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Útdráttur 

Í þessari meistararitgerð var framkvæmd rannsókn þar sem verðmöt fjögurra 

greiningardeilda á Högum, Eimskip og N1 voru skoðuð. Markmiðið með rannsókninni var 

að útskýra breytingar á verðmötum á frá desember 2011  til og með júlí 2016. Skoðuð 

voru 106 verðmöt sem greiningardeildirnar hafa gefið út. Upplýsingum úr verðmötunum 

var safnað saman, þ.e.a.s  niðurstöðu verðmats, aðferðafræði og þróun á helstu 

forsendum sem koma til álita við verðmat fyrirtækja. 

 Einnig var farið yfir þróun á tekjum, rekstrarhagnaði og framlegðarhlutföllum hjá 

þessum félögum til að meta áhrif þeirra á niðurstöður verðmata greiningardeildanna. 

Skoðað var þróun markaðsverðs og fylgni þess við verðmöt greiningardeildanna yfir 

tímabilið. 

Breytingar á verðmötum yfir tímabilið og milli útgáfudaga virðist mega útskýra með 

breytingum á rekstrarhagnaði félaganna. Stóraukinn rekstrarhagnaður Haga og N1 á 

tímabilinu skilar sér í hækkandi verðmötum frá greiningardeildunum. Lítill vöxtur á 

rekstrarhagnaði Eimskips skilar sér í litlum breytingum á verðmötum greiningardeildanna.  

Mat á vegnum fjármagnskostnaði lækkar í öllum tilvikum, sem skilar sér í hækkandi 

verðmötum. Lækkunina virðist mega útskýra með lækkandi mati á kostnaði eigin fjár sem 

útskýrist að hluta með lækkandi áhættulausum vöxtum á tímabilinu. Vísbendingar eru 

einnig um að greiningardeildirnar hafi dregið úr notkun á einu eða fleiri áhættuálagi við 

mat á kostnaði eigin fjár með CAPM líkaninu.   

Nokkur fylgni virðist vera milli þróunar á hlutabréfaverði félaganna og verðmötum 

greiningardeildanna. Verðmöt greiningardeildanna virðast í fæstum tilvikum leiða 

verðbreytingar heldur bregðast fjárfestar á markaði hratt við í kjölfar þess að félögin birta 

ný uppgjör. Nokkuð sterk fylgni er á milli verðmata fyrir sambærileg félög milli 

greiningardeildanna og almennt ekki mikill munur á útgefnum verðmötum, að því gefnu 

að þau miði við sama ársfjórðungsuppgjör. 
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1 Inngangur 

Haustið 2011 markaði tímamót á íslenskum fjármálamarkaði þegar fjárfestum bauðst að 

taka þátt í útboði á hlutabréfum í Högum, en félagið var fyrst til að vera skráð á markað 

eftir fall fjármálakerfisins haustið 2008. Bréfin voru boðin til sölu áður en félagið var tekið 

til viðskipta í Kauphöll Íslands. Útboðið heppnaðist vel og hafa fjölmörg félög verið skráð 

í Kauphöllina síðan. 

Fyrirkomulag útboða fyrir skráningu félaga í Kauphöllina hafa verið með mismunandi 

fyrirkomulagi. Í stuttu máli ganga þau þannig fyrir sig að fjárfestar geta sent inn tilboð til 

þeirrar fjármálastofnunnar sem sér um útboðið fyrir ákveðin dag, sem er lokadagur 

útboðs. Almennt hafa verið skilgreindar tvær útboðsbækur sem eru aðgreindar út frá 

stærð tilboða og stundum verði. Í kjölfar lokadags, metur fjármálastofnun þau tilboð sem 

hafa komið inn og eitt verð er ákveðið sem lágmarksverð. Þátttakendur þurftu að bjóða 

þetta verð til að fá bréf í útboðinu. Fyrirkomulagið getur verið flóknara en í grunninn er 

þetta svona.  

Höfundur hefur almennt tekið þátt í þeim hlutabréfaútboðum sem hafa verið haldin 

frá því að útboðið í  hlutabréfin á Högum fór fram. Tvennt hefur vakið athygli höfundar í 

þessu ferli og er sennilega kveikjan að þessu verkefni. Í fyrsta lagi hafa þau verðmöt sem 

hann hefur frétt af fyrir útboðin oftast verið í grennd við það verðbil sem er skilgreint í 

útboðum.  Í öðru lagi virðast verðmötin oftar en ekki halda áfram að vera í grennd við 

markaðsverð hlutabréfanna eftir að viðskipti hefjast með þau, þrátt fyrir að markaðsverð 

hafi mögulega hækkað verulega.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvað útskýrir þessa þróun með því að skoða 

breytingar á verðmötum greiningardeilda yfir tímabilið og skoða hvað þættir hafa áhrif á 

þau. Rannsóknin beinist að þróun verðmata fjögurra greiningardeilda á Högum, Eimskip 

og N1 frá því að félögin voru skráð í Kauphöll Íslands. Rannsóknin beinist ekki að einstaka 

greiningardeildum né er hún hugsuð sem gagnrýni á störf þeirra. Því verður ekki fjallað 

um deildirnar sjálfar með nafni heldur verður þeim gefin einföld nöfn, greiningardeild A 

– D í engri sérstakri röð. 
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 Ástæðan fyrir því að Hagar, Eimskip og N1 eru valin en ekki einhver önnur félög er sú 

að félögin virðast vera nokkuð sambærileg að mörgu leyti. Allt eru þetta félög sem 

Íslendingar þekkja vel og eiga langa rekstrarsögu að baki þrátt fyrir að hafa þurft að fara í 

gegnum fjárhagslega endurskipulagningu eftir hrun. Félögin starfa öll á fákeppnismarkaði 

í mismunandi atvinnugreinum þó. Fyrirfram mætti ætla að möguleikar til vaxtar væru 

takmarkaðir nema einna helst  hjá Eimskip, en hluti af þeirra starfsemi er alþjóðlegur.  

 Þróun á hlutabréfaverði félaganna hefur engu að síður verið mjög mismunandi frá því  

þau voru skráð á markað. Markaðsverð Haga og N1 hefur hækkað verulega frá skráningu 

en Eimskip hefur sveiflast á þrengra bili og hækkað mun minna en Hagar og N1. Sú 

staðreynd að hlutabréfaverð Haga og N1 hefur hækkað mikið, á meðan hlutabréf í  

Eimskip hafa hækkað mun minna  gæti það gefið til kynna að hækkunin hafi ekki eingöngu 

verið drifin áfram af almennri eftirspurn eftir hlutabréfum, heldur hafi fjárfestar á markaði 

myndað sér skoðun á rekstri félaganna, sem réttlætir að þeirra mati miklar hækkanir á 

Högum og N1 umfram Eimskip. 

Rannsóknin var uppbyggð á eftirfarandi hátt: Skoðuð voru helstu atriði sem tengjast 

verðmati fyrirtækja og farið yfir sambærilegar rannsóknir á því sviði. Í framhaldi var farið 

yfir þau gögn og aðferðafræði sem var beitt í rannsókninni ásamt takmörkunum. Skoðað 

var  fyrirkomulag útboða með hlutabréf í félögunum og niðurstöðu þeirra. Ávöxtun 

fjárfesta sem tóku þátt í útboðunum var einnig reiknuð út. Þar á eftir var fylgni 

markaðsverðs og verðmata greiningardeildanna skoðuð á myndrænan hátt og fylgni á 

milli verðmata greiningardeildanna skoðuð fyrir öll félögin. Farið var yfir þróun á rekstri 

félaganna svo hægt sé að meta áhrif hans á verðmötin. Breytingar á verðmötunum yfir 

tímabilið voru skoðaðar og metið hvernig megi útskýra þær. Er aðferðafræðin að breytast 

eða má útskýra breytingar með þróun á rekstri félaganna? Eru aðrar forsendur að hafa 

áhrif, svo sem mat á fjármagnskostnaði, sköttum eða eilífðarvexti?  Að lokum verða 

niðurstöðurnar  dregnar saman, fjallað stuttlega um þær og frekari rannsóknir sem væri 

áhugavert að gera á þessu sviði. 
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2 Fyrri rannsóknir 

Ekki hefur verið mikið skrifað á Íslandi um spár greiningardeilda og þætti sem hafa áhrif á 

þær hingað til. Tvær rannsóknir hafa þó verið skrifaðar um viðbrögð aðila á markaði við 

birtingu upplýsinga og áhrifa þeirra á verð hlutabréfa.  

Úlf V. Níelsson (2003) framkvæmdi atburðarannsókn á áhrifum frétta á verðþróun 

hlutabréfa í Kauphöll Íslands á árunum 2000 til 2002. Í rannsókninni flokkaði hann fréttir 

niður í jákvæðar, ómarkverðar  og neikvæðar eftir því hvaða áhrifum mætti gera ráð fyrir 

að þær hefðu á hlutabréfaverð á skilvirkum markaði. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú 

að birting jákvæðra og neikvæðra frétta hafði marktæk áhrif á hlutabréfaverð og taldist 

markaðurinn því skilvirkur með tilliti til frétta. 

Sandra Björk Ævarsdóttir (2015) framkvæmdi atburðarannsókn þar sem hún greindi 

áhrif þess að greiningardeildir á Íslandi birtu uppfærð verðmöt fyrir fyrirtæki sem voru 

skráð í Kauphöll Íslands á tímabilinu 2011 til 2014. Niðurstaða rannsóknarinnar benti til 

þess að birting verðmata hefði áhrif á hlutabréfaverð, sérstaklega í tilfellum þar sem mælt 

var með sölu hlutabréfa.  

Niðurstaða rannsóknar Söndru Bjarkar Ævarsdóttur (2015) er því að ákveðnu leiti 

andstæð niðurstöðu Úlfs V. Níelssonar (2003) þar sem samkvæmt hans flokkun  á 

atburðum hefði verðmat átt að fela í sér ómarkverðan atburð, þar sem verðmat felur ekki 

í sér birtingu á nýjum upplýsingum heldur túlkun á upplýsingum sem hafa þegar verið 

birtar á markaði. 
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3 Verðmat fyrirtækja 

Til eru ýmsar aðferðir og líkön sem fjárfestar geta notað til að verðmeta fyrirtæki. 

Arðgreiðslulíkanið (e. dividend discount model) er einfalt líkan sem metur virði út frá þeim 

arðgreiðslum sem fyrirtæki greiðir og væntingum um framtíðararðgreiðslugetu þess. 

Ókosturinn við þessa aðferð er sá að ekki greiða öll fyrirtæki arð, auk þess sem hlutfall 

arðgreiðslna er oft lítið hlutfall af því sjóðstreymi sem reksturinn myndar. Vinsældir líkana 

sem meta virði út frá frjálsu sjóðstreymi eru því almennt meiri í dag hjá fjárfestum og 

greinendum en arðgreiðslulíkön. Þær aðferðir sem meta virði út frá frjálsu sjóðstreymi og 

eru hvað algengastar eru, aðferð frjáls sjóðstreymis til eiginfjár (e. free cash flow to 

equity), almennt skammstafað FCFE og svo frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis (e. free cash 

flow to firm) almennt skammstafað FCFF (Pinto, Henry, Robinson og Stowe, 2010). 

Verðmötin sem eru skoðuð í þessari rannsókn byggja öll á líkönum sem meta frjálst 

sjóðstreymi til fyrirtækis. Því verður áhersla lögð á þá aðferðarfræði og forsendur sem 

skipta máli þar. 

3.1 Virði rekstrar metið út frá frjálsu sjóðstreymi til fyrirtækis 

Líkön sem meta virði rekstrar út frá frjálsu sjóðsstreymi til fyrirtækis byggja á því að ekki 

er allt sjóðstreymi frá rekstri frjálst til greiðslu til fjárfesta. Fyrirtæki sem ætlar að halda 

rekstri áfram inn í framtíðina þarf að endurfjárfesta ákveðnum hluta af rekstrarhagnaði í 

veltu- og rekstrarfjármunum til þess að viðhalda og styðja við framtíðarvöxt. Þeir 

fjármunir sem standa eftir endurfjárfestingu í rekstri eru frjálsir til greiðslu til fjárfesta, 

hvort sem þeir eru hluthafar eða lánadrottnar (Pinto o.fl., 2010). 

Fjárfestir sem ætlar að meta virði fyrirtækis með aðferð frjáls sjóðstreymis til fyrirtækis 

þarf að gefa sér ýmsar forsendur sem hafa áhrif á verðmatið. Til að byrja með þarf hann 

að mynda sér skoðun á því hvernig félagið muni vaxa á spátímabilinu. Í sinni einföldustu 

mynd er nóg að nota eitt spátímabil ef gert er ráð fyrir föstum vexti á frjálsu sjóðstreymi 

inn í eilífðina. Slíkt verðmat jafngildir mati á eilífðarvirði rekstrarins (Pinto o.fl., 2010). 

Fjallað verður nánar um eilífðarvirði og mat á því síðar. Forsendan um óbreyttan vöxt út 

allt spátímabilið er líklega of einföld í flestum tilvikum. Því er algengara að fjárfestar noti 

líkön þar sem horft er á tvö til þrjú vaxtartímabil. Slík líkön má setja fram á einfaldan hátt 

með jöfnunni: 
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Virði rekstrar = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+  

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)

𝑛

𝑡=1

 
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

 

Fyrri liður jöfnunnar stendur fyrir þann hluta spátímabilsins þar sem vöxtur er 

breytilegur. Á þessu tímabili getur vöxtur verið að aukast eða dragast saman. Í sumum 

tilvikum, til dæmis hjá fyrirtækjum sem eru að fjárfesta mikið, er sjóðstreymið á þessu 

tímabili neikvætt. Seinni liður jöfnunnar er mat á eilífðarvirði. Þar er vöxtur orðinn 

stöðugur. Því er eðlilegt að sjóðstreymi og fjármagnskipan taki mið af því. Hvernig vöxtur 

þróast og hvenær hann verður stöðugur er alltaf matsatriði sem fjárfestar standa frammi 

fyrir og hefur veruleg áhrif á verðmatið. Hvorugt spátímabilið er mikilvægara en hitt. 

Eilífðarvirði er almennt stór hluti af niðurstöðu verðmats og því er mikilvægt að forsendur 

í öllum spátímabilum sé raunhæfar (Pinto o.fl., 2010). 

Frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis á fyrri hluta spátímabils sem og mat á eilífðarvirði er 

núvirt með vegnum fjármagnskostnaði félagsins. Vöxtur félagsins, sem er táknaður með 

g, er sá vöxtur sem fjárfestir telur að eðlilegt sé að félagið geti viðhaldið inn í eilífðina. 

Áður en þessar stærðir eru metnar þarf fjárfestir að taka ákvörðun um nokkur atriði, svo 

sem hvort líkanið eigi að byggja á raun- eða nafnstærðum. Ef miðað er við nafnstærðir, 

sem er algengast, tekur sjóðstreymi mið af breytilegu verðlagi auk þess sem veginn 

fjármagnskostnaður og forsendur um eilífðarvöxt þurfa að vera nafnvextir. Val á 

verðmatsmynt hefur einnig áhrif þar sem áhættulausir vextir ákvarðast af verðmatsmynt, 

þá er einnig samanband á milli myntar og forsendu um vöxt. Fjármagnskostnaður er 

mikilvæg stærð í verðmati fyrirtækja þar sem hann hefur áhrif á verðmatið í gegnum 

núvirðingu og mat á eilífðarvirði. Því er nauðsynlegt að fara nánar í það hvernig hann er 

ákvarðaður áður en rætt er frekar um hvernig frjálst sjóðstreymi er áætlað. 

3.2 Fjármagnskostnaður 

Fjármagnskostnaður fyrirtækis endurspeglar fórnarkostnað þeirra sem fjárfesta í 

viðkomandi fyrirtæki í stað þess að fjárfesta í öðrum fjárfestingarkostum með 

sambærilega áhættu. Fyrirtæki fjármagna sig almennt með blöndu af eigin fé og skuldum. 

Fjármagnskostnaður fyrirtækis er því samsettur úr kostnaði eigin fjár og kostnaði skulda í 

ákveðnum hlutföllum sem er mismunandi eftir fyrirtækjum. Fjármagnskostnaður 

fyrirtækis er því vegið meðaltal af kostnaði eigin fjár og kostnaði skulda og endurspeglar 
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vegið meðaltal ávöxtunarkröfu hluthafa og lánadrottna til fjárfestinga sinna í félaginu 

(Koller, Goedhart og Wessels, 2010). Það er því nauðsynlegt að skoða hvernig fjárfestir 

getur áætlað hvaða ávöxtunarkröfu þessir aðilar gera til félagsins. 

3.2.1 Kostnaður eigin fjár  

Kostnaður eigin fjár er sú ávöxtunarkrafa sem fjárfestir gerir til hlutfjár í fyrirtækinu og er 

það lágmarksávöxtun sem hluthafi vill fá fyrir þá áhættu sem hann tekur. Ýmis líkön hafa 

verið hönnuð til þess að reikna út ávöxtunarkröfu eigin fjár út frá ýmsum mælikvörðum á 

áhættu. CAPM líkanið er mest notað og mun ég því leggja áherslu á það. Niðurstöðu 

CAPM má setja fram með jöfnunni: 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓) 

Þar sem: 

 E(Ri) er vænt ávöxtun (ávöxtunarkrafan) á hlutabréfi i.  

 rf eru áhættulausir vextir.  

 βi er markaðsáhætta hlutabréfsins. 

 E(Rm) – rf er markaðsálagið, stundum einnig ritað MRP eða ERP. 

 

Samkvæmt CAPM má útskýra mun á væntri ávöxtun hlutabréfa með betu hvers 

hlutabréfs. Beta er mælikvarði á markaðsáhættu hlutabréfsins og mælir hún hvernig 

hlutbréfið og hlutabréfamarkaðurinn í heild sveiflast saman (Koller o.fl., 2010). Þrátt fyrir 

að grunnhugmyndin á bak við CAPM sé einföld þá eru þau gildi sem fjárfestar setja í 

breytur CAPM matskenndar. Fjárfestar geta því gert mismunandi ávöxtunarkröfu til eigin 

fjár fyrir sama fyrirtæki á sama tíma, jafnvel þó allir notist við CAPM líkanið. Fjárfestir sem 

notar CAPM líkanið ætti alltaf að byggja á sömu forsendum um áhættulausa vexti og 

markaðsálag á ákveðnum tíma, óháð því hvaða félag hann er að verðleggja, svo lengi sem 

sjóðstreymi félaganna sé í sömu mynt og landsáhætta því sú sama. Munurinn á 

ávöxtunarkröfunni ætti því alltaf að liggja í betu félaganna (Koller o.fl., 2010). Of langt mál 

er að fara nákvæmlega út í forsendur CAPM en ég mun fara stuttlega yfir einstaka þætti 

jöfnunnar til að útskýra hvaða þættir geta útskýrt mismunandi mat fjárfesta á þeim 

gildum sem einstakar breytur í jöfnunni taka. 
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3.2.1.1 Áhættulausir vextir 

Hér kemur til álita hvaða vextir eru áhættulausir og til hve langs tíma eigi að miða vexti 

við. Algengast er að horfa á langa ríkisvexti, til dæmis til 10 ára, í sömu mynt og 

sjóðstreymi félagsins sem er verðlagt (Koller o.fl., 2010). Damodaran (2008) horfir þó 

aðeins öðruvísi á áhættulausa vexti, hann metur það sem svo að ekki séu allir ríkisvextir 

áhættulausir og ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréfum endurspegli einnig gjaldfallsáhættu. 

Hann gefur sér að ríki með lánshæfiseinkunn AAA muni ekki gjaldfalla á skuldbindingum 

útgefnum í heimamynt viðkomandi ríkis þar sem þau geti prentað heimamyntina. Þessi 

ríki kallar Damodaran (2008) þroskaða markaði (e. mature markets). Ávöxtunarkrafa 10 

ára ríkisskuldabréfa ríkja með lánshæfiseinkunnina AAA til dæmis Bandaríkjanna (fyrir 

dollara), Þýskalands (fyrir evrur), Japans (fyrir jen) og Bretlands (fyrir pund) er því gott 

viðmið fyrir áhættulausa vexti þegar verðmat er framkvæmt í viðkomandi myntum 

(Damodaran, 2008).  

Gjaldfallslíkur einstakra ríkja má meta á mismunandi hátt. Í fyrsta lagi má skoða 

lánshæfismat viðkomandi ríkis, ef það hefur lánshæfismat og reikna gjaldfallslíkur út frá 

töflum sem lánshæfismatsfyrirtækin gefa út. Í öðru lagi má skoða skuldabréfaútgáfur sem 

viðkomandi land hefur gefið út í sömu mynt og land með AAA einkunn. Munurinn á 

ávöxtunarkröfunni endurspeglar gjaldfallslíkurnar hjá landinu sem er ekki með AAA 

einkunn. Ef seljanleiki á markaði með skuldabréfin er lítill getur þetta álag þó einnig 

endurspeglað seljanleikaáhættu, sem skilar sér í því að slíkt álag ofmetur 

gjaldfallslíkurnar. Þriðja leiðin er að horfa til þess hvernig skuldatryggingarálag er að 

þróast á markaði fyrir viðkomandi land. Álagið endurspeglar þá gjaldfallslíkurnar á 

hverjum tíma eins og markaðurinn metur þær. Slíkar líkur breytast hraðar en 

lánshæfismat en seljanleiki og tíðni viðskipta getur verið vandamál. Þá eru ekki viðskipti 

með skuldatryggingar fyrir öll lönd þannig að þessi aðferð er ekki alltaf í boði (Damodaran, 

2008).  

Þegar búið er að meta gjaldfallslíkur fyrir viðkomandi ríki sem er ekki með AAA einkunn 

þarf að leiðrétta áhættulausa vexti í heimamyntinni með því að draga gjaldfallslíkurnar 

frá áhættulausu vöxtunum. Athugið að þetta er aðeins gert ef ríkið er ekki með AAA 

lánshæfi í sinni heimamynt. Hér er grunnforsenda að ríki sem eru ekki með AAA einkunn 

í sinni heimamynt geti mögulega ákveðið standa ekki við þær skuldbindingar. Damodaran 
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(2015a) dregur þessa ályktun meðal annars á upplýsingum úr lánshæfisskýrslu frá S&P 

(2005) sem sýnir að frá 1975 hafa 23 lönd gjaldfallið á skuldbindingum í sinni heimamynt. 

Ef land er með AAA einkunn í sinni heimamynt eða ef verðmatið fer fram í mynt lands 

sem er með AAA einkunn þá eru áhættulausir vextir ekki leiðréttir fyrir gjaldfallsáhættu 

(Damodaran, 2008).  

Þar sem val á mynt er grunnforsenda í vali á áhættulausum vöxtum og hvort leiðrétt 

sé fyrir gjaldfallsáhættu eða ekki þá er vert að benda á nokkur atriði varðandi val á mynt. 

Damodaran (2008) er á því að sú mynt sem er notuð í verðmatinu eigi ekki að byggja á því 

hvar fyrirtækið er staðsett, heldur í gjaldmiðlinum sem sjóðstreymi fyrirtækisins eða 

verkefnisins er í. Áhættulausu vextirnir eru því ekki leið til þess að endurspegla áhættu 

fyrirtækisins heldur myntina sem er verðlagt í og þá væntan vöxt sem má búast við. 

Niðurstaða verðmats ætti að skila sömu niðurstöðu, óháð þeim gjaldmiðli sem það er 

framkvæmt í, svo lengi sem fjárfestar séu samkvæmir sjálfum sér varðandi þróun á gengi 

gjaldmiðla. Taka þarf inn í verðmat forsendur um að munurinn á vöxtum á milli landa 

útskýrist af mismunandi verðbólguvæntingum á milli landa. Val á mynt hefur því áhrif á 

það hvaða væntingar um vöxt fjárfestir getur gefið sér og hvernig þróun gengis mun verða 

í framtíðinni. Ef forsendan um vaxtamun og vænta verðbólgu heldur ekki getur niðurstaða 

eftir vali á mynt verið mismunandi (Damodaran, 2015a) . 

