4,84%. Fyrir utan það er Icelandair með lægra P/B gildi en öll samanburðafélögin. P/E hlutfall 

Icelandair er næstlægst af samanburðarfélögunum. 
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Niðurstöður 

 

Við verðmat á Icelandair Group voru ýmis gögn lögð til grundvallar þeirrar vinnu. Hæst ber að 

geta ársreikninga félagsins frá árinu 2011-2014 ásamt þeim var bók Stephen H. Penman (2013) 

notuð enda kjarni þessarar ritgerðar aðferð sem hann útlistar í þeirri bók. 

Niðurstaða vaxtalausa verðmatsins leiddi í ljós að verð á hlut væri 19,02 krónur. Ítarlega 

verðmatið skilaði niðurstöðu sem sýndi 27,56 krónur á hlut.  

 

Umræða 

 

Ferli endurröðunar kann að vera tímafrekt en gefur góða mynd á þróun ýmissa stærða sem 

mikilvægt er að sjá til að framkvæma verðmat. Umfram rekstrarafkoma (residual operating 

inome) er einn þessara þátta en þar sést glögglega hversu mikið virði félagið skapar umfram 

kostnað við alla fjármögnun. Ekki er hægt að leysa út fyrir þann lið fyrr en að endurröðun er 

lokið og óviðkomandi eignir eru fjarlægðar. Það sem aðgreinir það verðmat sem aðferð 

endurröðunar kveður á um, og hefðbundin verðmöt, er að horft er á niðurstöðu rekstrar fyrirtækis 

en ekki sjóðstreymi þess. 

 

Síðustu ár hefur net operating assets (NOA) farið lækkandi hjá Icelandair Group. Þar sem 

fyrirframinnheimtar tekjur eru stór hlutur af skuldbindingum félagsins gæti net operating assets 

(NOA) orðið neikvætt og þar með yrði ekki hægt að nota aðferðina. Það er einn helsti ókostur 

aðferðarinnar enda verða greinendur að velja verðmatsaðferð af gaumgæfni, líkt og kom fram í 

verðmatsferlinu sem útlistað var í ritgerðinni. 

 

Sú umræða hefur myndast í þjóðfélaginu, í kjölfar gjaldeyrishafta, að bólumyndun sé að eiga sér 

stað á hlutabréfamarkaði (,,Möguleiki á bólumyndun”, 2014). Líkt og kennitölusamanburður við 

Icelandair sýnir að svo virðist ekki vera með verðmyndun á hlutabréfum Icelandair. Nýlega var 

kannað með kennitölusamanburði hvort íslenski hlutabréfamarkaðurinn væri of hátt verðlagður 

gagnvart mörkuðum utan gjaldeyrishafta en niðurstöðurnar voru að „Ekki var mikið um 
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greinanlegt munstur í kennitölum um hvort fyrirtæki voru yfirverðlögð, á pari eða 

undirverðlögð.“ (Halldór Berg Sigfússon og Ólafur Birgir Björnsson, 2014, bls. 45). 

 

Samkvæmt niðurstöðu einfalda verðmatsins, sem veitir greinanda innsýn í hvert lágmarksverðið 

er má sjá skýran mun á því hvernig virði félagsins er með vexti. Niðurstaðan er heldur 

íhaldssöm, að því leytinu til að ekki er gert ráð fyrir neinum vexti umfram rekstrarafkomu 

félagsins. Verð á hlut samkvæmt einfalda verðmatinu er 19,02 krónur á hlut, sem er heldur lægra 

en markaðsverð eða um 11,5% lægra miðað við lokagengi 8. maí 2015 sem er 21,5 krónur á hlut. 

Ítarlega verðmatið leiddi hinsvegar í ljós að þegar reiknað er með vexti og betri nýtingu nettó 

rekstrareigna (NOA) í framtíðinni myndi rétt verð vera 27,56 krónur á hlut. Þetta er 28% prósent 

hærra en núverandi markaðsverð. Því er ljóst að félagið er undirverðlagt á markaði miðað við 

niðurstöðuna. Þó ber að hafa í huga að verðmat er ákveðið stöðumat sem ber að endurmeta 

hverju sinni. Hagtölur eru uppfærðar reglulega bæði erlendis og hérlendis, árshlutareikningar eru 

birtir og vaxtastig í hagkerfinu getur breyst. Þó þessi útlistun sé langt í frá tæmandi þá hafa þeir 

allir það sameiginlegt að geta gjörbreytt forsendum verðmats. Niðurstöður segja að ráðlegt væri 

að fjárfesta í bréfum félagsins ef markaðsverð heldur sér í núverandi mynd.
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