3.2.1.2 Beta 

Beta (β) er mælikvarði á markaðsáhættu hlutabréfs. Beta mælir fylgni hlutabréfsins við 

markaðinn. Því hærra sem gildi betu er því meiri er markaðsáhætta viðkomandi 

hlutabréfs. Betu má lýsa með jöfnunni: 

𝛽 =  
∆𝑅𝑖

∆𝑅𝑀
=  

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑀)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀)
 

Þar sem: 

 Ri er ávöxtun á hlutabréfi i á tímabilinu. 

 RM er ávöxtun á markaðnum á tímabilinu. 

 Cov(Ri,RM) er samfylgni á milli ávöxtunar hlutabréfs i og markaðsins M. 

 Er fervik ávöxtunar markaðsins M. 



 

20 

Jafnan skilar því sem kallast voguð beta og endurspeglar bæði markaðsáhættu 

fyrirtækisins og rekstraráhættu þess. Hún er því háð áhættu eignanna og rekstrarlegri 

vogun sem og áhættu sem tengist fjármagnskipan, þ.e. fjárhagslegri vogun félagsins.  

Fjárfestar reikna almennt ekki út betu fyrirtækja sjálfir, enda eru ýmis tölfræðileg 

vandamál sem mæla gegn því. Upplýsingar um beta-gildi eru almennt sóttar í gagnaveitur 

líkt  og  Bloomberg sem reikna gildi betu einstakra fyrirtækja og atvinnugeira og hafa 

bestað það ferli (Damodaran, 2012).  

Ekki mælt með því að fjárfestar noti betur sem eru reiknaðar út fyrir einstök fyrirtæki 

vegna tölfræðilegra vandamála sem geta valdið því að slíkt mat verði bjagað. Mælt er með 

því nota betu sem er reiknuð út fyrir þann geira sem fyrirtækið fellur undir. Í slíkum 

tilvikum eru uppgefin betagildi óvoguð þ.e.a.s taka ekki mið af fjármagnskiptan, heldur 

aðeins rekstraráhættu atvinnugeirans (Damodaran, 2012). Fjárfestar þurfa því að voga 

betu félagsins upp með eftirfarandi jöfnu: 

𝐵𝐿 = 𝐵𝑈 [1 + (1 − 𝑇𝐶)
𝐷

𝐸
] 

Þar sem: 

 BU er óvogaða betan fyrir viðkomandi geira. 

 Tc er jaðarskattprósenta fyrirtækisins. 

 D/E er hlutfall skulda og eigin fjár mælt á markaðsvirði. 

 

Jafnan endurspeglar að því meiri sem skuldsetning félags er, því meiri áhættu bera 

hlutafjáreigendur sem skilar sér í hærri vogaðri betu og hærri ávöxtunarkröfu til eigin fjár. 

Ágætt er að hafa eftirfarandi viðmiðunarreglur á bak við eyrað: Áhættulausar eignir svo 

sem ríkiskuldabréf eru með β = 0. Markaðurinn er með β = 1. Hlutabréf sem sveiflast 

minna en markaðurinn eru því með β < 1 og hlutabréf sem sveiflast meira en markaðurinn 

eru með β > 1 (Damodaran, 2012). 

3.2.1.3 Markaðsálagið 

Markaðsálagið er mælikvarði á þá umframávöxtun sem fjárfestar geta búist við að fá af 

hlutabréfum í samanburði við ríkiskuldabréf. Markaðsálagið má finna út með því að mæla 

mismun á sögulegri ávöxtun hlutabréfa og skuldabréfa yfir ákveðið tímabil. Hvernig það 

er gert hefur svo áhrif á niðurstöðuna. Hér þarf að meta lengd tímabils sem er skoðað, 
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hver viðmiðunin er þegar ávöxtun hlutabréfa er metin og hvort horft er á áhættulausa 

vexti til lengri eða skemmri tíma. Þá skiptir einnig hvort notast sé við einfalt meðaltal eða 

faldmeðaltal (e. geometric) við útreikninga (Damodaran, 2012).  

Damodaran (2015b) fjallar um aðferð sem reiknar markaðsálagið ekki út frá sögulegum 

upplýsingum heldur verðlagningu á markaði og upplýsingum um væntar arðgreiðslur og 

endurkaup. Niðurstöðu mats með þessari aðferð mætti kalla fólgið markaðsálag (e. 

implied equity risk premium) á íslensku. Með því að taka til dæmis markaðsverð S&P 500, 

væntar arðgreiðslur fyrirtækja sem eru hluti af S&P 500 og álykta að vöxtur arðgreiðslna 

sé fasti þá er hægt að finna ávöxtunarkröfu eigin fjár með því að nota einfalt 

arðgreiðslulíkan.  

Virði =
Væntar arðgreiðslur á næsta tímabili

Ávöxtunarkrafa á eigið fé – væntur vöxtur
 

 

Markaðsálagið má svo finna með því að draga áhættulausa vexti frá ávöxtunarkröfu eigin 

fjár á viðmiðunardegi. Damodaran reiknar út fólgið markaðsálag í upphafi hvers mánaðar 

og birtir á heimasíðu sinni http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.  

Þar sem raunveruleikinn er aðeins flóknari en dæmið sem var nefnt hér þá notar 

Damodaran líkan fyrir frjálst sjóðstreymi til eigin fjár (FCFE), en ekki einfalt 

arðgreiðslulíkan, þegar hann metur fólgið markaðsálag. Hann tekur einnig inn í myndina 

sjóðstreymi sem er skilað til fjárfesta í formi endurkaupa (Damodaran, 2015b). Þar sem 

fólgið markaðsálag getur sveiflast nokkuð mikið með markaðnum þá kemur til skoðunar 

að notast við langtímameðaltöl til dæmis 10 til 15 ára meðaltal (Damodaran, 2012). 

Damodaran (2015b) viðurkennir að hann hafi sjálfur ítrekað skipt út markaðsálaginu sem 

hann notar í sínum verðmötum og farið frá því að nota 4% í nokkur ár fyrir óróleikann á 

markaði haustið 2008, upp í 6% vorið 2009, niður í 5% í 2012 en hafi verið að nota 5,75% 

árið 2015 sem byggði á mánaðarlegum útreikningum hans á fólgnu markaðsálagi. 

Damodaran (2012) bendir á að fjárfestingarbankar, ráðgjafar og fyrirtæki í 

Bandaríkjunum noti allt frá 3-12% markaðsálag í útreikningum sínum fyrir bandaríska 

markaðinn. Þennan verulega mun má að hans mati skýra að miklu leyti með því hve mikill 

munur er á forsendum og mælingum aðila þrátt fyrir að þeir miði í mörgum tilfellum við 

sambærileg gögn.  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Damodaran (2015b) reiknar út sögulegt markaðsálag í Bandaríkjunum frá 1928 til 

2014, sem mun á ávöxtun hlutabréfa og langra ríkisskuldabréfa, og fær út að 

markaðsálagið sé 4,6% ef miðað er við faldmeðaltal en 6,25% ef miðað við miðað er við 

einfalt meðaltal. Koller o.fl. (2010) eru á þeirri skoðun að út frá mismunandi mælikvörðum 

á markaðsálagið á bandaríska markaðnum sé eðlilegt að miðað við ca. 4,5-5,5% 

markaðsálag.  

Það er ljóst að mat fjárfesta á því hvað er eðlilegt markaðsálag getur verið er mjög 

mismunandi og getur breyst með tímanum. Þar sem markaðsálagið er stór hluti af mati á 

ávöxtunarkröfu eigin fjár þá geta slíkar matskenndar breytingar haft mikil áhrif á kröfuna.  

3.2.2 Viðbætur við CAPM  

Eins og fram hefur komið gerir CAPM aðeins ráð fyrir því að fjárfestar geri greinarmun á 

ávöxtunarkröfu á eigið fé út frá markaðsáhættu fyrirtækja. Eitthvað er þó um að fjárfestar 

bæti við álagi vegna eins eða fleiri áhættuþátta við niðurstöður CAPM hvort sem um er 

að ræða smæðarálag, landsálag eða aðra áhættuþætti sem fjárfestum finnst CAPM ekki 

endurspegla. Endurbætt útgáfu af CAPM sem höndlar slíkar viðbætur má til dæmis setja 

fram með jöfnunni: 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓) + smæðarálag + landsálag 

Þar sem fjárfestir væri þá að bæta við álagi út af tveimur áhættuþáttum við 

hefðbundna niðurstöðu CAPM líkansins (Pinto o.fl., 2010). 

 

3.2.2.1 Landsálag 

Bæði Damodaran (2012) og Koller o.fl. (2010) leggja til að fjárfestar reyni ekki að meta 

markaðsálag fyrir markaði utan Bandaríkjanna þar sem þeir eru almennt með styttri 

viðskiptasögu og minni seljanleika sem geti skilað sér í ónákvæmu mati. Þeir leggja því til 

að fjárfestar miði við markaðsálag út frá bandaríska markaðnum og bæti svo sérstöku 

álagi fyrir landsáhættu. Það eru því tvö atriði sem fjárfestar þurfa að meta. Í fyrsta lagi 

hvernig þeir meta landsáhættuna og í  öðru lagi hvernig taka þeir tillit til landsáhættunnar 

þegar þeir meta áhrif hennar á fjármagnskostnað ( Damodaran (2015a).  

Damodaran (2015a) metur landsáhættu út frá gjaldfallslíkum landa. Í kaflanum um 

áhættulausa vexti var farið yfir 3 leiðir til að meta gjaldfallslíkur þær voru: Lánshæfi 
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viðkomandi lands, munur á ávöxtunarkröfu skuldabréfs í dollurum og bandarískra 

skuldabréfa  og svo skuldatryggingaálag á markaði. Það er eitt atriði sem má bæta við 

þegar rætt er um gjaldfallslíkur út frá skuldatryggingarálagi og mati á landsáhættu út frá 

þeim. Þar sem Damodaran (2015a) horfir á Bandaríkin sem áhættulaus því þau séu með 

AAA einkunn, þá dregur hann skuldatryggingaálag Bandaríkjanna frá viðkomandi landi 

þegar hann metur landsáhættu út frá þessum mælikvarða. Það þýðir t.d. að ef land er t.d. 

með 2% í skuldatryggingarálag en Bandaríkin eru með 0,3% álag á sama tíma þá væri 

landsáhætta viðkomandi lands metin sem 2% - 0,3% = 1,7%. 

Næsta skref er að meta hvernig landsáhættunni er bætt við fjármagnskostnaðinn. 

Damodaran (2015a) er með þrjár leiðir sem hann setur fram. Í fyrsta lagi þá er henni bætt 

við niðurstöðu hefðbundnu CAPM útgáfunnar (e. constant approach) sem má setja fram 

með jöfnunni: 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑖𝐸𝑅𝑃𝑈𝑆𝐴 + 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠áℎæ𝑡𝑡𝑎 

Í öðru lagi þá má leggja landsáhættuna við markaðsálagið frá Bandaríkjunum eins og 

gert er í jöfnunni: 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸𝑅𝑃𝑈𝑆𝐴 + 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠áℎæ𝑡𝑡𝑎) 

Hér er landsáhætta fall af markaðsáhættu (e. scaled approach). Það þýðir að fyrirtæki 

sem eru með hlutfallslega mikla markaðsáhættu (Beta > 1) magna upp landsáhættuna 

meðan félög sem eru með Beta < 1 draga úr áhrifum landsáhættu. Í þriðja lagi er hægt að 

meta fasta, λ (lambda), sem skilgreinir að hve miklu leyti fyrirtækið er næmt fyrir 

landsáhættunni.  

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑖𝐸𝑅𝑃𝑈𝑆𝐴 + 𝜆𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠áℎæ𝑡𝑡𝑎 

Mat á lambda er háð ýmsum þáttum og vali á aðferð sem er of flókin til að útskýra 

nákvæmlega hér. Í stuttu máli reynir Damodaran (2015a) að meta lambda annað hvort út 

frá hlutfallslegu flökti á hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði milli landsins og Bandaríkjanna 

eða horft er á hlutfall tekna sem viðkomandi fyrirtæki fær frá landinu í hlutfalli við það 

hvað önnur fyrirtæki á markaðnum fá mikið af tekjum frá sama landi.  

Koller o.fl. (2010) hafa nokkuð aðra skoðun á landsáhættu en Damodaran (2015a) og 

hvernig eigi að taka tillit til hennar. Þeir mæla með tveimur aðferðum. Fyrri aðferðin, sem 

þeir eru hrifnari af, er að beita sviðsmyndagreiningu á sjóðstreymi þannig að settar séu 

upp tvær sviðsmyndir. Fyrri sviðsmyndin er þannig að engin óvænt áföll komi upp í 
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hagkerfinu. Seinni sviðsmyndin gerir ráð fyrir því að óvænt áföll komi upp í hagkerfinu. 

Þau áföll valda því að sjóðstreymi í sviðsmynd 1 skerðist um X prósent. Hver sviðsmynd 

fær svo sín líkindi og er væntigildi þess núvirt á vegnum fjármagnskostnaði án þess að 

landsálagi sé bætt við. Damodaran (2015a) er ekki sammála þessari aðferðafræði og 

heldur því fram að hún sé röng. Seinni aðferðin sem Koller o.fl. (2010) vísa til, byggir á því 

að landsálagi sé bætt við veginn fjármagnskostnað  en ekki við kostnað eigin fjár eins og 

hjá Damodaran (2015a). Koller o.fl. (2010) vara sérstaklega við því að aðilar noti mjög hátt 

landsálag, þar sem þeir vilja meina að slíkt feli í sér ofmat á líkum á kreppu eða alvarlegu 

sjokki í viðkomandi löndum. Þeir vilja meina, að ef fjárfestir bæti við 3% landsáhættu séu 

70% líkur á kreppu fólgnar í slíku álagi. Það virðist því vera að Koller o.fl. (2010) og 

Damodaran (2015a) séu algjörlega ósammála um hvernig eigi að meta og nota 

landsáhættu í útreikningum. 

3.2.3 Kostnaður skulda 

Ef fyrirtæki er með skráð skuldabréf á markaði og viðskipti með þau eru algeng, þá er best 

að ákvarða kostnað skulda með því að líta til ávöxtunarkröfu skuldabréfanna á markaði. 

Ef fyrirtækið er ekki með skráð skuldabréf á markaði, en með lánshæfismat, þá má meta 

gjaldfallslíkur þess út frá lánshæfismati og miða kostnað skulda með því að leggja 

gjaldfallslíkurnar ofan á ríkisvexti. Ef fyrirtæki er ekki með skráð skuldabréf eða 

lánshæfismat má líta til sambærilegra fyrirtækja á markaði sem eru með lánshæfismat og 

reyna að meta kostnað skulda þannig. Þar sem vextir eru frádráttarbærir frá skatti er 

skattahagræði fólgið í skuldsetningu. Það hagræði er tekið inn í verðmat í gegnum kostnað 

skulda. Kostnaður skulda eftir skatta er fundinn út með jöfnunni: 

𝑅𝐷(1 − 𝑇𝐶) 

Þar sem: 

 RD er kostnaður skulda fyrir skatta eins og hann er metinn á hverjum tíma. 

 TC er jaðarskattur fyrirtækisins. 

 

Vandamálið á Íslandi er það, að fæst fyrirtæki í Kauphöll Íslands eru með lánshæfismat. 

Þá eru aðeins fá þeirra með skráð skuldabréf á markaði. Í þeim tilfellum sem skuldabréf 

eru skráð á markaði er lítið um viðskipti og því erfitt að meta ávöxtunarkröfuna. Hagar, 

N1 og Eimskip eru ekki með skráð skuldabréf á markaði. Upplýsingar um núverandi 
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kostnað skulda má sjá í ársreikningum félaganna. Félögin gengu öll í gegnum fjárhagslega 

endurskipulagningu fyrir skráningu á markað. Sum þeirra hafa einnig endurfjármagnað 

skuldir frá skráningu. Vaxtarkostnaður eins og hann kemur fram í ársreikningum 

félaganna endurspeglar því ágætlega þau kjör sem þeim bjóðast í dag. Hins vegar er 

spurning hvort sá kostnaður endurspegil framtíðarkostnað skulda hjá félögunum.  

3.2.4 Veginn fjármagnskostnaður 

Veginn fjármagnskostnaður er vegið meðtal af kostnaði eigin fjár og kostnaði skulda eftir 

skatta. Koller o.fl. (2010) setja hann fram með jöfnunni: 

WACC =
𝐷

𝑉
𝑘𝑑(1 − 𝑇𝐶) +

𝐸

𝑉
𝑘𝐸 

Þar sem : 

 D er markaðsvirði vaxtaberandi skulda.  

 E er markaðsvirði eigin fjár. 

 V = E + D er heildarvirði fyrirtækisins . 

 kd er kostnaður skulda.  

 ke kostnaður eigin fjár. 

 TC er jaðarskattur fyrirtækisins. 

 

Búið er að fara ítarlega yfir þá þætti sem hafa áhrif á mat fjárfesta á kostnaði eigin fjár 

og kostnaði skulda. Hins vegar þarf að skoða tvær breytur í viðbót sem hafa áhrif á veginn 

fjármagnskostnað.  

Í fyrsta lagi er það jaðarskattur félagsins. Erlendis getur verið nokkuð mikill munur á 

virkri skattprósentu og jaðarskatti fyrirtækis, en rétt er að miða við jaðarskattprósentuna 

(Koller o.fl., 2010). Á Íslandi er þetta frekar einfalt þar sem fyrirtæki á Íslandi borga 

almennt 20% skatt. Það þarf þó að huga að því að mismunandi forsendur um skatta hafa 

áhrif á mat á fjármagnskostnaði.  

Í öðru lagi er það vigt skulda og eigin fjár. Við fyrstu sýn mætti ætla að ekki geti verið  

mikill munur fyrir sama fyrirtæki, á hlutfalli skulda (D/V) og eigin fjár (E/V) af heildarvirði 

fyrirtækis ef fjárfestar meta hlutföllin á sama tíma. Þegar málið er skoðað nánar kemur í 

ljós að skoðun fjárfesta á því hvernig rétt er að meta þetta hlutfall getur verið nokkuð 

mismunandi. Á að notast við bókfært virði eigin fjár og skulda eða markaðsvirði? Á að 
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horfa á horfa á heildarskuldir, heildar vaxtaberandi skuldir eða hreinar vaxtaberandi 

skuldir. Ef horft er á vaxtaberandi skuldir á þá líka að horfa á ígildi vaxtaberandi skulda 

svo sem leigusamninga og rekstrarleigu sem hluta af vaxtaberandi skuldum?  

Koller o.fl. (2010), vilja miða við markskuldsetningu (e. target debt to value) 

fyrirtækisins. Þeir vilja meina að oft megi nálgast markskuldsetningu í framtíðinni með því 

að horfa á markaðsvirði skulda og eigin fjár á verðmatsdegi. Þeir benda þó á að ef 

fjárfestar miði við hlutföll skulda og eigin fjár á verðmatsdegi og þau sé langt frá 

markmiðum stjórnenda um bestu skuldsetningarhlutföll félagsins þá geti veginn 

fjármagnskostnaður verið of eða vanmetinn. Miðað við þær upplýsingar sem ég hef séð 

frá stjórnendum Haga, N1 og Eimskips um bestu skuldsetningarhlutföll félaganna virðast 

íslenskir stjórnendur almennt tala um þessi hlutföll út frá bókfærðu virði heildarskulda 

(ekki vaxtaberandi) sem hlutfall af heildareignum félagsins. Þessi hlutföll geta því verið 

verulega frábrugðin þeim hlutföllum sem fjárfestar fá út þegar þeir horfa aðeins á 

vaxtaberandi skuldir og því er hæpið að hægt sé að miða við markskuldsetningu í 

verðmötum á Íslandi.  

Damodaran (2012) er einnig á því að rétt sé að miða við markaðsvirði eigin fjár og 

vaxtaberandi skulda. Hann horfir einnig til ígildi skulda og leiðréttir því rekstrarhagnað 

félaganna í samræmi við það. Enn önnur leið sem er stundum notuð er að horfa á nettó 

skuldir fyrirtækisins þegar hlutföllin eru reiknuð. Það er vaxtaberandi skuldir að frádregnu 

reiðufé og ígildi þess. Ef fjárfestar notast við nettó skuldir þá þarf kostnaður skulda einnig 

að vera nettó fjármagnskostnaður, það er fjármagnstekjur að frádregnum 

fjármagnsgjöldum. Það er þó algengast að fjárfestar miði við brúttó vaxtaberandi skuldir 

(Damodaran, 2012). 

Ef skuldir eru ekki skráðar á markað þá er hægt að reyna að reikna út markaðsvirði 

þeirra miðað við ávöxtunarkröfu á markaði hjá sambærilegum félögum. Einnig er hægt að 

reyna að meta kostnað skulda út frá álagi ofan á ríkisvexti út frá lánshæfi fyrirtækisins eða 

sambærilegra félaga ef það er í boði (Damodaran, 2012). Koller o.fl. (2010) benda á að í 

tilvikum þar sem erfitt er að meta markaðsvirði skulda þá sé bókfært virði þeirra 

ásættanleg nálgun nema að það sé mjög langt síðan félagið fjármagnaði sig síðast og 

núverandi kjör félagsins séu langt frá markaðsvöxtum. Í tilviki N1 og Haga þá er bókfært 

virði góð nálgun þar sem skuldir félaganna eru að mestu leyti með breytilegum vöxtum 



 

27 

og ætti markaðsvirði þeirra því að almennt að vera nálægt pari (Hull, 2009). Í öllu falli þá 

eru öll félögin í rannsókninni nýbúin að fjármagna sig þannig að bókfært virði ætti að vera 

nokkuð nálægt markaðsvirði. 

3.3 Mat á frjálsu sjóðstreymi  

Eins og fram hefur komið er frjálst sjóðstreymi háð því hver rekstrarhagnaður fyrirtækis 

er, að frádreginni fjárfestingarþörf félagsins í veltu og rekstrarfjármunum. Frjálst 

sjóðstreymi til fyrirtækis má setja upp með jöfnunni 

FCFFt = NOPAT+Afskriftir −  fjárf. í rekstrarfj. − Breyting í veltufjárb. 

 

Hér er NOPAT = EBIT(1-TC) eða rekstrarhagnaður eftir skatta (e. net operating profit 

after taxes). Þessi stærð er stundum líka kölluð NOPLAT. Þar sem afskriftir eru gjaldfærsla 

sem hefur ekki áhrif á sjóðstreymi þá er þeim bætt við NOPAT. Þá eru fjárfestingar í 

rekstrarfjármunum og breyting á veltufjármunum dregnar frá. Það sem eftir stendur er 

frjálst sjóðstreymi frá fyrirtækinu sem er þá laust til greiðslu til allra fjármagnseigenda í 

fyrirtækinu (Koller o.fl., 2010). 

Tafla 1 – Dæmi um einfalt FCFF líkan 

m.kr. 2015s 2016s 2017s 2018s 2019s 2020s 2021s 2022s 2023s 2024s 

Sala    10.362     37.488    38.800    40.158    41.563    43.018    44.524    46.082    47.695    49.364  

% vöxtur -11,30% -24,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

EBITDA         525       2.828      2.929      2.984      3.066      3.173      3.258      3.372      3.462      3.583  

% af sölu 5,10% 7,50% 7,50% 7,40% 7,40% 7,40% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 

EBIT         318       2.082      2.195      2.254      2.334      2.442      2.521      2.621      2.706      2.822  

% af sölu 3,10% 5,60% 5,70% 5,60% 5,60% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 

Skattur         (64)       (416)      (439)      (451)      (467)      (488)      (504)      (524)      (541)      (564) 

NOPAT         254       1.665      1.756      1.803      1.867      1.954      2.017      2.097      2.165      2.258  

Afskriftir         207          746         733         731         732         731         737         751         756         761  

Fjárfestingar       (114)       (566)      (586)      (626)      (665)      (688)      (724)      (750)      (769)      (787) 

Br. veltufjárbinding       (573)         287         (63)        (25)        (45)        (46)        (69)        (72)        (74)        (77) 

Frjálst fjárstr. 
(FCFF) 

      (225)      2.132      1.841      1.882      1.889      1.950      1.960      2.027      2.078      2.154  

Núvirt fjárstreymi       (225)      2.015      1.566      1.441      1.302      1.210      1.094      1.018         939         876  

 

Tafla 1 sýnir dæmi um einfalt sjóðstreymislíkan sem ein af greiningardeildunum setti 

upp fyrir N1. Líkanið sýnir þróun á sölu, EBITDA og EBIT. Einnig er reiknað út EBITDA og 

EBIT sem hlutfall af sölu til að gera lesanda grein fyrir því hvaða forsendur um framlegð 

spáin er að gera. Þannig getur lesandi metið hvort forsendur séu of bjartsýnar eða 

svartsýnar út frá sögulegum framlegðarhlutföllum. Grunnstærðin hér er NOPAT sem 
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getur vaxið eða dregist saman með vexti eða samdrætti í sölu, breytingu á álagningu 

félagsins eða öðrum rekstrarkostnaði. NOPAT getur því vaxið á annan hátt en salan. Það 

má gera ráð fyrir því að líkön greiningardeilda sem spá fyrir þróun á tekjum og kostnaði 

séu mun flóknari en kemur fram í yfirliti yfir niðurstöðu verðmats. Þar er eflaust reynt að 

spá fyrir um þróun magns og verðs á ásamt þróun á kostnaði svo sem húsa-, launa- og 

leigukostnaði á spátímabilinu. Einnig má benda á að hér er um nafnlíkan að ræða. Hluti af 

vexti útskýrist því af verðbólgu. Ef við gefum okkur til dæmis að verðbólga á Íslandi sé á 

bilinu 2 til 3,5 prósent þá er ekki verið að gera ráð fyrir miklum raunvexti í töflu 1. 

Eins og hefur komið fram, að ef leiðrétt er fyrir ígildi skulda þarf fjárfestir einnig að 

leiðrétta rekstrarhagnaðinn til að gæta samræmis þar sem leigugreiðslur eru ekki lengur 

rekstrarkostnaður heldur fjármagnskostnaður í slíkum tilvikum. Þá er einnig viðeigandi að 

leiðrétta fyrir einskiptisliðum í rekstri hvort sem um er að ræða tekjur eða kostnað sem 

er ekki hluti af reglulegri starfsemi (Damodaran, 2012). Í þeim verðmötum sem voru 

skoðuð í þessari rannsókn var almennt ekki reynt að leiðrétta fyrir ígildi skulda svo sem 

leigusamningum. Hins vegar er fjárfestum í einhverjum tilfellum bent á að það geti verið 

viðeigandi að gera það og slíkt myndi hafa áhrif á verðmatið.  

Forsendur um fjárfestingu og breytingu á veltufjárbindingu eru ákveðnar lykilstærðir í 

því að meta frjálst sjóðstreymi og mikilvægt er að samhengi sé á milli vaxtar og þróunar á 

þessum stærðum. Almennt er það þannig að vöxtur krefst aukinnar veltufjárbindingar og 

fjárfestingar. Ef fyrirtæki stefna á að stækka umtalsvert eða hafa mikla uppsafnaða 

fjárfestingarþörf þá geta fjárfestingar í fastafjármunum orðið umtalsverð stærð og jafnvel 

skilað sér í neikvæðu sjóðstreymi í einhver ár (Damodaran, 2012). Lykilatriði er þó hér að 

fjárfesting er nauðsynleg til að vaxa og viðhalda núverandi rekstri.  

Annað atriði sem skiptir máli er hlutfall veltufjárbindingar og fjárfestinga á lokaári. Ef 

miklar breytingar eru á vexti fyrirtækisins á fyrri hluta spátímabils og gert ráð fyrir miklum 

samdrætti eða aukningu vaxtar þegar eilífðarvirði er metið þá þarf að taka tillit til þess í 

forsendum um veltufjárbindingu og fjárfestingar í lok tímabils. Ef ekki þá getur frjálst 

sjóðstreymi sem er notað við mat á eilífðarvirði félagsins verið van- eða ofmetið sem getur 

haft mikil áhrif á niðurstöðuna (Damodaran, 2012).  
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3.4 Mat á eilífðarvirði  

Mat á virði rekstursins í lok spátímabils er almennt kallað eilífðarvirði (e. terminal value 

eða continuing value). Einnig er stundum talað um lokavirði eða framtíðarvirði. 

Eilífðarvirði er virði rekstrar þar sem vöxtur fyrirtækisins er orðinn stöðugur. Nokkrar 

aðferðir eru notaðar til að meta eilífðarvirði. Í þessari umfjöllun er aðeins fjallað um tvær 

aðferðir sem greiningardeildirnar í rannsókninni nota:  Gordon-aðferðin annars vegar og  

umframvirðisaðferðin hinsvegar.  

3.4.1 Gordon-aðferðin 

Í Gordon-aðferðinni er eilífðarvirði metið með formúlunni: 

 

𝑇𝑉𝑛 =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Þar sem : 

 FCFFn+1 = FCFFn(1+g) er frjálst sjóðstreymi til fyrirtækisins í loks spátímabilsins 

að viðbættum vexti yfir eitt tímabil (1+g). 

 g er eilífðarvöxtur sem er hægt að viðhalda inn í eilífðina. 

 WACC er veginn fjármagnskostnaður inn í framtíðina. 

Hér þarf að gefa sér forsendur um hvað er raunhæfur eilífðarvöxtur og 

fjármagnskostnaður inn í framtíðina. Damodaran (2012), bendir á nokkra þætti sem hafa 

áhrif. Í fyrsta lagi hefur það áhrif hvort að fyrirtækið sé í alþjóðlegum rekstri eða ekki. Ef 

félagið er aðeins starfandi á heimamarkaði takmarkast eilífðarvöxtur af hagvexti á honum. 

Ef félagið starfar á fleiri mörkuðum takmarkast vöxtur þess til lengri tíma af væntum 

hagvexti á viðkomandi mörkuðum. Þá þarf einnig að vera samræmi á milli vaxtar og þeirri 

myntar sem verðmatið er framkvæmt í. Damodaran (2012), leggur áherslu á að þó svo að 

eilífðarvöxtur geti ekki verið hærri en væntur vöxtur á viðkomandi mörkuðum sem félagið 

geti starfað á þá geti hann verið lægri.  

Þegar kemur að mati á fjármagnskostnaði bendir Damodaran (2012) á að fyrirtæki sem 

vaxi hratt séu almennt með hærri markaðsáhættu, sem skilar sér í hærri betu sem svo 

skilar sér í hærri ávöxtunarkröfu á eigið fé. Fyrirtæki sem eru með lægri og stöðugan vöxt 

séu því með minni markaðsáhættu og lægri betu sem skili sér í lægri ávöxtunarkröfu á 

eigið fé. Damodaran (2012) mælir með því að beta sé almennt ekki hærri en 1,2 né lægri 
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en 0,8 þegar eilífðarvirði er metið. Því til stuðnings bendir hann á að betur fyrirtækja leiti 

í átt að 1 með tímanum. Þá bendir hann á það að fyrirtæki sem hafa náð stöðugleika séu 

almennt meira skuldsett en þau sem eru að vaxa. Báðar þessar forsendur gefa því tilefni 

til þess að WACC sé mögulega annað þegar lokavirði er metið en á fyrri spátímabilum. Í 

kennslubók og verðmötum almennt er þó mjög algengt að aðeins sé miðað við eitt WACC 

fyrir allt tímabilið. 

3.4.2 Umframvirðisaðferðin 

Grundvallaratriði í umframvirðisaðferðinni (e. key value drivers), skammstafað KVD, er að 

fyrirtæki skapi virði með því að fjárfesta í rekstrarfjármunum til að skapa 

framtíðarsjóðstreymi. Slík fjárfesting skilar ekki virði til hluthafa nema að ávöxtun á 

rekstrarfjármunum (e. return on invested capital), skammstafað ROIC, sé hærri en veginn 

fjármagnskostnaður fyrirtækisins. Ef fyrirtæki skilar ávöxtun á rekstrarfjármuni sem er 

hærri en veginn fjármagnskostnaður þá skapar það virði. Hið andstæða á við ef ávöxtun 

á rekstrarfjármunum er lægri en veginn fjármagnskostnaður þá er félagið að eyða virði 

(Koller o.fl., 2010). Eilífðarvirðið út frá umframvirðisaðferðinni er fundið með formúlunni: 

𝑇𝑉𝑛 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑛+1(1 − (

𝑔
𝑅𝑂𝑁𝐼𝐶)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Þar sem: 

 NOPLATn+1 = EBITn(1+g)*(1-TC) er rekstrarhagnaður félagsins eftir skatta í lok 

spátímabils, framreiknað um eitt tímabil með eilífðarvexti og skattar dregnir frá 

miðað við jaðarskatta félagsins. 

 g er vöxtur sem félagið getur viðhaldið inn í eilífðina.  

 RONIC er vænt ávöxtun á nýjum fjárfestingum í rekstrarfjármunum. 

 WACC er veginn fjármagnskostnaður fyrirtækisins inn í eilífðina. 

 

RONIC og ROIC má reikna með eftirfarandi jöfnu: 

ROIC =
NOPLAT

Rekstrarfjármunum
 

Þar sem: 
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 NOPLAT er rekstrarhagnaður eftir skatta sem félagið getur skilað inn í 

framtíðina ef meta á RONIC. Ef verið er að meta ROIC þá er miðað við 

rekstrarhagnað viðkomandi tímabils. 

 Rekstrarfjármunir eru þá þær eignir félagsins sem félagið á og þarf að 

viðhalda til að búa til rekstrarhagnaðinn. 

Umframvirðisaðferðir byggja á hugmyndum um samkeppnisforskot og möguleika 

félaga til að viðhalda slíku samkeppnisforskoti til framtíðar. Rannsóknir sýna að fyrirtæki 

sem búa yfir samkeppnisforskoti, sem skilar sér í umframávöxtun, nái almennt að 

viðhalda slíku samkeppnisforskoti þó dragi úr umframávöxtun með tímanum. Það er því 

gerður greinarmunur á RONIC og ROIC í útreikningum á eilífðarvirði og því þurfa fjárfestar 

að meta hve mikilli umframávöxtun er hægt að halda inn í framtíðina. Þá benda Koller 

o.fl. (2010) á, að ef fjárfestar eru samkvæmir sjálfum sér í þeim forsendum sem þeir nota 

þegar eilífðarvirði er metið með Gordon-aðferðinni, til dæmis forsendum um vöxt og þörf 

á fjárfestingum til að viðhalda þeim vexti, og umframvirðisaðferðinni þá ætti niðurstaðan 

úr báðum aðferðunum að vera sú sama.  
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3.5 Virði hlutafjár fundið 

Eins og fram hefur komið er virði rekstrar fundið út með því að meta frjálst sjóðstreymi á 

fyrra spátímabili (eða spátímabilum) og finna út eilífðarvirði rekstursins. Summa af núvirði 

þessara stærða er þá heildarvirði rekstrar fyrirtækisins. Til að finna heildarvirði hlutafjár  

þarf í fyrsta lagi að finna og meta virði allra órekstrartengdra eigna hvort sem það er 

óbundinn sjóður, hlutafé í dótturfyrirtækjum sem eru ekki hluti af samstæðuuppgjöri, eða 

aðrar eignir sem falla utan rekstrar og voru ekki hluti af frjálsa sjóðstreymisverðmatinu. 

Summa virðis rekstursins og eigna sem eru utan rekstrar skila heildarvirði fyrirtækisins. Í 

öðru lagi þarf að draga frá allar skuldir hvort sem það eru vaxtaberandi skuldir eða ígildi 

skulda, leigusamningar, rekstrarleiga eða lífeyrisbindingar sem eru utan efnahags. 

Niðurstaðan er heildarvirði hlutafjár. Að lokum er virði hlutar fundið út með því að deila í 

heildarvirði hlutafjár með fjölda útistandandi hluta.(Koller o.fl. 2010). 

Tafla 2 - Niðurstaða verðmats úr einföldu FCFF líkani 

Framtíðarvirði 82.044 

  
Núvirt framtíðarvirði 31.782 
Núvirt fjárstreymi 29.832 
Heildarvirði rekstrar 61.614 

  
Vaxtaberandi skuldir         (4.511) 
Laus sjóður 3.228 
Virði eigin fjár 60.331 

  
Útistandandi hlutir 1.172 
Virði hlutar 51,5 

 

Tafla 2 sýnir einfalda uppsetningu á niðurstöðu verðmats einnar 

greiningardeildarinnar á N1. Hér er heildarvirði rekstrar samtala núvirts sjóðstreymis 

ásamt núvirtu mati á eilífðarvirði. Vaxtaberandi skuldir eru dregnar frá . Ef fjárfestir gerir 

ráð fyrir að leigusamningar og rekstrarleiga sé ígildi skulda þá kæmu slíkar skuldir til 

frádráttar hér. Það sama á við um lífeyrisskuldbindingar og valrétti starfsmanna ef þeir 

eru fyrir utan efnahag. Því næst er laus sjóður svo lagður við. Ef félagið ætti aðrar 

órekstrartengdar eignir væru þær einnig lagðar við hér. Niðurstaðan er heildarvirði eigin 

fjár. Að lokum er fundið út verð á hlut með því að deila í heildarvirði eigin fjár með 

heildarfjölda útistandandi hluta í fyrirtækinu.  
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4 Aðferðarfræði og gögn 

Rannsóknartímabilið nær frá eftirfarandi dagsetningum eftir félögum sem er fjallað um: 

 8. desember 2011 (Hagar)  

 2. nóvember 2012 (Eimskip)  

 9. desember 2013 (N1)  

Fram til 29. júlí 2016. 

Öll gögn sem voru skoðuð hvort sem um var að ræða verðmöt greiningardeildanna, 

verðþróun á hlutabréfum í Kauphöll Íslands, þróun á gengi krónunnar eða vöxtum á 

markaði miðast við þessi tímabil, eftir því um hvaða félag er verið að ræða.  

4.1 Gögn frá greiningardeildum og úrvinnsla á þeim 

Í þeim köflum þar sem fjallað er um verðmöt greiningardeildanna er notast við 

upplýsingar sem koma fram í PDF skjölum sem greiningardeildirnar senda til fjárfesta 

þegar nýtt verðmat er gefið út. Í PDF skjölunum kemur fram niðurstaða verðmats ásamt 

helstu forsendum og stuttri lýsingu. Tafla 3 sýnir fjölda verðmata sem voruð skoðuð.  

Tafla 3 - Fjöldi verðmata eftir greiningardeildum og félögum 

  A B C D Samtals 

Hagar 13 16 6 8 43 

Eimskip 17 14 1 5 37 

N1 7 8 7 4 26 

Samtals 37 38 14 17 106 

 

Þar sem rannsóknin byggir aðeins á þeim gögnum sem koma fram í PDF skjölunum, 

sem greiningardeildirnar, senda út þá takmarkast hún að ákveðnu leiti af þeim gögnum 

sem þar koma fram. Ekki voru nánari upplýsingar fengnar frá starfsmönnum 

greiningardeildanna nema í nokkrum undantekningartilfellum þar sem spurt var út í atriði 

sem litu út fyrir að vera villur. 

Framsetning verðmata í PDF skjölunum er ekki stöðluð á milli greiningardeilda. Hluti af 

upplýsingum kemur þó almennt fram hjá öllum greiningardeildunum. Til að geta greint 

og unnið með verðmötin voru upplýsingar færðar úr PDF skjölunum yfir í Excel. 

Yfirlitstöflur voru settar upp fyrir hverja greiningardeild og félag þar sem  eftirfarandi gögn 

voru meðal annars sótt. 
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 Dagsetning verðmats 

 Virði á hlut 

 Veginn fjármagnskostnaður (WACC) 

 Ávöxtunarkrafa á eigið fé (Re) 

 Forsendur um eilífðarvöxt (g) 

 Ávöxtun á rekstrarfjármunum í nútíð (ROIC)  

 Ávöxtun á rekstrarfjármunum í framtíð (RONIC) 

Ef frekari upplýsingar komu fram um forsendur sem tengdust mati á fjármagnskostnaði 

þá voru þær einnig slegnar inn s.s. 

 Markaðsálagið (MRP) 

 Kostnað skulda (RD)  

 Betagildi (β) 

 Áhættulausir vextir 

 Upplýsingar um viðbótar álag á ávöxtunarkröfu á eigið fé eða kostnað skulda 

 

Almennt séð voru litlar upplýsingar um það hvernig veginn fjármagnskostnaður, 

ávöxtunarkrafa á eigið fé eða kostnaður skulda væri metinn hjá greiningardeildunum. Öll 

túlkun á því hvernig þau gögn þróast yfir rannsóknartímabilið er því takmörkunum háð. 

Greiningardeild B gefur upp ítarlegri upplýsingar um þessar forsendur í sínum verðmötum 

en hinar greiningardeildirnar. Það er mismunandi eftir verðmötum hve ítarlegar 

upplýsingarnar eru hjá greiningardeild B.  

Í öllum PDF skjölunum er sýnt sjóðstreymislíkan sem notað er til að meta frjálst 

sjóðstreymi til fyrirtækis (FCFF) á spátímabilinu. Í flestum tilvikum eru þessi líkön mjög 

svipuð í uppsetningu. Almennt koma alltaf fram upplýsingar um: 

 Tekjur 

 Tekjuvöxt 

 Rekstrarhagnað fyrir afskriftir (EBITDA) 

 Rekstrarhagnað eftir afskriftir (EBIT) 

 Skatta af rekstrarhagnaði 

 NOPLAT 
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 Afskriftir 

 Breytingu á veltufjárbindingu 

 Fjárfestingu í rekstrarfjármunum  

 Frjálsu sjóðstreymi til fyrirtækis (FCFF).  

 Núvirt frjálst sjóðstreymi. 

 

Til þess að samræma verðmötin og gera samanburð á forsendum mögulegan var hvert 

verðmat fært inn í excel og samræmt í uppsetningu. Hlutfallstölur voru reiknaðar fyrir 

flestar stærðir í sjóðstreymislíkönunum ef þær voru ekki þegar til staðar í verðmötunum: 

 EBITDA/tekjum  

 EBIT/tekjum 

 Afskriftir/tekjum 

 Breyting á veltufjármunum/tekjum  

 Fjárfestingar/tekjum  

 

Allar greiningardeildirnar eru með tvö spátímabil í verðmötunum hjá sér. Fyrra 

spátímabilið er mislangt á milli greiningardeilda og í einhverjum tilfellum á milli félaga eða 

verðmata. Upplýsingar um lengd spátímabils koma fram í svæðinu 

 Fjöldi ára (n) á fyrra spátímabili.  

 

Til að fá betri yfirsýn yfir mun á forsendum við mat á virði rekstrar og niðurstöðu 

virðismats  voru eftirfarandi upplýsingar dregnar saman fyrir hvert verðmat: 

 Summa ónúvirts frjáls sjóðstreymis á fyrra spátímabilinu ∑(FCFF)  

 Summa núvirts frjáls sjóðstreymis til fyrirtækis ∑(FCFFPV) á fyrra spátímabili 

 Eilífðarvirði fyrir núvirðingu (TV)  

 Núvirt eilífðarvirði (TVPV).  

 Heildarvirði rekstrar (EV) 

 Núvirt heildarvirði rekstrar (EVPV) 

 Frjálst sjóðstreymi í lok fyrra spátímabils(FCFFt)  

 Rekstrarhagnaður eftir afskriftir og skatta (NOPLATt) í lok spátímabils  
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 Forsendur um jaðarskatt á rekstrarhagnað (Tc) 

 

Þegar greiningardeildirnar finna út heildarvirði hlutfjár út frá virði rekstrarins er smá 

munur á því hvernig þær setja fram einstakar breytur og í hve mörgum línum. Til að koma 

þessu fyrir í töflum var þetta sameinað í tvær breytur. Fyrri breytan er kölluð nettó skuldir 

(ND). Hún samanstendur af brúttó vaxtaberandi skuldum (IBD) mínus reiðufé plús ígildi 

annarra skulda sem tekið er mið af, svo sem ógreiddra arðgreiðslna eða annarra 

skuldbindinga sem greiningardeildin tekur mið af í sínu verðmati. Ef eitthvað er um 

órekstrartengdar eignir (NOA) í viðkomandi verðmati ertu þær taldar fram undir NOA 

annars kemur ekkert þar undir. Virði hlutafjár er svo fundið með jöfnunni 

 

Virði hlutafjár = Virði rekstrar + NOA −  Nettó skuldiR 

 

Lesanda er bent á að hægt er að sjá hluta af þeim upplýsingum sem var safnað saman 

fyrir félögin í viðauka 2 (Hagar), 3 (Eimskip) og 4 (N1). Þar er hægt að sjá hvernig helstu 

forsendur hjá greiningardeildunum hafa þróast yfir tímabilið fyrir hvert einasta verðmat 

sem var skoðað. Vísað er í útskýringar hér að ofan til að fá upplýsingar um það hvað 

skammstafanir í töflum þýða. 

4.2 Niðurstaða útboða og heildarávöxtun upphaflegra fjárfesta 

Upplýsingar sem voru nýttar í umfjöllun um niðurstöðu útboða með hlutabréf í 

félögunum, áður en þau voru skráð í Kauphöll Ísland, voru sótt á vefsvæði félaganna eða 

vefsvæði bankans, sem sá um að skrá félögin á markað.  

Í kafla 5, þar sem heildarávöxtun fjárfesta er reiknuð út, er miðað við eftirfarandi 

forsendur:  

Reiknað er heildarvirði hlutafjár miðað við útboðsverð eins og það var í útboði hvers 

félags.  

Hjá N1 voru tvö mismunandi útboðsverð. Eitt í A bók og eitt í B bók. Heildarávöxtun er 

reiknuð miðað við fjárfesta í báðum bókum þannig að hægt er að bera niðurstöðurnar 

saman eftir því hvort fjárfestir fékk bréf í  A bók eða B bók.  
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Þar sem fjárfestar hafa ekki einungis notið ávöxtunar í gegnum verðbreytingu á hlutafé 

heldur einnig í gegnum arðgreiðslur og útgreiðslu á reiðufé til eigenda með lækkun 

hlutafjár í tilviki N1 þá var tekið saman yfirlit yfir allar útgreiðslur fyrir félögin, þær lagðar 

saman og lagðar við heildarmarkaðsvirði hlutafjár á lokadegi áður en deilt er í þá summu 

með heildarvirði hlutafjárs í útboðunum. Heildarávöxtun fjárfesta sem tóku þátt í 

útboðunum má lýsa með jöfnunni: 

 

Heildarávöxtun =
Heildarvirði hlutafjár 𝑇 +  ∑(greitt til hluthafa)

Heildarvirði hlutafjár0
− 1 

 

Þar sem: 

 Heildarvirði  hlutafjárT  er heildarvirði hlutafjár í lok tímabils. 

 Markaðsvirði hlutafjár0 er heildarvirði hlutafjár miðað við samþykkt verð í útboði. 

 ∑(greitt til hluthafa) er samtala allra fjármuna sem voru greiddir út til hluthafa á 

tímabilinu hvort sem þeir voru greiddir út með arðgreiðslu eða lækkun hlutafjár.  

 

Ekki er gert ráð fyrir endurfjárfestingu á útgreiddum fjármunum til hluthafa. 

 

Meðalávöxtun á ári er reiknuð sem faldmeðaltal af heildarávöxtun með jöfnunni 

𝐶𝐴𝐺𝑅 = (1 + 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛)1/𝑇 − 1 

Þar sem: 

 T er fjöldi ára reiknað frá lokadegi útboðs til loka rannsóknartímabils. 
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4.3 Þróun á markaðsverði og verðmötum 

Í 6. kafla þar sem borin er saman breyting á markaðsverði og breytingar á verðmötum 

greiningardeildanna yfir tímabilið, þá er miðað við eftirfarandi gögn:  

 Gögn þróun á markaðsverði félaganna í Kauphöll Íslands voru sótt með Kodiak 

Excel, sem sækir gögn frá Kauphöll Íslands. Miðað er við staðfest dagslokaverð 

á hverjum degi.  

 Upplýsingar um það hvenær hvenær félögin birta upplýsingar úr 

ársfjórðungsuppgjörum, voru sóttar á vefsvæði Kauphallarinnar, 

http://www.nasdaqomxnordic.com/news/companynews,  

 

Upplýsingum var safnað saman inn í excel og búin til tafla þar sem birtingardagur og  

ársfjórðungur (Q1, Q2, Q3) og ár voru tengd saman.  

 Búinn var til listi út frá upplýsingum úr verðmötum sem innihélt: 

 Dagsetningu verðmats sem byggir á þeirri dagsetningu sem kemur fram í 

verðmatinu sjálfu og  

 Verði á hlut sem kemur fram í niðurstöðu verðmats.   

Upplýsingar úr lista yfir arðgreiðslur og lækkun hlutafjár, sem var gerður til að reikna 

út heildarávöxtun fjárfesta í 5. kafla, voru teknar saman til að sýna áhrif arðgreiðslna og 

lækkunar hlutafjár á hlutabréfaverð.  

Þessar fjórar tímaraðir voru svo settar saman í eina töflu sem var nýtt til að búa til 

myndir í 6.  kafla  sem sýna þróun á markaðsverði í samanburði við útgefin verðmöt.  

4.4 Þróun á rekstri og efnahag félaganna fyrir og eftir skráningu á 
markað 

Í 7.  kafla er farið yfir hvernig tekjur og hagnaður félaganna á ýmsa mælikvarða hefur 

verið að þróast frá því að þau voru tekin til viðskipta í Kauphöll Íslands og árin fyrir 

skráningu. Gögn voru sótt úr Kodiak Excel, bæði fyrir hvert rekstrarár og hvern 

ársfjórðung, og sett upp í töflur til samanburðar. Gögn sem tengjast rekstri s.s tekjur og 

rekstrarhagnaður eru sýnd eftir ársfjórðungum miða við 12 mánaða uppsöfnuð gildi. Það 

felur í sér að talan sem er sýnd á hverju ársfjórðungi er summan af fjórum ársfjórðungum, 

þ.e rekstrarniðurstöðu þess fjórðungs sem niðurstaðan er sýnd við, að viðbættu 

http://www.nasdaqomxnordic.com/news/companynews
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niðurstöðu síðustu þriggja fjórðunga á undan. Reiknuð voru framlegðar hlutföll af tekjum 

fyrir EBITDA\tekjum, EBIT\tekjum og EBT\tekjum bæði á ársbasis og ársfjórðungsbasis. 

Þessi hlutföll eru einföld deiling á þeim tölum sem koma fram í töflunum.  

Upplýsingar um rekstur félaganna árin fyrir skráningu byggja á upplýsingum sem koma 

fram í útboðslýsingum félaganna.  

Allar tölur sem eru sýndar og tengjast upplýsingum um rekstur eða efnahag félaganna 

eru settar fram í milljónum króna hjá Högum og N1 en þúsundum evra hjá Eimskip, nema 

að annað sé tekið fram. 
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5 Niðurstaða útboða og heildarávöxtun upphaflegra fjárfesta 

Almennt voru tvær útboðsbækur í öllum útboðunum, önnur fyrir almenna fjárfesta og hin 

fyrir fagfjárfesta. Hér er ekki talað um fagfjárfesta í skilningi laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti heldur eru fagfjárfestar skilgreindir sem efnameiri aðilar, 

verðbréfasjóðir og lífeyrissjóðir.  

Hagar komu fyrstir á markað og var almenna bókin hugsuð fyrir tilboð undir 25 

milljónum á meðan fagfjárfestabókin var hugsuð fyrir tilboð yfir 25 milljónum. Öll 

samþykkt tilboð miðuðu þó við sama útboðsgengi (Hagar, 2011b). Endanlegt útboðsgengi 

var í efri mörkum útboðsbilsins (Hagar, 2011a).  

Sama form var á útboði Eimskipa, tvær útboðsbækur þar sem upphæð tilboðs og magn 

bréfa sem var í boði aðgreindi bækurnar fyrir almenna fjárfesta og fagfjárfesta. Sama 

útboðsgengi var á öllum samþykktum tilboðum (Eimskip, 2012b). Í tilviki Eimskipa var 

verðið í neðri mörkum útboðsbilsins (Eimskip, 2012a).  

N1 var skráð síðast á markað af þessum þremur félögum. Hér var útboðsbókunum ekki 

aðeins stillt upp eftir stærð tilboða og magni bréfa sem voru í boði, heldur var líka munur 

á verði á milli bóka. Verðbil í almennu bókinni (A bók) var stillt upp þannig að efri mörk A 

bókar var jafnt lágmarksverði sem fagfjárfestar þurftu að bjóða í B bókina (N1, 2013). 

Niðurstaða útboðs var sú að A bókin endaði í efri mörkum verðbils en B bókin endaði vel 

fyrir ofan lágmarksverðið sem var skilgreint (Arion banki, 2013). Niðurstaða B bókarinnar 

gefur til kynna að þeir fagfjárfestar sem tóku þátt í útboðinu hafi talið félagið spennandi 

fjárfestingarkost enda verðið vel yfir lágmarksverðinu. 

Tafla 4 sýnir að Hagar og N1 hafa skilað fjárfestum verulega góðri ávöxtun frá skráningu 

eða rúmlega 30% meðalávöxtun á ári ef tekið er tillit til breytinga á verði hlutabréfanna 

frá skráningu, arðgreiðslna og lækkun á hlutafé þegar við á. Eimskip hefur hins vegar ekki 

gert það jafn gott fyrir sína fjárfesta en félagið hefur aðeins skilað 6,7% meðalávöxtun á 

ári sem getur ekki talist góð ávöxtun á hlutafé enda rétt yfir áhættulausum vöxtum á 

Íslandi á tímabilinu. Einnig  er áhugavert að heildarvirði hlutafjár var 2,5x hærra í Eimskip 

en Högum þegar niðurstaða útboðanna er skoðuð. Í lok rannsóknartímabils eru Hagar 

hins vegar búnir að taka fram úr Eimskipum þegar heildarvirði hlutafjár er skoðað.  
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Tafla 4 – Niðurstaða útboða, verðbreytingar á markaði og heildarávöxtun upphaflegra fjárfesta. 

    Hagar Eimskip N1 

        A bók B bók 
Upplýsingar um útboð 

Lokadagur útboðs  8.12 '11 2.11 '12 9.12 '13 9.12 '13 

Verðbil í útboði  11 - 13,5 205 - 225 13,5 - 15,3 15,3+ 

Niðurstaða útboðs (verð á hlut)  13,5 208,0 15,3 18,01 

Nettó útistandandi hlutir (millj. hluta)  1.172 194 1.000 1.000 

Markaðsvirði hlutafjár (millj. kr.)  15.815 40.369 15.300 18.010 

Fyrsti viðskiptadagur 

Dagsetning  16.12 '11 16.11 '12 19.12 '13 19.12 '13 

Lokaverð  16,05 225,00 19,00 19,00 

Verðbreyting  18,9% 8,2% 24,2% 5,5% 

Verðbreyting og þróun á heildarmarkaðsvirði 
Viðmiðunardagur  29.7 '16 29.7 '16 29.7 '16 29.7 '16 

Verð á hlut á viðmiðunardegi  46,0 260,0 72,4 72,4 

Verðbreyting á hlut frá útboðsgengi  241% 25% 373% 302% 

Nettó útistandandi hlutir  1.171,5 186,6 350,0 350,0 

Markaðsvirði hlutafjár  53.889 48.526 25.340 25.340 

Breyting á markaðsvirði hlutafjár  241% 20% 66% 41% 

Greitt til hluthafa frá skráningu 

Arðgreiðslur (millj. kr.)  6.268 3.059 3.540 3.540 

Lækkun hlutafjár (millj. kr.)  0 0 8.363 8.363 

Samtals greitt út til hluthafa  6.268 3.059 11.903 11.903 

Ávöxtun upphaflegra hluthafa 

Tími (T) í árum frá lokadegi útboðs  4,71 3,79 2,68 2,68 

Heildarávöxtun  280% 28% 143% 107% 

Meðalávöxtun ári (CAGR)   32,8% 6,7% 39,5% 31,2% 

 

N1 hefur þrisvar lækkað hlutafé á tímabilinu og fækkað útistandandi hlutum úr 1 

milljarði hluta niður í 350 milljónir hluta. Verð á hlut hefur því hækkað um rúm 300% á 

meðan markaðsvirði hlutafjár hefur „aðeins“ hækkað um rúm 40% ef miðað er við 

útboðsverð í B bókinni. Áhugavert er að N1 hefur náð að greiða tæplega 12 milljarða út 

til hluthafa á innan við fjórum árum. Það verður að teljast veruleg útgreiðsla þar sem 

upphaflegt markaðsvirði félagsins var ekki nema 18 milljarðar miðað við endanlegt 

útboðsverð í B bók.  
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6 Þróun á markaðsverði og verðmötum greiningardeildanna 

Áhugavert er að skoða hvernig markaðsverð félaganna hefur þróast yfir tímabilið í 

samanburði við verðmöt greiningardeildanna og skoða hvort mikil fylgni sé á milli 

markaðsverðs og verðmata yfir lengri tímabil. Þessi þróun verður skoðuð í sér undirkafla 

fyrir hvert félag þar sem ein mynd verður sýnd fyrir hverja greiningardeild. Í lok hvers 

undirkafla verður svo ein mynd birt sem sýnir hvernig verðmöt greiningardeildanna hafa 

verið að þróast í samanburði við hvor aðra yfir tímabilið. 

Öll félög sem eru skráð í Kauphöll Íslands birta upplýsingar um þróun á rekstri 

ársfjórðungslega. Ársfjórðungsuppgjör eru almennt birt eftir lokun markaða. Þar sem 

ársfjórðungsuppgjörin innihalda mikilvægar upplýsingar um þróun á rekstri félaganna þá 

mætti ætla að fjárfestar bregðist við birtingu slíkra upplýsinga, sérstaklega ef þær eru fyrir 

ofan eða neðan væntingar þeirra, með því að kaupa eða selja hlutabréf í viðkomandi 

félagi. Það sama á við um verðmöt greiningardeildanna. Ef upplýsingar sem koma fram í 

nýbirtum uppgjörum benda til þess að rekstur sé að þróast til betri eða verri vegar þá er 

eðlilegt að gera ráð fyrir því að slík þróun endurspeglist einnig í verðmötum sem 

greiningardeildirnar birta mögulega í kjölfarið. Ef útlit er fyrir að rekstur félaganna sé að 

þróast til verri vegar má gera ráð fyrir því að verðmöt lækki aftur á móti ef rekstur er að 

batna eða útlit er fyrir að hann fari batnandi í framtíðinni er eðlilegt að verðmöt hækki að 

öðru óbreyttu. 

Til að skoða möguleg áhrif birtingu uppgjöra á markaðsverði og verðmöt 

greiningardeildanna þá verða dagar, sem félögin birta uppgjör á, aðgreindir sérstaklega á 

myndunum svo lesandinn geti tekið afstöðu til þess hvernig fjárfestar á markaði og 

greiningardeildirnar bregðast við uppgjörunum. 

Eins og fram hefur komið hafa öll félögin greitt arð á tímabilinu. Arðgreiðslur hafa að 

öðru óbreyttu áhrif til lækkunar á hlutabréfaverð á skilvirkum markaði þar sem sjóðstaða 

félagsins lækkar sem nemur heildarupphæð útgreiðslunnar. Ef arðgreiðslur eru verulegar  

geta áhrif á verð á hlut í félögunum verið nokkur. Arðleysisdagar þ.e þeir dagar sem nýir 

kaupendur á hlutabréfum í félögunum öðlast ekki rétt til arðgreiðslu, eru því aðgreindir 

sérstaklega á myndunum sem rauðir þríhyrningar með tákninu A ásamt arðgreiðslu á hlut 

sem var greidd út til rétthafa.  
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N1 er eina félagið sem hefur einnig greitt hluthöfum fjármuni út úr félaginu með 

lækkun hlutafjár. Áhrif lækkunar á hlutfé getur haft veruleg áhrif á verð á hlut í félagi sem 

lækkar hlutafé. Dagar þar sem lækkun á hlutafé hjá N1 gengur í gegn eru því einnig 

aðgreindir sérstaklega svipað og arðgreiðslur með rauðum þríhyrning með tákninu L og, 

upphæð á hlut sem og lækkunarhlutfalli L. Farið verður nánar í þessi áhrif þegar fjallað er 

um N1 í undirkaflanum hér á eftir. 

Í tilfellum þar sem greiningardeildirnar birta verðmat stuttu fyrir eða eftir að uppgjör 

eru birt þá geta myndirnar aðeins blekkt augað og gefið til kynna að verðmat sé gefið út 

nær uppgjöri en það raunverulega er. Þetta á ekki að skipta öllu máli þar sem hér er verið 

að leggja áherslu á langtímaþróun markaðsverðs og verðmata. Eins og fram hefur komið 

framkvæmdi Sandra Björk Ævarsdóttir (2015) rannsókn þar sem niðurstöður bentu til að 

birting á nýjum verðmötum hafi tímabundin áhrif á markaðsverð. Þær niðurstöður eru 

ekki véfengdar hér, heldur lögð meiri áhersla á langtímasambandið en 

skammtímasveiflurnar.  

6.1 Hagar 

Hagar voru fyrsta félagið sem var tekið til viðskipta í Kauphöll Íslands eftir hrun. Félagið 

kom á markað í árslok 2011. Aðeins greiningardeild B var með útgefið verðmat fyrir Haga 

þegar félagið var skráð á markað. Ástæðan fyrir því virðist tengjast því að almennt hafa 

greiningardeildir bankanna, sem sjá um skráningu félaganna á markað ekki birt verðmöt 

fyrir viðkomandi félög strax. Að auki voru hlutabréfasvið greiningardeildanna líklega 

fámenn eða ekki til, enda voru lítil viðskipti með hlutabréf í Kauphöllinni eftir hrun og fá 

félög skráð fram að þeim tíma þar til  nýskráningar fóru á fullt í kjölfar vel heppnaðrar 

skráningar Haga. 
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Mynd 1 sýnir að greiningardeild A byrjar að fjalla um Haga nokkrum dögum áður en 

félagið birtir uppgjör á fyrsta ársfjórðungi 2012. Deildin er greinilega nokkuð jákvæðari í 

garð Haga en markaðurinn á þessum tíma. Útgefin verðmöt eru hærri en markaðsverð en 

ekki er að sjá að markaðsverð leiti hratt í átt að verðmati né haldist þar.  

Frá þriðja ársfjórðungi 2012 hefur markaðsverð leitt verðmöt greiningardeildarinnar. 

Ekki er að sjá að þau hafi veruleg áhrif á markaðsverð, enda er markaðurinn að hækka 

hratt og ný verðmöt greiningardeildar A almennt við, eða undir markaðsverði á 

útgáfudegi verðmats.  

Frá fyrsta ársfjórungi 2014 virðist samfelldu hækkunarferli Haga ljúka. Verðið fer þá að 

sveiflast á þrengra bili og lækkar svo ágætlega fram yfir uppgjör á fyrsta ársfjórðungi 2015 

en þá virðast fjárfestar á markaði verða jákvæðari og nýtt hækkunarferli hefst.  

Verðmöt greiningardeildar A hafa þó almennt verið yfir markaðsverðinu frá fyrsta 

ársfjórðungi 2014 en hafa sveiflast nokkuð yfir tímabilið í takt við þróun á markaðsverði. 

 

Mynd 1 – Hagar – Þróun á markaðsverði og verðmötum greiningardeildar A 
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Mynd 2 sýnir þróun á verðmötum greiningardeildar B fyrir Haga í samanburði við 

markaðsverð.  Þar sést að verðmat greiningardeildar eftir annan ársfjórðung 2012 er vel 

yfir markaðsverði.  

Einnig sést að markaðsverðið hækkar snöggleg í kjölfar þess að félagið birtir uppgjörið 

og greiningardeild B birtir verðmat í kjölfarið.   

Almennt séð virðast verðmöt greiningardeildar B þróast á svipaðan hátt og hjá 

greiningardeild A að því leiti að markaðurinn virðist leiða verðmötin fram að ársbyrjun 

2014. Frá þeim tíma virðist fylgni markaðsins og verðmata greiningardeildar B vera lítil 

þar sem verðmöt greiningardeildarinnar haldast frekar stöðug á meðan markaðsverðið 

sveiflast nokkuð mikið á tímabilinu frá 2014. 

 

 

Mynd 2 – Hagar - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar B 

 
  



 

46 

Mynd 3 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildarinnar hafa þróast í samanburði við 

markaðsverð. Greiningardeild C byrjar ekki að fjalla um Haga fyrr en síðla árs 2013 og 

hefur fjallað mun skemur um Haga en hinar greiningardeildirnar.  

Greiningardeild C virðast almennt hafa verið jákvæðari í garð Haga en markaðurinn frá 

því að hún hóf umfjöllun um félagið og eru verðmöt hennar almennt nokkuð vel yfir 

markaðsverði á tímabilinu. Það er ekki fyrr en á fyrri helming ársins 2016 sem 

markaðsverðið nær verðmötum greiningardeildarinnar og fer fram úr þeim.  

 

 

Mynd 3 – Hagar - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar C 
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Mynd 4 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar D á Högum og markaðsverð hafa 

þróast yfir tímabilið. Þróun á verðmötum greiningardeildarinnar í samanburði við 

markaðsverð er svipuð og hjá greiningardeild A og B fram að fyrsta ársfjórðungi 2014. 

Markaðsverðið hækkar hratt og verðmöt greiningardeildarinnar eru rétt við markaðsverð 

á útgáfudögum fram að uppgjöri á fjórða ársfjórðungi 2013, en þá hækkar 

greiningardeildin verðmat sitt vel yfir markaðsverðið.  

 

Mynd 4 – Haga - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar D 

Mat greiningardeildar D á Högum þróast þó í aðra átt í kjölfar  þess að Hagar birta 

uppgjör fyrir annan ársfjórðung 2014. Í kjölfarið lækkar greiningardeildin verðmat sitt 

nokkuð. Greiningardeild D virðist túlka upplýsingar sem koma fram í uppgjörinu á 

svipaðan hátt og fjárfestar á markaðnum, sem voru greinilega ekki ánægðir með 

uppgjörið og seldu hlutabréf sitt í Högum. Markaðsverðið fellur hratt í kjölfar uppgjörs 

fram að birtingu nýs verðmats. Það er áhugavert að sjá að mat greiningardeildar D er 

nokkuð annað en hinna greiningardeildanna á árinu 2014. Sýn hennar virðist vera nær 

túlkun markaðsins þar sem verðmötin eru nær markaðsverði á tímabilinu á meðan 

verðmöt greiningardeilda A, B og C voru mun hærri á sama tímabili. 
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Mynd 5 sýnir hvernig verðmöt greiningardeilda A, B, C og D hafa þróast yfir tímabilið 

sem þær hafa fjallað um Haga. Fylgni milli verðmata er nokkuð áþekk fram til ársins 2014 

og hækka öll verðmötin í takt við hækkandi verð á markaði. Frá ársbyrjun 2014 þá hefur 

munurinn hins vegar aukist á milli greiningardeildanna og verðmötin farið að sveiflast 

meira.  

Þetta er áhugavert þar sem á sama tímabili stöðvast hækkunarferil Haga og 

markaðsverð fer að sveiflast meira. Í raun er það eðlilegt þar sem fjárfestar meta Haga út 

frá sömu upplýsingum og greiningardeildirnar enda byggja greiningardeildirnar sín 

verðmöt á opinberum upplýsingum sem félögin gefa út.  

Það má því mögulega halda því fram að auknar sveiflur í hlutabréfaverði á tímabilinu 

og aukinn munur á verðmötum greiningardeildanna á sama tíma endurspegli óvissu um 

framtíðarhorfur Haga og möguleika félagsins til þess að viðhalda rekstrarafkomu sinni í 

náinni framtíð.  

 

 

Mynd 5 - Hagar – Samanburður á þróun verðmata greiningardeildanna 
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6.2 Eimskip 

Eimskip var skráð á markað í árslok 2012. Ekkert af greiningardeildunum í rannsókninni 

virðast hafa birt verðmat á Eimskip fyrir skráningu félagsins á markað en verðmöt voru 

birt stuttu eftir að viðskipti með félagði hófust á markaði.  

Nauðsynlegt er að benda á að allar greiningardeildirnar verðmeta Eimskip í evrum en 

birta niðurstöðu verðmats á hlut bæði í evrum og krónum. Verð á hlut í krónum er þá bara 

margfeldi af niðurstöðu verðmats í evrum og gengi krónunnar gagnavart evru á 

viðmiðunardegi verðmats. Þar sem viðskipti með bréfin í Kauphöll Íslands fara fram í 

krónum er eðlilegt að bera sama niðurstöður verðmatanna í krónum á útgáfudegi, við 

markaðsverðið á tímabilinu. Samanburður á milli greiningardeildanna í lok kaflans verður 

hins vegar framkvæmdur í evrum. 
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Mynd 6 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar A á Eimskip og markaðsverð hafa 

þróast yfir tímabilið. Fyrir utan nokkuð miklar sveiflur í verðmati greiningardeildarinnar 

um mitt ár 2015 hefur verð á hlut í krónum haldist á nokkuð svipuðu bili hjá 

greiningardeild A allt tímabilið. 

Markaðsverð Eimskips hefur hins vegar sveiflast töluvert á tímabilinu. Verð hækkar 

hratt frá skráningu, sem gefur til kynna að fjárfestar hafi verið nokkuð bjartsýnir í upphafi. 

Eitthvað virðist uppgjörið á fjórða ársfjórðungi 2012 ekki leggjast nógu vel í fjárfesta 

þar sem hlutabréfaverðið virðist toppa stuttu síðar og fer svo lækkandi. Síðan þá hefur 

hlutabréfaverðið sveiflast nokkuð og leitað til hliðar.  

Markaðsverð í krónum nær ekki aftur sömu hæðum og það náði 2012 fyrr en nýverið í 

kjölfar birtingar á uppgjöri fyrir fyrsta ársfjórðung 2016 en þá tekur það mikið stökk. 

Greiningardeild A birtir uppgjör stuttu síðar sem hækkar og virðist því endurspegla auknar 

væntingar til félagsins hjá greiningardeildinni. 

 

Mynd 6 – Eimskip - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar A 
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Mynd 7 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar B á Eimskip og markaðsverð hafa 

þróast yfir tímabilið. Myndin sýnir að verðmöt greiningardeilda B sveiflast aðeins meira 

en hjá greiningardeild A á mynd 6.  

Fylgni markaðsverðs og verðmata virðist vera svipuð hjá greiningardeild B og A. 

Markaðsverðið sveiflast þó mun meira en verðmötin þannig að fjárfestar á markaði 

virðast túlka upplýsingar um reksturinn aðeins öðruvísi en greiningardeild A og B og eru 

nokkuð miklar sveiflur á markaðsverðinu í kringum birtingu uppgjöra hjá félaginu. 

Eitthvað mjög jákvætt virðist gerast í kjölfar þess að Eimskip birta uppgjör á fyrsta 

ársfjórðungi 2016 þar sem markaðsverð stekkur upp í kjölfarið. Verðmat greiningardeildar 

B sem er birt í kjölfarið virðist einnig horfa á jákvæðum augum   á uppgjörið þar sem það 

hækkar í takt við hækkandi markaðsverð. Viðbrögð greiningardeildar A og B eru því mjög 

svipuð við birtingu uppgjörs á fyrsta fjórðungi 2016. 

 

 

Mynd 7 – Eimskip - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar B 
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Mynd 8 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar C á Eimskip og markaðsverð hafa 

þróast yfir tímabilið. Greiningardeildin hefur aðeins gefið út eitt verðmat þannig að 

samanburðurinn er lítill.  

Þar sem það er nokkuð liðið síðan að þetta verðmat var birt, eða tvö 

ársfjórðungsuppgjör,  endurspeglar það ekki breyttar upplýsingar um rekstur Eimskips 

sem bæði markaðsaðilar og greiningardeild A og B virðast taka mið af. 

 

Mynd 8 – Eimskip - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar C 
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Mynd 9 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar D á Eimskip og markaðsverð hafa 

þróast yfir tímabilið. Verðmat greiningardeildarinnar hefur haldist nokkuð stöðugt á 

tímabilinu á meðan markaðurinn hefur sveiflast nokkuð mikið.   

Hér er nánast ekki hægt að sjá neina fylgni á milli verðmata greiningardeildarinnar og 

markaðsverðs. Greiningardeildin hefur ekki uppfært verðmat sitt í kjölfar fyrsta 

ársfjórðungs 2016 og er því ekki samanburðarhæft við greiningardeild A og B.  

 

 

Mynd 9 – Eimskip - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar D 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér af hverju allar greiningardeildirnar birti ekki 

uppgjör í kjölfar hvers ársfjórðungsuppgjörs. Í tilviki Eimskips eru nýjustu uppgjör 

greiningardeildanna fjögurra að miðað við upplýsingar frá þremur mismunandi 

ársfjórðungum. Það mætti ætla, að ef markmiðið með útgáfu verðmata 

greiningardeildanna sé að aðstoða viðskiptavini þeirra við að taka skynsamlegar 

fjárfestingarákvarðanir út frá fyrirliggjandi upplýsingum væri heppilegra ef verðmöt væru 

uppfærð í kjölfar hvers ársfjórðungs eins fljótt og kostur er á.  
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Mynd 10 sýnir hvernig verðmöt greiningardeilda A, B, C og D hafa þróast yfir tímabilið 

sem þær hafa fjallað um Eimskip. Samanburðurinn fer fram í evrum þar sem allar 

greiningardeildirnar verðmeta rekstur Eimskips í evrum.  

Mismunur á útgefnum verðmötum í krónum á milli greiningardeildanna á tímabilinu 

stafar því oft aðeins af því að gengi krónunnar hefur sveiflast á tímabilinu. Samanburður 

í evrum er því eðlilegri. 

  

 

Mynd 10 - Eimskip - Samanburður á þróun verðmata greiningardeildanna í evrum 

Það er áhugavert að sjá að verðmöt greiningardeildar D hafa nánast ekkert breyst allt 

tímabilið. Verðmöt greiningardeildar A og B hafa sveiflast á nokkuð áþekkan hátt en 

verðmöt A sveiflast reyndar töluvert meira.  

Myndin sýnir einnig að á seinni helming 2015  er verðmat allra greiningardeildanna á 

virði Eimskips nánast það sama. Líka greiningardeildar C sem gefur út sitt fyrsta verðmat 

þá. Þetta er nokkuð áhugavert þar sem Eimskip er félag í alþjóðlegum rekstri og með mun 

flóknari rekstur en Hagar og N1. Fyrirfram hefði því mátt gera ráð fyrir því að verðmöt 

myndu sveiflast meira og meiri munur væri á milli greiningardeildanna. Mynd 10 gefur 

hins vegar til kynna að rekstur Eimskipa sé nokkuð stöðugur og hafi ekki gefið 
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greiningardeildunum mikið tilefni til breytinga. Breyting virðist þó verða á þessu í 

ársbyrjun 2016 þar sem verðmöt A og B fara yfir hæstu verðmöt sem hafa verið gefin út 

fyrir Eimskip frá því að félagið var skráð í Kauphöll Íslands árið 2012. 

6.3 N1 

N1 var skráð á markað síðast af þeim félögum sem fjallað er um í  en félagið var tekið til 

viðskipta í Kauphöll Íslands í árslok 2013.  

Mikilvægt er að benda á, að þróun á verði, á hlut, á markaði með hlutabréf í N1 

endurspegla ekki þróun á heildarvirði hlutafjár í félaginu þar sem N1 hefur lækkað hlutafé 

þrívegis á tímabilinu. Þegar félag lækkar hlutafé, fækkar félagið útistandandi hlutum og 

greiðir hluthöfum fyrir þá með reiðufé. Í kjölfarið hækkar verð á hlut, út af færri 

útistandandi hlutum en lækkar út af minni sjóðstöðu félagsins. Í tilviki N1 eru nettó  áhrifin 

alltaf til hækkunar á verð á hlut að öðru óbreyttu. Það þarf einnig að taka tillit til þessara 

miklu lækkana á hlutafé þegar þróun á markaðsverði er skoðuð og borin saman við 

útistandandi verðmöt þar sem nýjasta verðmatið tekur ekki endilega mið af komandi 

lækkun hlutafjár. 
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Mynd 11 sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar A á N1 og markaðsverð hafa þróast 

yfir tímabilið. Markaðsverð er að hækka nokkuð hratt yfir tímabilið bæði vegna 

verðbreytinga á markaði og lækkun hlutfjár. Aðilar á markaði virðast hinsvegar vera 

nokkuð bjartsýnni en greiningardeild A á félagið. Greiningardeildin hefur gefið út 

hlutfallslega fá verðmöt fyrir félagið á tímabilinu og birtir ný verðmöt töluvert eftir að 

uppgjör eru birt. Fjárfestar á markaði hafa því melt þær upplýsingar sem koma fram í 

uppgjörunum nokkuð lengi áður en uppfært verðmat kemur frá greiningardeild A. 

 

 

Mynd 11 – N1 - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar A 
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Mynd 12  sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar B á N1 og markaðsverð hafa þróast 

yfir tímabilið. Greiningardeild B á gaf út verðmat fyrir útboð á hlutabréfum félagsins áður 

en það var tekið til viðskipta í Kauphöll Íslands. Verðmatið hljóðaði upp á 18,3 krónur á 

hlut og var hátt yfir lágmarksverði sem skilgreint var fyrir B bókina í N1,  en nálægt 

lokaverði í B bókina sem var 18,01, eins og kom fram í kafla 5. Þetta gefur til kynna að 

verðmat greiningardeildar B hafi mögulega haft áhrif á fjárfesta sem tóku þátt í B bókinni 

eða að fjárfestar sem tóku þátt í útboðinu hafi horft á rekstur N1 á mjög svipaðan hátt. 

Þetta er áhugavert þar sem greiningardeild C gaf einnig út verðmat fyrir útboðið en var 

langt fyrir neðan útgefið verðmat greiningardeildar B.  

 

Mynd 12 – N1 - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar B 

Mynd 12 sýnir einnig að eftir að markaðurinn fór að rísa hefur hann leitt verðmöt 

greiningardeildarinnar. Fylgni markaðsverðs er þó þannig að bæði markaðsverð og 

verðmöt eru að hækka. Reyndar má benda á að á tímabilinu frá þriðja ársfjórðungi 2014 

til annars ársfjórðungs 2015 er óeðlilega mikið gat í birtingu verðmata miðað við hvað 

greiningardeild B virðist leggja mikla áherslu á að gefa út verðmöt oft og stuttu eftir að 

félögin birta uppgjör í samanburði við greiningardeildir A, C og D. Það er því ekki ólíklegt 

að hér vanti eitt til tvö verðmöt inn í rannsóknina. 
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Mynd 13  sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar C á N1 og markaðsverði hafa þróast 

yfir tímabilið. Greiningardeild C gaf úr verðmat á N1 fyrir útboð á hlutabréfum félagsins 

eins og greiningardeild B. Verðmat greiningardeildar C var 15,1 króna á hlut sem var undir 

efra bili í A bók og lágmarksverði í B bók. Áhugavert er að mikill munur var á verðmötum 

greiningardeilda A og B á N1 á þessum tíma þrátt fyrir að aðeins væri einn  dagur á milli 

þess að verðmötin  voru birt og  hefðu því  átt að byggja á sömu upplýsingum sem lágu 

fyrir í útboðslýsingu N1.  Mynd 13 sýnir einnig að greiningardeild C virðist hafa farið að 

horfa jákvæðari augum á félagið frá öðrum fjórðung 2014 og hafa verðmötin verið nokkuð 

yfir markaðsverði hluta af tímabilinu sem var rannsakað.  

 

 

Mynd 13 – N1 - Þróun markaðsverðs og verðmata greiningardeildar C 
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Mynd 14  sýnir hvernig verðmöt greiningardeildar D á N1 og markaðsverði hafa þróast 

yfir tímabilið. Myndin gefur ekki til kynna að verðmötin hjá greiningardeild D hafi mikil 

áhrif á markaðsverð N1 þar sem verðmöt deildarinnar eru almennt nokkuð undir eða við 

markaðsverðið á útgáfudegi. Á meðan hefur félagið verið í nokkuð stöðugu hækkunarferli 

síðustu 2 ár. Greiningardeildin er þó að hækka sitt mat á félaginu í takt við hækkun á 

markaðnum þó að fjárfestar á markaði virðist mun bjartsýnni en greiningardeild C þegar 

kemur að mati á framtíðarhorfum N1. 

 

Mynd 14 – N1 - Þróun markaðsverð og verðmata greiningardeildar D 

  



 

60 

Mynd 15 sýnir að þróun á verðmötum greiningardeilda A – D yfir tímabilin sem þær 

hafa fjallað um N1. Fylgnin er nokkuð mikil þó að nokkur munur sé á hæsta og lægsta 

verðmati yfir tímabilið.  

Verðmötin eru öll að leita upp á við með hlutabréfaverðinu og er þróunin nokkuð 

svipuð og hjá Högum fyrstu árin. Verðmöt endurspegla að einhverju leiti hækkandi 

markaðsverð. 

 Mynd 15 sýnir einnig  að greiningardeild C virðast almennt vera hvað jákvæðust í garð 

N1 á meðan greiningardeild D virðist almennt gera minnstar væntingar til félagsins.  

 

Mynd 15 – N1 – Samanburður á þróun verðmata greiningardeildanna 
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7 Þróun á rekstri og efnahag félaganna fyrir og eftir skráningu á 
markað 

Eins og kom fram í kafla 3.3 er rekstrarhagnaður eftir afskriftir og skatta, skilgreint sem 

NOPAT = EBIT(1-Tc), þetta er lykilstærð þegar kemur að mati á virði rekstrar út frá  frjálsu 

sjóðstreymi til fyrirtækis. Í þessum kafla verður farið yfir það hvernig tekjur og hagnaður 

félaganna, út frá mismunandi mælikvörðum, hefur þróast bæði fyrir og eftir skráningu. 

Einnig verður farið yfir þróun á vaxtaberandi skuldum og reiðufé þ.e hreinum   

vaxtaberandi skuldum félaganna en þróun á þeim hefur áhrif á mat á heildarvirði hlutafjár 

út frá virði rekstrar, að öðru óbreyttu. 

Þegar fjárfestir metur virði  rekstrar út frá frjálsu sjóðstreymi frá fyrirtæki er ljóst að 

mat á því hvernig EBIT mun þróast í framtíðinni er lykilforsenda fyrir matið. Slíkt mat mun 

alltaf byggja á nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi hvernig er tekjur félagsins eru að vaxa? Í öðru 

lagi hvernig er álagning á vöruna eða þjónustuna sem fyrirtækið er að selja að þróast? Sú 

þróun hefur þá áhrif frumframlegð félagins (e. gross profit margin), sem er sá hagnaður 

sem stendur eftir þegar kostnaðarverð seldra vara hefur verið dregið frá tekjum félagsins. 

Í þriðja lagi hvernig er stjórnunarkostnaður félagsins að þróast svo sem kostnaður við að 

greiða laun, húsaleigu og markaðssetningu? Og lokum þarf að meta hvernig aðrar tekjur 

og kostnaður er að þróast og hvernig má búast við því að þessir liðir munur þróast áfram  

í framtíðinni. Þetta eru ekki einfaldar spurningar og mismunandi hvaða forsendur aðilar 

gefa sér í slíku mati og hvernig reynt er að spá fyrir um þær.   

Þróun á rekstrarhagnaði fyrir afskriftir (EBITDA) er afleiðing af því hvernig fyrrnefndir 

liðir eru að þróast. Rekstrarhagnaður eftir afskriftir svo ekkert annað en EBITDA að 

frádregnum afskriftum félagsins. Það sem skiptir máli hér er að þegar NOPLAT birtist í 

sjóðstreymislíkani má gera ráð fyrir því að það sé afleidd stærð sem byggi á mati á ýmsum 

þáttum. Hvernig spáð er fyrir um þróun á tekjum og kostnaði er síðan eitthvað sem byggir 

meðal annars á sögulegum árangri sem og þróun á rekstrarárangri eins og hann kemur 

fram í nýbirtum uppgjörum. Því skiptir máli að skoða hvernig rekstur félaganna hefur verið 

að þróast bæði fyrir og eftir skráningu þar sem ljóst er að sú þróun hefur mikil áhrif á mat 

bæði fjárfesta og greiningardeilda á virði félagsins. 

Ein leið til að meta getu fyrirtækja til að viðhalda álagningu og hafa stjórn á kostnaði 

er að skoða þróun á framlegð þeirra út frá nokkrum mælikvörðum. Þetta einfaldar 
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fjárfestum að skoða hvernig framlegðarhlutföll hafa verið að þróast sögulega séð auk þess 

sem þeir geta skoðað verðmöt greiningardeildanna og metið hvernig þessi hlutföll eru að 

þróast í verðmötunum í samanburði við sögulegan árangur félagsins. Ýmsar leiðir eru til 

þess að mæla framlegð. Í töflunum í þessum kafla þá verður framlegð mæld sem EBITDA 

sem hlutfall af tekjum (EBITDA/tekjum, hér eftir kallað EBITDA framlegð) og EBIT sem 

hlutfall af tekjum (EBITDA /tekjum, hér eftir kallað EBIT framlegð). Tölurnar eru settar 

fram sem prósentutölur. 

Koller o.fl. (2010) benda á að sögulegur rekstrarárangur fyrirtækja og atvinnugreina 

skipta máli þar sem þróun á rekstri hefur tilhneigingu að leita í átt að meðaltalsárangri 

hvort sem það er hjá félagi eða atvinnugreininni. Þannig eru félög sem skila mikilli umfram 

arðsemi á ákveðnu tímabili, annað hvort miðað við sögulegan árangur félagsins eða 

atvinnugreinina líkleg til þess að lenda í því á einhverjum tímapunkti að umframarðsemin 

leiti nær meðaltalsárangri meðal annars út af aukinni samkeppni. Það er því því mikilvægt 

fyrir fjárfesta að horfa bæði til þróunar á núverandi rekstrarárangri félaga sem og 

sögulegum árangri þegar þeir verðmeta þau (Koller o.fl., 2010). 

Til að meta möguleg áhrif á þróun rekstrar á væntingar fjárfesta og greiningardeilda til 

félaganna bæði fyrir og eftir skráningu verður farið yfir það hvernig reksturinn hefur 

þróast bæði fyrir og eftir skráningu hér fyrir neðan. Það liggur í hlutarins eðli að ef 

rekstrarhagnaður er að aukast á tímabilinu frá því að þau voru skráð á markað og sú 

aukning er talin vera varanleg þá skilar það sér í hækkandi virðismati á rekstri og hækkandi 

verðmötum greiningardeildanna að öðru óbreyttu. Það gagnstæða á við ef samdráttur er 

þróun á rekstrarhagnaði og útlit er fyrir að svo verði áfram þá ætti slík þróun að skila sér 

í lækkandi verðmötum. 

7.1 Hagar 

Hagar eru stórt og öflugt fyrirtæki sem allir Íslendingar þekkja. Félagið starfar á 

smásölumarkaði í fákeppnisumhverfi og ætti því að geta skilað góðri afkomu. Þar sem 

íslenskt hagkerfi hafði gengið í gegnum mikinn samdrátt frá falli íslenska fjármálakerfisins 

haustið 2008 og Hagar eins og hin félögin gengið í gegnum fjárhagslega 

endurskipulagningu á þessum tíma eru árin fyrir skráningu lituð af því.  

Tafla 5 sýnir að EBITDA var að aukast ágætlega áður en Hagar fóru á markað. Einnig 

var EBIT að þróast í rétta átt. Hagnaður fyrir og eftir skatta sveiflaðist mikið en líklegt er 
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að þessar sveiflur tengist fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins fyrir skráningu á 

markað. EBITDA og EBIT framlegð voru einnig að þróast í rétta átt þannig að reksturinn 

virtist vera að ganga ágætlega. Athugið að allar upphæðir í töflum 5 og 6 miðast við 

milljónir íslenskra króna. 

Tafla 5 - Hagar – Þróun á tekjum, hagnaði og framlegð eftir árum 

  Velta og hagnaður Framlegð 

Ár Tekjur EBITDA EBIT EBT EAT EBITDA EBIT EBT 

Fyrir skráningu         

2008 61.403 3.300 2.245 (5.426) (5.305) 5,4% 3,7% -8,8% 

2009 68.278 4.034 3.302 (26) 44 5,9% 4,8% 0,0% 

2010 66.700 4.384 3.156 1.457 1.093 6,6% 4,7% 2,2% 

Meðaltal 65.460 3.906 2.901 (1.332) (1.389) 6,0% 4,4% -2,2% 

Eftir skráningu         

2011 68.495 4.183 3.030 3.052 2.344 6,1% 4,4% 4,5% 

2012 71.771 4.963 4.275 3.738 2.958 6,9% 6,0% 5,2% 

2013 76.158 5.862 5.208 4.875 3.953 7,7% 6,8% 6,4% 

2014 77.143 5.616 4.942 4.795 3.838 7,3% 6,4% 6,2% 

2015 78.366 5.659 4.547 4.498 3.596 7,2% 5,8% 5,7% 

Breyting 14,4% 35,3% 50,1% 47,4% 53,4% 1,1% 1,4% 1,3% 

Lýsandi tölfræði frá og með skráningu 

Hámark (H) 78.366 5.862 5.208 4.875 3.953 7,7% 6,8% 6,4% 

Lágmark (L) 68.495 4.183 3.030 3.052 2.344 6,1% 4,4% 4,5% 

H - L 9.871 1.679 2.178 1.823 1.609 1,6% 2,4% 1,9% 

H - Síðasta ár - 203 661 377 357 0,5% 1,0% 0,7% 

Meðaltal 74.387 5.257 4.400 4.192 3.338 7,0% 5,9% 5,6% 

Miðgildi 76.158 5.616 4.547 4.498 3.596 7,2% 6,0% 5,7% 

Staðalfrávik 4.127 689 846 779 676 0,6% 0,9% 0,8% 

 

Rekstrarárinu 2011 lauk nokkrum mánuðum eftir skráningu Haga á markað. Tafla 5 

sýnir að árið 2011 skila Hagar minni rekstrarhagnaði bæði EBITDA og EBIT en árið 2010. 

Tekjur voru að aukast en framlegðarhlutföll að lækka samanborið við 2010. Eins og komið 

hefur fram ætti lækkandi EBIT almennt að skila sér í lækkandi verðmötum að öðru 

óbreyttu. Rekstrarárið 2012 sýnir algjöran viðsnúning í rekstrinum bæði hækkandi 

tekjum, auknum rekstrarhagnaði og batnandi framlegðarhlutföllum. Árið 2013 er enn 

betra og líklegt að frábær rekstrarárangur árin 2012 og 2013 liti bæði þróun á 

markaðsverði og verðmötum greiningardeildanna en miklar hækkanir voru bæði á 

markaðsverði og verðmötum á þessum tíma.  

Rekstur haga út frá EBITDA og EBIT mælikvörðum virðist hafa toppað að einhverju leiti 

2013 en EBITDA og EBIT eru að dragast saman árin 2014 og 2015 þó tekjur séu að aukast. 

Þetta skýrist af lækkandi EBITDA og EBIT framlegðarhlutföllum. Eins og fram hefur komið 
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þá gefa EBITDA og EBIT framlegðarhlutföllin vísbendingar um hvernig félaginu gengur að 

viðhalda álagningu og/eða stjórna kostnaði. Lækkandi framlegðarhlutföll gefa því til 

kynna að annað hvort séð álagning félagsins að dragast saman eða kostnaður að aukast. 

Þar sem fjárfestar bregðast við birtingu ársfjórðungsuppgjöra en ekki bara 

ársreikningum er áhugavert að horfa á hvernig þessar tölur eru að þróast ef horft er á 12 

mánaða uppsafnaðar tölur. Tafla 6 sýnir að rekstrarhagnaður Haga er að toppa fyrsta 

ársfjórðung 2014 og hefur farið hægt lækkandi en virðist vera að taka við sér aftur. 

Tafla 6 - Hagar - Þróun á rekstri og efnahag eftir ársfjórðungum 

  Rekstur 12 mán. uppsafnað Efnahagur 

  Tekjur EBITDA EBIT EBT EAT IBD Reiðufé NIBD EB 

Fyrir skráningu          
2008 61.403 3.300 2.245 (5.426) (5.305) (15.204) 320 (14.884) 2.790 

2009 68.278 4.034 3.302 (26) 44 (14.517) 475 (14.042) 2.519 

2010 66.700 4.384 3.156 1.457 1.093 (11.980) 1.088 (10.892) 3.612 

Meðaltal 65.460 3.906 2.901 (1.332) (1.389)     
2011 68.495 4.183 3.030 3.052 2.344 (10.572) 2.149 (8.423) 6.221 

Eftir skráningu          
2011Q3      (11.227) 1.240 (9.987) 5.696 

2011Q4      (10.572) 2.149 (8.423) 6.221 

2012Q1      (9.923) 2.773 (7.150) 6.897 

2012Q2      (9.762) 2.943 (6.819) 7.327 

2012Q3      (9.594) 2.590 (7.004) 7.837 

2012Q4 71.771 4.963 4.275 3.738 2.958 (8.942) 2.947 (5.995) 8.731 

2013Q1 72.786 5.162 4.490 3.987 3.167 (8.287) 3.144 (5.143) 9.568 

2013Q2 73.995 5.333 4.682 4.238 3.377 (8.122) 3.854 (4.268) 10.118 

2013Q3 75.247 5.653 4.991 4.601 3.668 (6.988) 2.514 (4.474) 10.918 

2013Q4 76.158 5.862 5.208 4.875 3.953 (6.823) 4.143 (2.680) 12.098 

2014Q1 76.664 5.931 5.279 5.003 4.055 (5.185) 3.503 (1.682) 13.037 

2014Q2 76.727 5.902 5.242 5.026 4.074 (4.534) 3.046 (1.488) 13.020 

2014Q3 77.131 5.812 5.145 4.960 4.028 (4.435) 3.010 (1.425) 13.774 

2014Q4 77.143 5.616 4.942 4.795 3.838 (4.988) 3.348 (1.640) 14.764 

2015Q1 76.926 5.423 4.744 4.635 3.710 (4.802) 4.814 12 15.575 

2015Q2 77.170 5.441 4.768 4.660 3.730 (4.617) 2.478 (2.139) 14.758 

2015Q3 77.557 5.571 4.890 4.774 3.821 (4.432) 2.727 (1.705) 15.604 

2015Q4 78.366 5.659 4.547 4.498 3.596 (4.511) 3.810 (701) 16.368 

2016Q1 79.679 5.820 4.688 4.669 3.733 (4.325) 4.733 408 17.316 

Breyting 11,0% 17,3% 9,7% 24,9% 26,2% -61,5% 281,7% N/A 204,0% 

Lýsandi tölfræði          
Hámark (H) 79.679 5.931 5.279 5.026 4.074 (4.325) 4.814 408 17.316 

Lágmark (L) 71.771 4.963 4.275 3.738 2.958 (11.227) 1.240 (9.987) 5.696 

H - L 7.908 968 1.004 1.288 1.116 6.902 3.574 10.395 11.620 

H - Síðasta tímabil - 111 591 357 341 - 81 - - 

Meðaltal 76.237 5.582 4.849 4.604 3.693 (6.951) 3.146 (3.805) 11.559 

Miðgildi 76.827 5.635 4.829 4.665 3.732 (6.823) 3.010 (2.680) 12.098 

Staðalfrávik 2.137 290 305 381 331 2.479 870 3.054 3.724 
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Tafla 6 sýnir einnig hvernig vaxtaberandi skuldir Haga hafa þróast frá skráningu ásamt 

bókfærðu virði og eigin fé. Félagið hefur lagt mikla áherslu á að greiða niður skuldir frá 

skráningu og hefur nýtt frjálst sjóðstreymi til þess að greiða niður skuldir eins og sést. 

Skuldir hafa lækkað það mikið að ef horft er á nettó skuldir í lok tímabilsins þá eru Hagar 

í raun skuldlaust félag út frá þeim mælikvarða. Eiginfjárstaða félagsins hefur einnig batnað 

mikið og er félagið með mjög sterkan efnahagsreikning í dag. 
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7.2 Eimskip 

Eimskip er frábrugðið Högum og N1 að því leiti að félagið er í alþjóðlegum rekstri með 

starfsemi í 19 löndum (Eimskip, e.d.). Á Íslandi er félagið samt starfandi á 

fákeppnismarkaði eins og Hagar og N1 og ætti því að geta skilað góðri afkomu af starfsemi 

sem tengist Íslandi.  

Þar sem Eimskip er með starfsemi í fjölmörgum löndum þá er bæði tekjur og kostnaður 

félagsins í nokkrum myntum. Félagið birtir ársreikninga sína í evrum (Eimskip, 2012b). 

Allar upphæðir í töflu 7 og 8 miða við þúsundir evra í lok uppgjörstímabils. 

Tafla 7 sýnir að rekstur Eimskips síðustu 2 ár fyrir skráningu gekk vel. Tekjur, EBITDA 

og EBIT voru að vaxa kröftuglega. Þá voru framlegðarhlutföll að batna milli ára og voru í 

raun betri heldur en hjá Högum við skráningu á markað. Til viðbótar við endurskoðaðar 

upplýsingar fyrir árin 2010 og 2011 þá birti Eimskip einnig tölur fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 

2012 sem gáfu til kynna að rekstrarhagnaður félagsins sem og framlegðarhlutföll væru að 

dragast saman (Eimskip, 2012b). Fjárfestar hefðu því átt að vera meðvitaðir um að einhver 

samdráttur væri framundan hjá félaginu þegar þeir tóku þátt í útboðinu.  

Tafla 7 – Eimskip - Þróun á tekjum og hagnaði út frá ýmsum mælikvörðum 

  Velta og hagnaður Framlegð 

Ár Tekjur EBITDA EBIT EBT EAT EBITDA EBIT EBT 

Fyrir skráningu         
2010 365.222 38.621 15.452 12.851 12.241 10,6% 4,2% 3,5% 

2011 384.727 43.155 19.932 16.223 13.145 11,2% 5,2% 4,2% 

Meðaltal 374.975 40.888 17.692 14.537 12.693 10,9% 4,7% 3,9% 

Eftir skráningu         
2012 414.330 36.168 13.732 10.749 12.731 8,7% 3,3% 2,6% 

2013 433.824 37.054 15.911 12.679 10.817 8,5% 3,7% 2,9% 

2014 451.555 38.542 15.347 16.167 13.607 8,5% 3,4% 3,6% 

2015 499.581 45.197 20.468 21.218 17.802 9,0% 4,1% 4,2% 

Breyting 20,6% 25,0% 49,1% 97,4% 39,8% 0,3% 0,8% 1,7% 

Lýsandi tölfræði frá og með skráningu      
Hámark (H) 499.581 45.197 20.468 21.218 17.802 9,0% 4,1% 4,2% 

Lágmark (L) 414.330 36.168 13.732 10.749 10.817 8,5% 3,3% 2,6% 

H - L 85.251 9.029 6.736 10.469 6.985 0,5% 0,8% 1,7% 

H - Síðasta ár - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

Meðaltal 449.823 39.240 16.365 15.203 13.739 8,7% 3,6% 3,3% 

Miðgildi 442.690 37.798 15.629 14.423 13.169 8,6% 3,5% 3,3% 

Staðalfrávik 36.490 4.090 2.887 4.594 2.948 0,2% 0,4% 0,7% 

 

Tafla 7 sýnir að rekstrarárið 2012 endar langt fyrir neðan árangur síðustu ára. EBITDA 

lækkar um rúm 16% og EBIT um rúm 30%. Framlegðarhlutföll lækka líka verulega á milli 
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ára. Ef horft er á árin 2013 og 2014 eru tekjur að vaxa ásamt EBITDA og EBIT. Afkoma 

rekstrarins er þó langt fyrir neðan árangur félagsins árin 2010 og 2011. Tekjur félagsins 

aukast hins vegar stöðugt allt tímabilið. Virðist vera sem að rekstur Eimskipa sé að snúast 

í rétta átt þar sem árið 2015 er fyrsta árið frá skráningu sem félagið skilar hærra EBIT en   

árið 2011 auk þess sem framlegðarhlutföllin virðast vera að stefna í rétta átt þó þau eigi 

nokkuð langt í því að ná yfir 10% aftur. 

 Hækkandi tekjur og lækkandi framlegðarhlutföll benda því til þess að félagið sé ekki 

að ná að viðhalda álagningu og/eða kostnaður er að aukast.   
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Tafla 8 sýnir að rekstrarárangur Eimskipa fer að þróast í rétta átt frá öðrum ársfjórðungi 

2015 en þá virðist hann taka stökk upp á við og hefur þróast í rétta átt síðan. Tafla 8 sýnir 

einnig að 12 mánaða uppsöfnuð EBITDA á fyrsta ársfjórðungi 2016 tekur mikið stökk. 

Þetta útskýrir mögulega af hverju markaðsverðið hækkar (sjá kafla 6.2) svona hratt í 

kjölfar þess að félagið birtir uppgjör og af hverju að verðmöt sem greiningardeildirnar 

birta í kjölfar þessa uppgjörs hækka nokkuð. Þarna virðast vera greinileg tengsl á milli þess 

að rekstrarhagnaður er að aukast og verðmöt eru að hækka. 

Tafla 8 - Eimskip - Þróun á rekstri og efnahag eftir ársfjórðungum 

  Rekstur 12 mánuðir uppsafnaðir Efnahagur 

  Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður IBD Reiðufé NIBD EB 

Fyrir skráningu         
 

2010 365.222 38.621 15.452 12.851 12.241 (72.228) 50.333 (21.895) 162.468 

2011 384.727 43.155 19.932 16.223 13.145 (62.206) 43.517 (18.689) 176.509 

Meðaltal 374.975 40.888 17.692 14.537 12.693     

2012 414.330 36.168 13.732 10.749 12.731 (59.254) 37.304 (21.950) 199.599 

Eftir skráningu         
 

2012Q4      (59.254) 37.304 (21.950) 199.599 

2013Q1      (55.575) 23.977 (31.598) 202.219 

2013Q2      (60.549) 27.462 (33.087) 200.656 

2013Q3 432.457 35.462 13.688 10.247 8.656 (60.540) 26.676 (33.864) 205.077 

2013Q4 433.824 37.054 15.911 12.679 10.817 (59.398) 26.370 (33.028) 205.771 

2014Q1 432.711 35.855 14.190 9.126 7.492 (57.990) 27.487 (30.503) 202.124 

2014Q2 433.577 37.065 14.525 11.729 10.047 (56.841) 24.818 (32.023) 206.588 

2014Q3 439.636 37.580 14.950 14.791 12.485 (66.448) 34.173 (32.275) 215.659 

2014Q4 451.555 38.542 15.347 16.167 13.607 (64.432) 39.539 (24.893) 216.472 

2015Q1 460.018 38.308 15.034 18.999 15.924 (64.703) 34.426 (30.277) 214.879 

2015Q2 477.627 40.565 17.404 19.601 16.846 (77.012) 37.011 (40.001) 219.400 

2015Q3 487.765 44.291 20.781 21.199 17.803 (81.769) 29.250 (52.519) 225.958 

2015Q4 499.581 45.197 20.468 21.218 17.802 (71.401) 35.983 (35.418) 228.124 

2016Q1 500.171 49.045 23.686 20.909 18.123 (80.764) 47.337 (33.427) 220.796 

Breyting 15,7% 38,3% 73,0% 104,0% 109,4% 36,3% 26,9% 52,3% 10,6% 

Lýsandi tölfræði          

Hámark (H) 500.171 49.045 23.686 21.218 18.123 (55.575) 47.337 (21.950) 228.124 

Lágmark (L) 432.457 35.462 13.688 9.126 7.492 (81.769) 23.977 (52.519) 199.599 

H - L 67.714 13.583 9.998 12.092 10.631 26.194 23.360 30.569 28.525 

H - Síðasta ár - - - 309 - 25.189 - 11.477 7.328 

Meðaltal 458.993 39.906 16.908 16.060 13.600 (65.477) 32.272 (33.205) 211.666 

Miðgildi 451.555 38.308 15.347 16.167 13.607 (62.491) 31.712 (32.652) 210.734 

Staðalfrávik 27.611 4.397 3.287 4.598 3.938 8.871 6.767 7.023 9.682 

 

Tafla 8 sýnir að efnahagur Eimskips er að þróast á annan hátt en hjá Högum. Skuldir 

félagsins bæði brúttó og nettó eru að aukast. Þetta virðist vera í samræmi við stefnu 

félagsins að vaxa í gegnum fjárfestingar eins og hefur verið nefnt áður. 
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7.3 N1 

N1 er í blönduðum rekstri sem snýst ekki bara um sölu á bensíni og olíu heldur rekur 

félagið  þjónustustöðvar um allt land (N1, 2013).  Þessar stöðvar eru með fjölbreytta 

starfsemi í þjónustu við viðskiptavini þar sem kaupa má matvöru, nammi og varning 

tengdan farartækjum. Bensínsalan virðist skila hlutfallslega lágri framlegð á meðan 

þjónustustöðvarnar skila hárri framlegð af sölu á smáhlutum og mat. 

Tafla 9 sýnir að miklar sveiflur voru á rekstri N1 árin fyrir skráningu. Þetta virðist vera 

nokkuð sambærilegt ástand og hjá Högum og má líklega rekja til einskiptiliða sem tengjast 

fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins. Félagið birti einnig óendurskoðaðar tölur fyrir 

fyrstu 9 mánuði ársins 2013 í útboðslýsingunni. Þær tölur gáfu til kynna nokkurn samdrátt 

í rekstrarhagnaði milli áranna 2012 og 2013 sem má gera ráð fyrir að fjárfestar hafi litið 

til (N1, 2013). 

Tafla 9 - N1 - Þróun á tekjum og hagnaði út frá ýmsum mælikvörðum 

  Velta og hagnaður Framlegð 

Ár Tekjur EBITDA EBIT EBT EAT EBITDA EBIT EBT 

Fyrir skráningu         
2011 54.701 2.108 (700) (398) 4.536 3,9% -1,3% -0,7% 

2012 60.061 2.650 1.709 1.396 1.161 4,4% 2,8% 2,3% 

Meðaltal 57.381 2.379 504 499 2.849 4,1% 0,8% 0,8% 

Eftir skráningu         
2013 58.122 1.783 1.067 984 670 3,1% 1,8% 1,7% 

2014 56.960 2.668 1.921 2.010 1.628 4,7% 3,4% 3,5% 

2015 49.018 3.012 2.295 2.282 1.860 6,1% 4,7% 4,7% 

Breyting -15,7% 68,9% 115,1% 131,8% 177,6% 3,1% 2,8% 3,0% 

Lýsandi tölfræði frá og með skráningu 

Hámark (H) 58.122 3.012 2.295 2.282 1.860 6,1% 4,7% 4,7% 

Lágmark (L) 49.018 1.783 1.067 984 670 3,1% 1,8% 1,7% 

H - L 9.104 1.229 1.228 1.298 1.190 3,1% 2,8% 3,0% 

H - Síðasta ár 9.104 - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

Meðaltal 54.700 2.488 1.761 1.759 1.386 4,6% 3,3% 3,3% 

Miðgildi 56.960 2.668 1.921 2.010 1.628 4,7% 3,4% 3,5% 

Staðalfrávik 4.955 634 629 684 631 1,5% 1,4% 1,5% 

 

Tafla 9 sýnir að niðurstaða rekstrarársins 2013 felur í sér umtalsverðan samdrátt í 

rekstrarhagnaði á milli ára eða 33% lækkun á EBITDA og 38% lækkun á EBIT. Reksturinn 

hefur batnað hratt og er rekstrarhagnaður félagsins mun er hærri í dag en hann var fyrir 

skráningu. Framlegðarhlutföll hafa einnig farið batnandi hratt og örugglega og er 2015 

metár framlegðarlega séð. Hvort þessi framlegðar hlutföll er eitthvað sem er hægt að 
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viðhalda í framtíðinni  er eitthvað sem fjárfestar þurfa að hafa skoðun á og getur munað 

verulega á niðurstöðum verðmata út frá því.  

Eins og sést í töflu 9 þá er meðaltalsframlegð félagsins 4,7% frá skráningu. Tveir 

fjárfestar með sömu tekjuspá myndu fá allt aðra niðurstöðu úr virðismati á rekstri ef 

annar miðar við framlegðarhlutföll 2015 en hinn við meðaltal frá skráningu þar sem 

NOPAT yrði mun lægra á spátímabilinu hjá þeim sem miðar við meðaltalsframlegð en hjá 

þeim sem horfir á árangurinn 2015. Mat á forsendum sem þessum skipta öllu máli. Ef 

félagið er að fara að viðhalda þessum árangri til framtíðar, til dæmis vegna þess vöxtur 

ferðamanna á Íslandi er kominn til að vera, þá gæti verðmat sem byggir á meðaltali 

síðustu ára verið allt of varfærið. Ef vöxtur heldur áfram þá gæti verðmat miðað við 

árangur ársins 2015 meira að segja verið varfærinn. Í viðauka 1  má sjá rekstrarárangur 

félaganna frá skráningu eftir ársfjórðungum. Ef litið er á framlegðarhlutföll N1 þá sveiflast 

þau mjög á milli ársfjórðunga. Ef framlegðarhlutföll fyrsta ársfjórðungs 2016 eru hins 

vegar borin saman við fyrsta ársfjórðung á árunum á undan bendir þróunin til þess að 

framlegðaraukning félagsins sé að aukast verulega sem ætti að hafa jákvæð áhrif á 

virðismat á félaginu að öðru óbreyttu. 
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Tafla 10 sýnir að 12 mánaða uppsafnaður rekstrarhagnaður N1 er að þróast á jákvæðan 

hátt og hefur vaxið umtalsvert frá þriðja ársfjórðungi 2014 og frá skráningu. 

Þróun efnahags félagsins er áhugaverð. Eins og fram hefur komið hefur félagið greitt 

út tæpa 12 milljarða til fjárfesta. Tafla 10 sýnir að hjá  N1 hefur dregið lítillega úr 

vaxtaberandi skuldum og dregið verulega úr stöðu félagsins í reiðufé. Hreinar 

vaxtaberandi skuldir félagsins hafa þess vegna aukist verulega frá skráningu. Í raun virðist 

fjármagnskipan félagsins eftir fjárhagslega endurskipulagningu hafa verið hálf furðuleg 

þar sem markaðsvirði félagsins voru 18 milljarðar en inni í félaginu voru 6 milljarðar af 

reiðufé. Stjórnendur N1 hafa lagt áherslu á að koma fjármunum til eigenda félagsins og 

stilla fjármagnskipan af miðað við það sem þeir telja henta félaginu í núverandi rekstri. Þó 

að hreinar vaxtaberandi skuldir félagsins hafi aukist mikið og eigið fé lækkað töluvert þá 

telst félagið alls ekki mikið skuldsett miðað við stöðuna í dag. 

Tafla 10 - N1 - Þróun á rekstri og efnahag eftir ársfjórðungum 

  Rekstur 12 mánuðir uppsafnaðir Efnahagur 

  Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður IBD Reiðufé NIBD EB 

Fyrir skráningu          

2011 54.701 2.108 (700) (398) 4.536 (8.387) 2.191 (6.195) 13.323 

2012 60.061 2.650 1.709 1.396 1.161 (7.820) 2.508 (5.312) 14.514 

Meðaltal 57.381 2.379 504 499 2.849     

2013 58.122 1.783 1.067 984 670 (6.930) 6.019 (911) 15.152 

Eftir skráningu         
 

2013Q4      (6.930) 6.019 (911) 15.152 

2014Q1      (6.790) 5.837 (953) 13.416 

2014Q2      (6.953) 3.542 (3.412) 13.899 

2014Q3 57.840 2.222 1.502 1.483 1.203 (6.650) 6.233 (417) 14.831 

2014Q4 56.960 2.668 1.921 2.010 1.628 (6.580) 4.629 (1.951) 11.259 

2015Q1 55.512 2.817 2.074 2.263 1.839 (6.586) 4.760 (1.826) 10.529 

2015Q2 53.376 3.028 2.280 2.445 1.988 (7.467) 1.247 (6.221) 8.205 

2015Q3 50.990 2.886 2.134 2.198 1.793 (6.370) 3.388 (2.983) 8.930 

2015Q4 49.018 3.012 2.295 2.282 1.860 (6.370) 2.472 (3.898) 7.731 

2016Q1 45.584 3.116 2.401 2.271 1.845 (6.370) 2.652 (3.718) 6.799 

Breyting -21,2% 40,2% 59,9% 53,1% 53,3% -8,1% -55,9% 308,3% -55,1% 

Lýsandi tölfræði          

Hámark (H) 57.840 3.116 2.401 2.445 1.988 (6.370) 6.233 (417) 15.152 

Lágmark (L) 45.584 2.222 1.502 1.483 1.203 (7.467) 1.247 (6.221) 6.799 

H - L 12.256 894 899 961 784 1.097 4.986 5.804 8.353 

H - Síðasta ár 12.256 - - 173 142 - 3.581 3.301 8.353 

Meðaltal 52.755 2.821 2.087 2.136 1.737 (6.707) 4.078 (2.629) 11.075 

Miðgildi 53.376 2.886 2.134 2.263 1.839 (6.618) 4.085 (2.467) 10.894 

Staðalfrávik 4.473 303 303 315 258 345 1.689 1.770 3.106 
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8 Breytingar á verðmötum greiningardeildanna  

Í undirköflunum hér á eftir verða bornar sama breytingar á forsendum á milli fyrsta 

verðmats sem viðkomandi greiningardeild gaf út og nýjasta verðmats sem hún hefur birt 

fyrir hvert félag og hverja greiningardeild. Farið verður yfir hvað hefur breyst á milli 

viðkomandi verðmata og áhrif þess til hækkunar eða lækkunar á virði rekstrar og hlutafjár 

út frá því sem fram hefur komið í 3. kafla  um verðmat fyrirtækja. Einnig er nauðsynlegt 

að huga að því sem fram hefur komið í 7. kafla  um þróun á rekstrarhagnaði félaganna, 

því sú þróun sem þar kemur fram endurspeglast eðlilega í verðmötum 

greiningardeildanna þar sem þróun á rekstrarhagnaði skiptir öllu fyrir mat á frjálsu 

sjóðstreymi. 

Áður en lengra er haldið er gott að fara stuttlega yfir aðferðafræði greiningardeildanna 

út frá upplýsingum sem koma fram í verðmötunum sem voru skoðuð. Í fyrsta lagi eru allar 

greiningardeildirnar að nota nafnlíkan þar sem metið er frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis. Í 

öðru lagi nota allar deildirnar tvö spátímabil til að spá fyrir um frjálst sjóðsstreymi. Lengd 

spátímabilanna getur þó verið mismunandi. Í þriðja lagi virðist Gordon-aðferðin almennt 

vera notuð til þess að meta eilífðarvirði rekstrarins í lok fyrra spátímabilsins. Tvær af 

greiningardeildunum eru farnar að nota umframvirðisaðferðina. Önnur er nýbyrjuð að 

nota hana en hin hefur gert það yfir lengra tímabil, en ekki fyrir öll félögin. Í þeim tilvikum 

þar sem viðkomandi greiningardeildir eru að nota umframvirðisaðferðina er birt ávöxtun 

á fjárfestingar í rekstrarfjármunum í framtíðinni (RONIC) í töflunum hér á eftir. Í fjórða 

lagi eru allar greiningardeildirnar að verðmeta félögin í sömu mynt. Verðmöt á Högum og 

N1 fara fram í krónum og Eimskip er verðmetið í evrum en niðurstaða verðmats á hlut er 

í öllum tilfellum einnig birt í krónum.  
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8.1 Hagar 

Rekstrarhagnaður Haga hefur aukist verulega frá skráningu fram til loka tímabilsins þó að 

einhver samdráttur hafi verið síðustu 2 ár sbr. það sem kom fram í kafla 7.1. Að öðru 

óbreyttu ætti virðismat á rekstri, þar sem frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis er metið, að skila 

sér í hærra virðismati við svo mikla breytingu á rekstrarhagnaði. 

Tafla 11 sýnir hvernig forsendur greiningardeildanna hafa þróast frá því að þær gáfu 

fyrst út verðmat á Högum. Til að koma fyrir öllum tölum þá eru allar upphæðir í töflunni í 

milljörðum króna. 

Mat deildanna á heildarvirði rekstrarins (EVPV) hefur hækkað í öllum tilfellum sem er í 

samræmi við mikla aukningu á rekstrarhagnaði. Greiningardeild C hefur hækkað sitt mat 

minnst sem er eðlilegt þar sem hún hefur fjallað um félagið í skemmri tíma og því hefur 

rekstrarhagnaður breyst minna á milli verðmata sem eru borin saman hjá greiningardeild 

C. 

Tafla 11 - Hagar - Breyting á verðmötum greiningardeilda frá upphafi umfjöllunar 

  A B C D 

  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta 

Forsendur                         

Dagsetning 25.6.'12 24.5.'16 3,9 29.6.'12 7.6.'16 3,9 15.1.'14 29.3.'16 2,2 13.9.'12 3.6.'16 3,7 

Uppgjör Q4'11 Q4'15  Q1'12 Q4'15  Q3'13 Q3'15  Q1'12 Q4'15  

WACC 11,7% 10,7% -1,0% 11,8% 11,4% -0,4% 11,0% 10,2% -0,8% 12,0% 10,3% -1,7% 

Re  14,0% 11,1% -2,9% 13,6% 11,8% -1,8% 11,6% 10,8% -0,8% 14,0% 10,4% -3,6% 

g 3,5% 3,5% - 3,0% 3,5% 0,5% 4,0% 3,5% -0,5% 3,5% 3,5% - 

rf 7,0% 5,9% -1,1% 7,1% 6,3% -0,7% 6,7% 5,8% -0,9% 7,1% 5,8% -1,3% 

Tc 20% 20% - 20% 20% - 20% 20% - 20% 20% - 

RONIC        20,2%   34,0%  

n (fjöldi) 10 10 0 6 9 3 7 11 4 9 7 -2 

NOPLATt 3,8 5,8 53% 3,2 5,9 82% 5,5 5,9 7% 3,4 4,8 44% 

FCFt 3,2 5,7 77% 3,1 5,8 85% 5,1 5,5 9% 3,2 4,3 34% 

Niðurstaða Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta 

∑(FCFF)PV 18,6 29,8 60% 11,7 24,7 112% 19,2 29,6 55% 15,4 19,3 25% 

TVPV 14,3 31,8 122% 19,4 28,4 46% 38,2 28,5 -25% 16,0 34,7 117% 

EVPV 32,9 61,6 87% 30,6 53,1 74% 57,4 58,2 1% 31,4 54,0 72% 

ND (9,0) (1,3) -86% (8,4) (3,4) -60% (4,5) (1,7) -62% (7,7) (3,1) -60% 

NOA             

V. hlutafj. 23,9 60,3 152% 22,2 49,7 124% 52,9 56,5 7% 23,7 50,9 115% 

Fjöldi hluta 1.172 1.172 - 1.172 1.172 - 1.172 1.172 - 1.172 1.171 -0% 

Verð á hlut 20,5 51,5 152% 18,9 42,5 125% 45,1 48,2 7% 20,2 43,4 115% 

 

Ef skoðað er hvaða forsendur eru að hafa áhrif á hækkandi mat á virði rekstrar er 

augljóst að forsendur um þróun á rekstrarhagnaði hafa mikil áhrif í samræmi við þróun á 

rekstri Haga. Ef NOPLATt í lok spátímabils og FCFt er skoðað sést að mat greiningardeilda 
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A, B og D hefur hækkað verulega þó að hækkunin sé minni hjá D. Hafa þarf í huga að lengd  

fyrra spátímabils (n) eru mislöng og því eru lokagildin ekki alveg sambærileg ef 

spátímabilin eru að breytast að leng. Því lengra sem fyrra spátímabil er því hærra verður 

spá á NOPLATt OG FCFt þar sem þessar stærðir er mat á rekstrarhagnaði í lok spátímabils 

og vaxa með breytilegu verðlagi á milli ára að viðbættum raunvexti sem greiningardeildin 

gerir ráð fyrir. Þrátt fyrir að þessar stærðir miði við loka spátímabilanna þá endurspegla 

þær ágætlega hvernig mat greiningardeildarinnar á rekstrarhagnaðinum er að þróast þar 

sem hækkandi rekstrarhagnaður á fyrsta ári í spátímabilinu hefur áhrif út allt spátímabilið. 

Veginn fjármagnskostnaður félaganna (WACC) lækkað í öllum tilfellum sem skilar sér í 

hækkandi virði rekstrar að öðru óbreyttu þar sem áhrifin á núvirt frjálst sjóðstreymi og 

eilífðarvirði minnka (það er niðurstaðan hækkar). 

Eilífðarvöxtur þróast á mismunandi hátt.  Hann fer frá því að lækka um 0,5% hjá C upp 

í það að hækka um 0,5% hjá B. Allar greiningardeildirnar miðað við sömu forsendu um 

eilífðarvöxt Haga g = 3,5% í nýjustu verðmötum sínum.  

Þar sem WACC hefur lækkað þá hefur það áhrif til hækkunar á ónúvirt eilífðarvirði að 

öðru óbreyttu. Í þeim tilvikum sem g hefur lækkað þá hefur það samt lækkað minna en 

WACC. Það þýðir að nettó eru áhrifin af lækkun WACC og g jákvæð fyrir viðkomandi 

verðmat (hjá greiningardeild C). Í tilviki greiningardeildar B þá hækkar hún g og lækkar 

WACC sem skilar sér í enn jákvæðari áhrifum á eilífðarvirðið að öðru óbreyttu.  

Greiningardeild C og D eru báðar að nota umframvirðisaðferðina til að meta 

eilífðarvirði Haga. Munurinn á RONIC er þó verulegur á milli deildanna. Greiningardeild C 

miðar við 20,2% og greiningardeild D miðar við 34%. Þetta er verulegur munur á mati á 

umframarðsemi sama félags inn í eilífðina. Engar upplýsingar koma fram í verðmötum 

sem útskýra þennan mun.  

Mat greiningardeildanna á nettó skuldum Haga hefur lækkað. Þetta er í samræmi við 

þróun á efnahagsreikning Haga enda hefur félagið notað sjóðstreymi rekstrarins síðustu 

ár til að lækka skuldir verulega. Lækkandi nettó skuldir skila sér í hækkandi virði hlutafjár 

svo lengi sem heildarvirði rekstrarins lækkar ekki. Munurinn á milli greiningardeilda á mati  

nettó skulda útskýrist að mestu leiti með því að verðmöt miða við mismunandi 

ársfjórðunga.  
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8.2 Eimskip 

Í kafla 7 kemur fram að rekstrarhagnaður Eimskips dróst verulega saman fyrstu árin eftir 

skráningu en hefur verið að þokast í rétta átt og hefur í lok tímabils náð að komast yfir 

rekstarhagnað félagsins eins og hann var árið fyrir skráningu á markað.  

Tafla 12 sýnir hvernig mat greiningardeildanna á Eimskip hefur þróast yfir tímabilið. 

Allar upphæðir í töflunni eru í milljónum evra. Hér má benda á að nýjustu verðmötin eru 

að bera saman Eimskip út frá upplýsingum frá þremur mismunandi ársfjórðungum. Þau 

eru því að horfa á félagið frá nokkuð mismunandi upplýsingum um reksturinn því eins og 

kom í ljós í kafla 6.2 brást markaðurinn mjög jákvætt við uppgjöri á fyrsta ársfjórðungi 

2016. Greiningardeild A og B verðmeta félagið miðað þann ársfjórðung og taka þá mið af 

bættri afkomu Eimskips. Greiningardeild C hefur aðeins gefið út eitt verðmat og því er 

enginn munur á fyrsta og nýjasta verðmati þar. 

Tafla 12 - Eimskip - Breyting á verðmötum greiningardeilda frá upphafi umfjöllunar 

  A B C D 

  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta 

Forsendur                         

Dagsetning 24.10'12 06.07'16 3,7 30.11'12 20.06'16 3,6 17.12'15 17.12'15 0,0 11.03'13 08.04'16 3,1 

Uppgjör Q2'12 Q1'16   Q3'12 Q1'16   Q3'15 Q3'15   Q4'12 Q4'15  

WACC 10,8% 9,5% -1,3% 8,7% 7,1% -1,6% 8,4% 8,4% - 10,37% 9,5% -0,9% 

Re  12,3% 12,0% -0,3% 9,6% 7,8% -1,8% 9,2% 9,2% - 11,70% 10,6% -1,1% 

g 3,1% 3,0% -0,1% 4,0% 2,2% -1,8% 2,0% 2,0% - 3,0% 3,0% - 

rf (ISK) 7,0% 6,2% -0,8% 6,9% 6,3% -0,6% 5,9% 5,9% - 6,44% 5,9% -0,6% 

rf (EUR) 1,8% 0,3% -1,6% 2,9%1 2,2% -0,7% 1,0% 1,0% - 1,80% 0,5% -1,3% 

Tc 9,90% 11% 1,2% 20,0% 15% -5,0% 20,0% 20% - 17,0% 16% -1,0% 

RONIC - - - - - - 8,4% 8,4% - - - - 

n (fjöldi) 11  10  -1  10  11  1  11  11  - 9  9  - 

NOPLATt 37,7  37,8  0,3% 24,9  31,5  26,4% 25,6  25,6  - 36,0  29,0  -19,5% 

FCFt 32,4  35,7  10,2% 23,9  26,1  9,1% 22,6  22,6  - 35,2  28,1  -20,2% 

Niðurstaða Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta 

∑(FCFF)PV 138,2  193,6  40% 54,1  154,1  185% 204,6 204,6 - 156,5  140,8  -10% 

TVPV 159,5  250,0  57% 239,9  258,8  8% 163 163 - 212,6  205,8  -3% 

EVPV 297,7  443,5  49% 294,1  412,9  40% 367,60  367,60  - 369,1  346,5  -6% 

ND (53,3) (55,9) 5% (25,7) (47,1) 83% (38,3) (38,3) - (47,3) (41,2) -13% 

NOA                   
V. hlutafj. 244,4  387,6  59% 268,3  365,8  36% 329,30  329,30  - 321,8  305,3  -5% 

Fjöldi hluta 184,1  186,6  1% 195,1  186,6  -4% 186,64  186,64  - 194,1  186,6  -4% 

Verð á hlut 1,3  2,1  56% 1,4  2,0  42% 1,76  1,76  - 1,7  1,6  -1% 

EURISK 163,2  135,6  -17% 162,3  139,2  -14% 142,1  142,1  - 162,2  141,3  -13% 

 

                                                      
1 Greiningardeild B sýnir áhættulausa vexti í sínu verðmati. Þeir eru vegið meðaltal vaxta út frá 

tekjuskiptingu Eimskips. Hjá A, C og D þá eru evru vextir 10 ára swap rates á verðmatsdegi til viðmiðunar. 
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Ef tafla 12 er skoðuð til að meta hvernig verðmöt greiningardeildanna hafa breyst er 

strax hægt að benda á að heildarvirði rekstrarins hefur dregist saman hjá greiningardeild 

D. Mat D og C á heildarvirði rekstrar eru samt nokkuð áþekk.  

Ef við reynum að meta hvað er að hafa áhrif á breytt virði rekstrar þá er verulegur 

munur á væntingum greiningardeildanna til rekstrarhagnaðar Eimskipa. Forsendur um 

NOPLATt og FCFt hjá greiningardeild A hafa aðeins hækkað um 0,3% og 10,2%. 

Greiningardeild B hefur hins vegar hækkað mat sitt um 26,4% og 9,1% eftir því hvort horft 

er á NOPLATt eða FCFt enda var greiningardeildin mun svartsýnni en A í fyrsta verðmati 

sínu á Eimskip. D hefur hins vegar lækkað mat sitt á NOPLATt og FCFt  um 20%.  

Hafa ber í huga að virðismat D miðar við annan ársfjórðung en A og B gera. Eins og kom 

fram í Kafla 6.2 var greiningardeild D almennt með hæsta virðismatið á Eimskipum framan 

af. Miðað við þróun á markaðsverði og hvernig A og B hafa hækkað sín verðmöt þá má 

gera ráð fyrir að verðmat D hækki næst þegar deildin birtir nýtt verðmat til þess að 

endurspegla vísbendingar um að rekstur Eimskips sé að stefna í rétta átt. 

Það er áhugavert að horfa á þróun á verðmötum verðmötum A og B í kafla 6.2. Þar sést 

að verðmötin byrja að hækka aðeins í kjölfar þess að uppgjör á öðrum fjórðungi 2012 er 

birt. Ef þróun á 12 mánaða rekstrarhagnaði er svo skoðuð hjá Eimskip í kafla 7.2 í töflu 8 

þá sést að þarna tekur hann nokkuð greinilegt stökk frá fyrri ársfjórðungum. Þarna virðast 

áhrif frá nýliðnum uppgjörum endurspeglast frekar hratt inn spá greiningardeildanna sem 

hefur þá áhrif á spá þeirra um frjálst sjóðstreymi inn í framtíðina.  Það er allt útlit fyrir að 

greiningardeild D hafi loksins verið búin að missa alla von um að rekstur Eimskips myndi 

snúa við þar sem D fer að lækka sitt verðmat á sama tíma og A og B eru að verða jákvæðari 

í garð félagsins og fara að hækka sín verðmöt.  

Veginn fjármagnskostnaður (WACC) er að lækka í öllum tilvikum sem hefur jákvæð 

áhrif á virðismat rekstursins. Eilífðarvöxtur (g) lækka aðeins hjá A og töluvert hjá B. 

Eilífðarvöxturinn lækkar reyndar meira en WACC hjá B þannig að nettó eru áhrifin 

neikvæð á ónúvirtan eilífðarrekstur. Hins vegar hækka forsendur um FCFt nokkuð sem 

hefur jákvæð áhrif á móti. 

Áhugavert er hve mikill munur er á mati á WACC hjá greiningardeildunum. 

Greiningardeild B er áberandi lægst með 7,1% WACC sem er 2,4% munur miðað við A og 

D sem báðar miða við WACC = 9,1%. Þessi munur hefur veruleg áhrif á niðurstöðu 
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verðmats B sem væri umtalsvert lægra og í raun lægra en A ef veginn fjármagnskostnaður 

yrðir samræmdur á á milli félaganna.  

Ef viðauki 3 er skoðaður , tafla 25 (fyrir greiningardeild A) og tafla 27 (fyrir 

greiningardeild B) þá sést að mat A á NOPLATt og FCFt er mun hærra en hjá B.  Þetta bendir 

til þess að eina ástæðan fyrir því að verðmat B sé nálægt verðmati A er að WACC b er mun 

lægra. 

Að lokum vil ég benda á að forsendur um jaðarskatt greiningardeildanna hafa verið að 

breytast yfir tímabilið og eru alls ekki eins í nýjustu verðmötum sem þær hafa gefið út. 

Þetta er áhugavert þar sem Eimskip er félag sem er skráð á Íslandi og til lengri tíma mætti 

ætla að jaðarskattur félagsins væri sá sami og til dæmis hjá Högum og N1 sem er 20%. 

Lægri skattprósenta hefur náttúrulega áhrif til hækkunar þannig að verðmötin eru ekki 

sambærileg að því leiti. 
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8.3 N1 

Rekstrarhagnaður N1 hefur aukist mikið frá því að það var skráð á markað. Þá hafa 

framlegðarhlutföll batnað mikið og virðist reksturinn vera að þróast á mjög jákvæðan 

hátt.  

Verðmöt greiningardeildanna virðast endurspegla þá þróun, og reyndar markaðsverð 

líka. Verðbreyting á hlut á markaði endurspeglar þó ekki þróun á heildarmarkaðsvirði 

félagsins þar sem félagið hefur fækkað útistandandi hlutum mikið með því að lækka 

hlutafé og greiða til hluthafa.  Það er því áhugavert að skoða hvernig virðismat 

greiningardeildanna á rekstrinum hefur þróast á tímabilinu. 

Tafla 13 – N1 - Breyting á verðmötum greiningardeilda frá upphafi umfjöllunar 

  A B C D 

  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta 

Forsendur                         

Dagsetning 23.04'14 18.12'15 1,7 03.12'13 02.05'16 2,4 04.12'13 10.03'16 2,3 07.10'14 20.05'16 1,6 

Uppgjör Q4'13 Q3'15   0,0  Q1'16     Q4'15   Q2'14 Q1'16  

WACC 11,7% 11,1% -0,6% 11,2% 10,6% -0,6% 12,2% 10,7% -1,5% 11,7% 10,9% -0,8% 

Re  14,0% 13,2% -0,8% 15,3% 11,8% -3,5% 15,8% 12,2% -3,6% 14,0% 12,0% -2,0% 

g 3,5% 3,5% - 2,5% 2,5% 0,0% 3,5% 3,5% - 2,5% 3,0% 0,5% 

rf 6,7% 5,9% -0,9% 6,7% 5,8% -0,9% 6,8% 5,9% -0,9% 6,8% 5,9% -0,9% 

Tc 20% 20% - 20,0% 20,0% - 20% 20% - 20% 20% - 

RONIC - - - - - -   10,7%   - 14,0% 14% 

n (fjöldi) 10  10  - 9  11  2 7  11  4 8  10  2 

NOPLATt 2,1  2,3  8% 2,5  3,1  24% 2,1  3,0  46% 2,5  2,8  10% 

FCFt 1,8  2,2  21% 2,4  3,1  29% 1,8  2,8  54% 1,9  2,3  20% 

Niðurstaða Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta  Fyrsta Nýjasta 

∑(FCFF)PV 10,3  11,2  9% 9,9  14,9  50% 6,3  15,9  153% 9,3  12,9  38% 

TVPV 8,1  11,9  48% 10,6  13,1  23% 9,2  10,1  10% 8,8  11,1  26% 

EVPV 18,4  23,2  26% 20,6  28,0  36% 15,5  26,0  68% 18,1  23,9  32% 

ND (3,1) (5,5) 79% (2,6) (5,4) 110% (3,1) (3,9) 27% (1,6) (4,8) 189% 

NOA 2,6  1,6  -38% 0,3  0,0  -100% 2,7  1,7  -38% 2,6  1,7  -35% 

V. hlutafj. 17,9  19,3  8% 18,3  22,6  24% 15,1  23,8  57% 19,1  20,9  9% 

Fjöldi hluta 1.000  350  -65% 1.000  350  -65% 1.000  350  -65% 1.000  350  -65% 

Verð á hlut 17,9  55,0  207% 18,3  64,6  253% 15,1  68,0  350% 19,1  59,6  212% 

 

Tafla 13 sýnir að allar greiningardeildirnar hafa hækkað mat sitt á heildarvirði 

rekstursins (EVPV) töluvert eða um 26%, upp í 68% frá því að þær hófu umfjöllun. Það er 

áhugavert að sjá að heildarvirði rekstrar er nokkuð áþekkt í dag eða frá 23,2 milljörðum 

króna hjá greiningardeild A upp í 28,0 milljarða króna hjá greiningardeild B.  

Reyndar er virðismat á rekstri greiningardeildar B ekki alveg sambærilegt. Ef taflan er 

skoðuð þá má sjá að greiningardeild B er ekki með neinar eignir undir NOA meðan A,C og 

D skrá 1,7 milljarða króna þarna undir. Ástæðan fyrir þessu er sú að greiningardeild B 
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tekur hlutdeildarfélög og bætir þeim inn í sjóðstreymislíkanið hjá sér þannig að þau verða 

hluti af virði rekstrar. Af hverju B gerir þetta en ekki hin kemur ekki fram í verðmötum 

greiningardeildarinnar. Ef leiðrétt er fyrir þessu með því að draga 1,7 milljarða frá 

núverandi mati á virði rekstrar hjá B þá fer það niður í 26,7 milljarða króna. Verðmötin 

eru því frá 23,2 milljörðum upp í 26,3 milljarða sem telst ekki mikill munur sérstaklega þar 

sem verðmötin eru að horfa á félagið frá þremur  mismunandi fjórðungum. 

Ef við skoðum af hverju virði rekstrarins er að hækka er greinilegt að það kemur vegna 

batnandi rekstrarhagnaðs hjá N1 enda hækkar forsendur um NOPLATt og FCFt mjög mikið 

hjá öllum greiningardeildunum.  

Áhugavert er að skoða FCFt hjá greiningardeild A miðað við NOPLATt. Það virðist vera 

sem greiningardeildin hafi breytt forsendum um afskriftir, veltufjárbreytingu eða 

fjárfestingar í lok tímabilsins frá fyrsta verðmatinu þar sem munurinn var 300 miljónir en 

er nú bara 100 milljónir á milli NOPLAT og FCF. 

Ef veginn fjármagnskostnaður (WACC) er skoðaður er hann að lækka hjá öllum en þó 

mismikið. Þetta hefur jákvæð áhrif á virðismat rekstrar í öllum tilvikum bæði í gegnum 

núvirðingu og á eilífðarvirði þar sem enginn greiningardeild lækkar forsendur um 

eilífðarvöxt. WACC er frekar sambærilegt á milli greiningardeildanna hér þannig að 

mismunur sem tengist vegnum fjármagnskostnaði er minni en hjá Eimskip þar sem hann 

er verulegur. 

Greiningardeildirnar eru með nokkuð mismunandi væntingar um hvað N1 getur vaxið 

inn í eilífðina og er eilífðarvöxturinn (g) allt frá 2,5% upp í 3,5%. Afskriftir, 

veltufjárbindingu og fjárfestingar virðast líka vera nokkuð mismunandi þar sem munur á 

NOPLATt og FCFt í lok spátímabils er nokkuð mismunandi milli greiningardeildanna. Hvort 

það sé tilviljun eða hvort fjárfestingarhlutfallið í lok tímabils er stillt sérstaklega af miðað 

við forsendur um eilífðarvöxt kemur ekki almennilega fram í verðmötum. 
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9 Mat á fjármagnskostnaði 

Mat á vegnum fjármagnskostnaði (WACC) fyrirtækja getur haft mikil áhrif á niðurstöðu 

verðmats. Í fyrsta lagi hefur hann áhrif í gegnum núvirðingu á frjálsu sjóðstreymi til 

fyrirtækis (FCFF) á spátímabilinu. Í öðru lagi þá hefur hann áhrif á mat á eilífðarvirði. Ef 

jafnan úr kafla 3.1 sem metur virði rekstrar út frá einföldu sjóðstreymislíkani er skoðuð 

þá sjáum við að: 

Virði rekstrar = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+  

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)

𝑛

𝑡=1

 
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

 

Eins og fram hefur komið er fyrri liður formúlunnar frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis á 

fyrra spátímabilinu en seinni liðurinn er mat á eilífðarvirði rekstursins í lok spátímabilsins. 

 

Núvirðingarþátturinn (df) er: 

𝑑𝑓 =  
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
 

 

Formúlan fyrir df sýnir að því lægra sem WACC er því lægri er hærri er 

núvirðingarþátturinn og því hærra verður núvirði á framtíðarsjóðstreymi.  

Í kafla 3.2 kemur fram að mat á vegnum fjármagnskostnaði byggir á mati á kostnaði 

skulda eftir skatta kd (1-Tc) og mati á kostnaði eigin fjár (kE) miðað við hlutfall skulda (D) 

og eiginfjár (E) að markaðsvirði. Þetta endurspeglast í jöfnunni: 

WACC =
𝐷

𝑉
𝑘𝑑(1 − 𝑇𝐶) +

𝐸

𝑉
𝑘𝐸 

 Mismunandi mat fjárfesta á WACC getur því komið frá nokkrum þáttum á þeim 

breytum sem eru í jöfnunni.  

Almennt séð eru upplýsingar í verðmötum greiningardeildanna sem voru skoðaðar 

mjög takmarkaðar nema hjá greiningardeild B sem sýnir helstu forsendur ágætlega a.m.k 

í nýjustu verðmötum sínum. Hinar greiningardeildirnar sýna venjulega bara hvaða gildi 

var notað fyrir veginn fjármagnskostnað og kostnað eigin fjár en engar forsendur. Það er 

því erfitt að útskýra mismunandi mat á hverjum tíma en áhugavert að skoða hvernig þessi 
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munur hefur verið þróast á tímabilinu. Í undirköflunum hér fyrir neðan verður farið í 

þróun á vegnum fjármagnskostnaði og kostnaði eigin fjár fyrir allt tímabilið. Einnig er 

hægt að skoða hvernig þessar stærðir hafa verið að þróast með því að skoða forsendur 

verðmata fyrir félögin í viðauka 2,3 og 4. 

Þar sem greiningardeild B gefur ítarlegustu upplýsingar um hvað er að breytast í þeirra 

mati á viðkomandi stærðum þá mun ég fjalla aðallega um þær í köflunum hér á eftir en 

einnig leggja áherslu á þróun milli aðila yfir tímabilið og mun á milli tímabila.  

9.1 Þróun á kostnaði skulda eftir skatta hjá greiningardeild B  

Mynd 16 sýnir hvernig greiningardeild B hefur metið þróun á kostnaði skulda eftir skatta 

hjá félögunum. B metur kostnað skulda með því að taka áhættulausa vexti á hverjum tíma 

og leggja álag ofan á þá.  

 

Mynd 16 - Mat á kostnaði skulda eftir skatta hjá greiningardeild B fyrir Haga, Eimskip og N1 

Ekki kemur greinilega fram á hverju matið á álaginu byggir í verðmötunum en álagið hefur 

verið að lækka í einhverjum tilfellum. Í tilfelli N1 þá hefur álagið lækkað um 0,7% frá því 

að umfjöllun hófst. Fór úr 2,6% niður í 1,9%.  

Í verðmötum B koma ekki fram upplýsingar um álagið sem þeir hafa notað fyrir Haga 

en ef það er reiknað út frá áhættulausum vöxtum og kostnaði skulda fyrir skatta þá 
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sveiflast það allt frá því að vera 1%  og upp í 2% á tímabilinu. Nýjasta verðmatið virðist 

miða við 1,35% álag á áhættulausa vexti í verðmati. Aðferðafræðin er þó ekki skýr hér hjá 

B en mynd 16 sýnir að kostnaður skulda Haga er að minnka en hefur minnkað minna en 

kostnaður skulda hjá N1. 

Í tilviki Eimskips þá hefur greiningardeild B einnig lækkað álagið. Það hefur farið úr 3,0% 

í upphafi niður í 2,5%. Nettó lækkun um 0,5% yfir tímabilið sem B hefur fjallað um 

tímabilið. 

Samandregið virðist kostnaður skulda félaganna hjá B vera að lækka út af tveimur 

ástæðum. Í fyrsta lagi er mat B á áhættulausum vöxtum að lækka á tímabilinu. Þetta er í 

samræmi við lækkandi vexti á mörkuðum bæði í krónum, evrum og dollurum. Í öðru lagi 

hefur mat B á  álagi sem lagt er ofan á áhættulausa vexti til að meta kostnað skulda breyst. 

Þetta álag virðist vera mismunandi fyrir öll félögin í nýjustu verðmötum. 1,7% fyrir N1, 

1,35% fyrir Haga og 2,5% fyrir Eimskip. 

Ef við gefum okkur að kostnaður skulda sé metinn á svipaðan hátt hjá hinum 

greiningardeildunum þá ætti hann að hafa farið lækkandi með áhættulausum vöxtum. 

Þar sem ekkert er gefið upp hjá þeim um þetta  er erfitt að meta hvernig þessi stærð hefur 

verið að þróast. 

Í köflum hér á eftir þá verðu farið stuttlega yfir í þróun á kostnaði eigin fjár og svo 

veginn fjármagnskostnað fyrir hvert félag.  

 

  



 

83 

9.2 Hagar 

Mynd 17 sýnir hvernig mat greiningardeildanna á vegnum fjármagnskostnaði (WACC) 

hefur verið að þróast yfir tímabillið. Einnig eru áhættulausir vextir í íslenskum krónum 

sýndir á myndinni miðað við ávöxtunarkröfu á ríkiskuldabréfaflokknum RIKB 25 0612. 

Það sem er áhugavert hér er að WACC hefur lækkað nokkuð hjá öllum aðilum. Mest 

virðast stökkin vera hjá greiningardeild D og A. Um mitt ár 2014 er veginn 

fjármagnskostnaður nánast eins hjá öllum nema A. Um mitt ár 2015 þá eru allir nema C 

með mjög svipað mat en C er áberandi lægst þá og  er í raun með lægsta mat á WACC 

nánast allt tímabilið. 

 

Mynd 17 - Þróun á vegnum fjármagnskostnaði Haga í samanburði við áhættulausa vexti 

Mynd 17 sýnir einnig að munurinn á nýjustu verðmötum greiningardeildanna á WACC 

er nokkur. B hækkar á meðan D lækkar á milli verðmata. Þarna virðist því vera einhver 

munur í aðferðafræðinni. Munur á hæsta B (11,4%) og lægsta C (10,2%) er nokkuð mikill 

eða 1,2%. 
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Mynd 18 sýnir hvernig mat greiningardeildanna á kostnaði eigin fjár (Ke) hefur verið 

að þróast fyrir Haga á tímabilinu. Það þarf reyndar að benda á að stökkið í kröfunni hjá C 

er innsláttarvilla. Greiningardeildin staðfesti að svo væri en var ekki með það á hreinu 

hvaða gildi var notað. Mynd 17 sýnir sýnir að WACC-ið er rétt þar sem það stekkur ekki 

jafn mikið upp. 

 

 

Mynd 18 - Þróun á ávöxtunarkröfu eigin fjár hjá Högum 

Mynd 18 sýnir gríðarlega lækkun á kostnaði eigin fjár frá því að greiningardeildirnar 

hófu að fjalla um Haga. Lækkun um 3% verður ekki útskýrð með breytingu á 

áhættulausum vöxtum þar sem þeir lækka aðeins um rúmt 1% á tímabilinu. Hér bendir 

allt til þess að greiningardeildirnar séu að draga úr notkun á viðbótaráhættuálagi ofan á 

niðurstöðu CAPM líkansins eða þá að forsendur um beta gildi  Haga og markaðsálagið séu 

að breytast verulega. Upplýsingar hjá greiningardeild B fyrir Haga sýna ekki breytingar á 

notkun á álagi fyrir allt tímabilið en þeir hafa lækkað álag sem þeir kalla „annað álag“ úr 

0,5% niður í 0%. B notar líka fólgið markaðsálag frá Damodaran sem hefur sveiflast nokkuð 

en útskýrir ekki þennan mun. 
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9.3 Eimskip 

Mynd 19 sýnir hvernig mat greiningardeildanna á vegnum fjármagnskostnaði er að 

breytast. Á myndinni sýni ég líka þróun á nokkrum áhættulausu vöxtum. Íslenskum (RIKB 

25 0612), evru vöxtum (miðað við 10 ára swap vexti) og dollara vöxtum (út frá 10 ára swap 

vöxtum). 

Allar greiningardeildirnar gefa út verðmat fyrir Eimskip í evrum. Samkvæmt 

Damodaran (2015a) er að hans mati eðlilegt að taka mið af evru vöxtum sem mat af 

áhættulausum vöxtum þegar verðmat er framkvæmt í evrum. Hann metur það þannig að 

þó að sjóðstreymi félagsins sé í mismunandi myntum eigi það ekki að koma fram í 

áhættulausu vöxtunum heldur í sjóðstreymisgreiningunni. Damodaran (2015a) vill sem 

sagt ekki láta snúa framtíðarsjóðstreymi í mismunandi myntum yfir í evrur á stundargengi 

á verðmatsdegi, heldur væntu framtíðargengi á tíma t út frá mismunandi 

verðbólguvæntingum gjaldmiðlanna.  

 

Mynd 19 - Þróun á vegnum fjármagnskostnaði Eimskips 

Mynd 19 sýnir að það er alveg ljóst að greiningardeildirnar eru að nota mismunandi 

aðferðafræði. Í hverju munurinn liggur er ekki ljóst þar sem upplýsingar eru litlar og 

munurinn er verulegur. Hér er 2,4% munur á WACC sem er mjög mikið. 
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Mynd 20 sýnir mat greiningardeildanna á ávöxtunarkröfu á eigið fé hjá Eimskip. 

Munurinn á milli greiningardeildar A og B er hvorki meira né minna en 4,2% hér. Þar sem 

engar upplýsingar koma fram hjá A hvernig kostnaður eigin fjár er metinn er erfitt að meta 

af hverju hann er svo hár hjá A. Hjá B kemur fram að miðað er við vegið meðaltal 

áhættulausra vaxta út frá tekjusamsetningu Eimskipa. 

 

Mynd 20 - Þróun á ávöxtunarkröfu eigin fjár hjá Eimskip 

Ef við skoðum hvað hefur breyst hjá B frá því að deildin hóf umfjöllun um félagið þá 

hefur hún dregið verulega úr notkun á áhættuálagi. Í dag er B að nota CAPM með fólgnu 

markaðsálagi og 0,2% landsálagi. Í fyrsta verðmatinu var greiningardeildin hins vegar að 

nota lægra markaðsálag MRP = 6% en 1% viðbót í landsálag og 1,5% sem „annað álag“ 

munurinn á mati deildarinnar á kostnaði eigin fjár er því fólgin að mestu leiti í því að 

notkun á viðbótarálagi hefur dregist verulega saman. 

Varðandi mun á B og D þá virðist D samkvæmt texta í nýjasta mati sínu vera að miða 

áhættulausa vexti einnig við vegið meðaltal af tekjum Eimskipa. Samt er ávöxtunarkrafa 

á eigið fé að hækka hjá D í nýjasta verðmati en lækka hjá B.  
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9.4 N1 

Mynd 21 sýnir þróun á mati greiningardeildanna á vegnum fjármagnskostnaði hjá N1. Hér 

er áhugavert að sjá að í nýjustu verðmötunum eru greiningardeildirnar nokkuð sammála 

í mati á WACC. Munurinn er aðeins 0,5% á meðan hann var 1,2% í tilviki Haga og 2,4% hjá 

Eimskip. 

 

Mynd 21 - Þróun á vegnum fjármagnskostnaði N1 

Þróunin á mati C gefur til kynna að deildin sé að breyta aðferðafræði sinni eitthvað á á 

tímabilinu og/eða að draga úr notkun á áhættuálagi þar sem matið lækkar hratt í byrjun 

árs 2015.   
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Mynd 22 sýnir hvernig mat greiningardeildanna á kostnaði eigin fjár N1 er að breytast.  

Það er gríðarleg breyting hjá B og C sem verður ekki útskýrð með neinu öðru en 

meiriháttar breytingum á því hvernig álag er notað. Hjá B hefur kostnaður eigin fjár 

lækkað um 3,5% og hjá C um 3,6%.  

 

Mynd 22 - Þróun á ávöxtunarkröfu á eigin fjár fjár N1 

Ef forsendur hjá B eru skoðaðar þá hefur B  dregið úr notkun á landsálagi um 1,3% frá 

fyrsta verðmati. Áhættulausir vextir hafa lækkað um 0,7%. Markaðsálagið hækkað um 

0,5% en voguð beta lækkað úr 1,2 í 0,9. Þar sem vogun N1 mæld sem D/E hefur í raun 

ekki aukist mikið á tímabilinu þá er líklegt að forsendur um óvogaða betu hafi breyst hjá 

greiningardeild B. Hér eru nokkrir þættir sem hafa áhrif saman, en lækkun á 

áhættulausum vöxtum, lægra landsálag og lægri voguð beta útskýrir þessa miklu lækkun. 
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10 Mat á eilífðarvexti 

Eins og kom fram í kafla 3.4 þá er mat á eilífðarvirði mikilvæg forsenda í virðismati á rekstri 

fyrirtækja þar sem niðurstaðan úr því getur verið stór hluti af endanlegri niðurstöðu 

verðmats. Tvær aðferðir eru notaðar af greiningardeildunum til að meta eilífðarvirði. Til 

þess að fá tilfinningu fyrir mögulegum áhrifum á mati vaxtar(g) á eilífðarvirði er gott að 

skoða jöfnunar fyrir báðar aðferðir. 

 

Jafnan fyrir Gordon aðferðina er: 

𝑇𝑉𝑛 =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

 

Og jafnan fyrir umframvirðisaðferðina er: 

𝑇𝑉𝑛 =  
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑛+1(1 − (

𝑔
𝑅𝑂𝑁𝐼𝐶)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

 

Almennt er það þannig að ef eilífðarvöxtur (g) hækkar þá fer virðið upp að öðru 

óbreyttu. Hins vegar þá eru greiningardeildirnar, sérstaklega greiningardeild B, að breyta 

g út af breyttum verðbólguvæntingum sem hún vill þá meina að hún endurspegli í 

breyttum forsendum á WACC.  

Ef við gefum okkur að WACC lækki jafn mikið og g ætti niðurstaðan á mati eilífðarvirðis 

ekki að breytast í Gordon aðferðinni þar sem WACC – g helst þó óbreytt.  
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10.1 Hagar 

Mynd 24 sýnir hvernig forsendur um eilífðarvöxt eru að þróast hjá greiningardeildunum 

hjá Högum. Greiningardeild D og A breyta aldrei forsendum um eilífðarvöxt. Forsendur 

hjá B hafa hins vegar sveiflast nokkuð í samræmi við það sem ég hef nefnt um samband 

verðbólguvæntinga hjá B, þróun á WACC og g.  

Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvað sé rétt eða rangt að gera í þessu en benda 

má á að allar greiningardeildirnar eru að greina sama félag á sama markaði með sama 

vaxtastigi sem ætti að endurspegla verðbólguvæntingar markaðsins. Það er því munur á 

því hvernig greiningardeildirnar eru að taka verðbólguvæntingar inn í verðmötin hjá sér. 

 

 

Mynd 23 - Hagar - Þróun á eilífðarvexti 
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10.2 Eimskip 

Mynd 25 sýnir hvernig greiningardeildirnar eru að meta eilífðarvöxt fyrir Eimskip. Hér er 

B að breyta eilífðarvextinum(g) hvað mest. A lækkaði hann aðeins til að byrja með en 

hefur verið með hann óbreyttan út tímabilið frá því. D hefur haldið honum stöðugum og 

C er með lægsta matið á eilífðarvexti.  

Greiningardeild B útskýrir lækkandi eilífðarvöxt með lækkandi mati á WACC.  Það er 

áhugavert að benda lesanda að kíkja á  töflu 27 í viðauka 3 sem sýnir þróun á helstu 

forsendum fyrir greiningardeild B hjá Eimskip. Ef þróun á NOPATt á móti FCFt er skoðuð 

virðist vera sem að ekki sé gert ráð fyrir minnkandi fjárfestingum þegar vöxtur er að 

minnka. Eins og kom fram í kafla 3.3 er mismunurinn á NOPAT og FCF þannig að afskriftir 

leggjast við NOPAT og fjárfestingar dragast frá NOPAT. Forsendur um minni fjárfestingu 

ættu því að skila sér í hlutfallslega minni mun þarna á milli með lækkandi mati á 

eilífðarvexti.  Upplýsingar sem koma fram í verðmötunum eru almennt það litlar að erfitt 

er að átta sig á því hvernig þessi hlutföll eru hugsuð (það er samband fjárfestinga og 

vaxtar). 

 

 

Mynd 24 - Eimskip - Þróun á eilífðarvexti 
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10.3 N1 

Mynd 26 sýnir hvernig mat greiningardeildanna á eilífðarvexti (g) hafa verið að þróast hjá 

N1. Hér er myndin aðeins önnur en hjá Högum sem er nokkuð sambærilegt þar sem það 

gerir upp í krónum. A og C eru með óbreyttar forsendur um vöxt en nokkuð miklar sveiflur 

er  að sjá hjá B. D hefur hins vegar verið að hækka sínar forsendur um g upp sem ætti að 

skila sér í hækkandi virðismati hjá þeim að öðru óbreyttu. 

 

 

Mynd 25 - N1 - Þróun á eilífðarvexti 
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11 Umræða 

Eins og fram hefur komið, hefur þróun á hlutabréfaverði í Högum, Eimskip og N1 þróast 

á mjög mismunandi hátt frá skráningu félaganna á markað fram að lokum 

rannsóknartímabilsins. Þar sem hækkanir á hlutabréfaverði á N1 hafa litast af ítrekuðum 

lækkunum á hlutafé félagsins er erfitt að meta ávöxtun fjárfesta út frá þróun á 

markaðsverði hlutabréfa í N1. 

Reiknuð var út meðalávöxtun á ári hjá fjárfestum sem tóku þátt í útboðum með 

hlutabréf í félögunum áður en þau voru tekin til viðskipta í Kauphöll Íslands. Gert var ráð 

fyrir því að bréfunum væri haldið út rannsóknartímabilið. Niðurstaðan var sú að 

meðalávöxtun á ári var 32,8% hjá fjárfestum í Högum, 6,7% hjá fjárfestum í Eimskip og 

39,5% hjá fjárfestum sem fengu bréf í A bók N1 en 31,2% hjá þeim sem fengu bréf í B bók 

N1. Þetta verður að teljast frábær ávöxtun í tilviki Haga og N1 en töluvert síðri hjá Eimskip.  

Ef breyting á verðmötum greiningardeildanna í rannsókninni á Högum, Eimskip og N1 

er skoðuð kemur í ljós að verðmöt greiningardeildanna hafa fylgt þróun á markaðsverði 

nokkuð vel á tímabilinu, þrátt fyrir að hlutabréfaverð í félögunum hafi þróast á nokkuð 

mismunandi hátt.  

Verðmöt greiningardeildanna hafa almennt ekki verið langt frá verði á markaði á 

útgáfudegi verðmats. Þetta gefur mögulega til kynna að væntingar fjárfesta á markaði og 

greiningardeildanna til félaganna séu svipaðar. Þetta er ekki óeðlilegt þar sem verðmöt 

greiningardeildanna byggja á opinberum upplýsingum. Þá gæti þessi þróun einnig gefið 

til kynna að stærri fjárfestar á markaði svo sem verðbréfasjóðir og lífeyrissjóðir, sem 

almennt hafa meiri áhrif á hlutabréfaverð en minni fjárfestar, séu að nota mjög svipaðar 

aðferðir og líkön til að verðmeta félögin og greiningardeildirnar.  

Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á því hvaða aðferðir fagfjárfestar á markaði, 

verðbréfasjóðir, lífeyrissjóðir og aðrir fjárfestar nota þegar þeir taka ákvarðanir um kaup 

og sölu hlutabréfa. Eru þeir að nota svipuð líkön og aðferðafræði og greiningardeildirnar? 

Horfa þeir til niðurstaða verðmata sem greiningardeildirnar gefa út? Ef svo er líta þeir 

jafnt til allra greiningardeildanna eða hefur önnur greiningardeild meira vægi en hin? 

Allar greiningardeildirnar nota sambærilega aðferðafræði til að verðmeta félögin. Virði 

rekstrar félaganna er metið með því að að spá fyrir um þróun á frjálsu sjóðstreymi til 

fyrirtækis. Notast er við nafnlíkan og tvö spátímabil. Fyrra tímabil metur virði rekstrar út 
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frá spá um þróun á frjálsu sjóðstreymi fimm til tíu ár fram í tímann. Seinna tímabilið er 

mat á eilífðarvirði rekstrarins miðað við stöðugan vöxt og frjálst sjóðstreymi í lok fyrra 

spátímabilsins. Eilífðarvirði rekstrarins er almennt metið með því að nota Gordon-

aðferðina. Tvær af  greiningardeildunum eru farnar að nota umframvirðisaðferðina til að 

meta eilífðarvirði rekstrarins.  

Almennt séð er mat greiningardeildanna á órekstrartengdum eignum félaganna og 

skuldum þeirra mjög svipað, svo lengi sem verðmötin eru að miða við sama 

ársfjórðungsuppgjör. Breytingar á líkönum eða aðferðafræði útskýra því ekki breytingar á 

verðmötum greiningardeildanna yfir tímabilið.  

Ef skoðað er hvaða þættir útskýra breytingar á verðmötum greiningardeildanna er fyrst 

og fremst um að ræða breytingu á mati greiningardeildanna á rekstrarhagnaði félaganna 

í framtíðinni. Þar sem rekstrarhagnaður Haga og N1 hefur aukist verulega frá skráningu 

endurspegla verðmöt greiningardeildanna þá þróun. Aukning á tekjum, rekstrarhagnaði 

og breyting á framlegðarhlutföllum milli ársfjórðunga hefur áhrif á spár 

greiningardeildanna. Viðmið í upphafi spátímabils á tekjum félaganna og rekstrarhagnaði 

út frá núverandi framlegðarhlutföllum breytist í takt við afkomu félaganna. Þetta hefur 

þau áhrif að aukinn rekstrarhagnaður hvort sem hann útskýrist af auknum tekjum eða 

aukningu á framlegð skilar sér inn í spálíkönin og hefur áhrif út allt spátímabilið sem skilar 

sér í hækkandi mati á virði rekstrar.  

Í tilfelli Eimskips þar sem rekstrarhagnaður dróst saman fyrsta árið frá skráningu og 

hefur breyst lítið á tímabilinu þá hafa verðmötin í evrum haldist nokkuð stöðug. Það sama 

á við um markaðsverðið. Í kjölfar þess að Eimskip birti uppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung 

2016 þar sem félagið sýnir fyrstu merki um verulega aukningu á rekstrarhagnaði félagsins 

frá skráningu þá fylgja hækkandi verðmöt frá greiningardeildunum í kjölfarið.  

Aðrir þættir sem skýra breytingar á verðmötum greiningardeildanna er meðal annars 

breytt mat á vegnum fjármagnskostnaði félaganna. Allar greiningardeildirnar hafa lækkað 

mat sitt á vegnum fjármagnskostnaði á tímabilinu. Lækkun á vegnum fjármagnskostnaði 

hefur áhrif til hækkunar á virðismati rekstrar að öðru óbreyttu og hefur haft jákvæð áhrif 

á verðmöt greiningardeildanna.  

Lækkandi mat greiningardeildanna á kostnaði eigin fjár er aðalástæða þess að veginn 

fjármagnskostnaður er að lækka. Í sumum tilvikum hefur kostnaður eigin fjár lækkað um 
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allt að 3,6% frá því að viðkomandi greiningardeild hóf umfjöllun um félagið.  Þessi lækkun 

verður ekki útskýrð með lækkun áhættulausra vaxta á tímabilinu þar sem þeir hafa 

almennt lækkað minna en lækkun á kostnaði eigin fjár. 

Greiningardeild B er eina deildin sem sýnir nægjanlega ítarlegar upplýsingar um 

hvernig kostnaður eigin fjár er metinn. Þar kemur í ljós að gildi á breytum í CAPM líkaninu 

sem B notar til að meta kostnað eigin fjár breytast á milli verðmata.  Þessar breytingar 

hafa mismikil áhrif til hækkunar eða lækkunar á kostnað eigin fjár og eru í samræmi við 

umfjöllun í kafla 3.2 um fjármagnskostnað og hvernig mat á honum getur sveiflast. 

Aðalástæða þess að mat á kostnaði eigin fjár lækkar hjá greiningardeild B er sú að 

notkun á einu eða fleiri áhættuálagi hefur minnkað mikið. Til dæmis hefur mat á 

landsálagi hjá N1 lækkað úr 1,8% niður í 0,5% á tímabilinu. Lækkandi viðbótaráhættuálag 

og lækkandi áhættulausir vextir á tímabilinu útskýra mestan hluta lækkunar á kostnaði 

eigin fjár hjá B. Þar sem ekki eru nægjanlegar upplýsingar um þetta í verðmötum hinna 

greiningardeildanna er ekki hægt að fullyrða hvað skýri lækkun á mati þeirra, á kostnaði 

eigin fjár en líklegt er útskýringarnar séu svipaðar og hjá greiningardeild B. 

Munur á hæsta og lægsta mati á vegnum fjármagnskostnaði í lok 

rannsóknartímabilsins milli greiningardeildanna er mismikill eftir félögum. Hann er 

hlutfallslega minnstur hjá N1 aðeins 0,5%, meiri hjá Högum eða 1,2% og mjög mikill hjá 

Eimskip eða 2,4%. Það væri heppilegt ef allar greiningardeildirnar birtu betri upplýsingar 

um hvernig fjármagnskostnaður félaganna er metinn í samræmi við þær upplýsingar sem 

greiningardeild B gefur upp. Mikill munur á vegnum fjármagnskostnaði getur haft veruleg 

áhrif á niðurstöðu verðmats.  

Engin leið er að átta sig á því hvað útskýrir hinn mikla mun á mati greiningardeildanna 

á vegnum fjármagnskostnaði Eimskips út frá fyrirliggjandi gögnum. Í raun er það þannig 

að út frá texta sem kemur fram í verðmötum frá greiningardeild B og D virðast þær vera 

að nota svipaða aðferðarfræði til þess að meta áhættulausa vexti sem eru notaðir til að 

meta kostnað eigin fjár í CAPM líkaninu. Þrátt fyrir það er greiningardeild B að lækka sitt 

mat á vegnum fjármagnskostnaði niður í 7,8% (sjá viðauka 3) á sama tíma og 

greiningardeild D er að hækka hann upp í 9,5%. Þarna er 1,7% munur á vegnum 

fjármagnskostnaði hjá sama félagi á svipuðum tíma. 
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Áhugavert væri framkvæma rannsókn þar sem farið væri ítarlega í gegnum 

mismunandi aðferðarfræði greiningardeildanna til að verðmeta Eimskip. Slík rannsókn 

myndi þarfnast meiri upplýsinga frá greiningardeildunum en hafa verið til skoðunar í 

þessari rannsókn til að varpa ljósi á mismunandi aðferðafræði.  

Þrátt fyrir að allar deildirnar séu að verðmeta Eimskip í evrum er munurinn á mati 

þeirra á fjármagnskostnaði það mikill að aðferðarfræðin hlýtur að vera mjög mismunandi. 

Spurning er hvort þessi mikli munur í vegnum fjármagnskostnaði endurspeglist í 

mismunandi mati þeirra á frjálsu sjóðstreymi í framtíðinni? Einnig væri áhugvert að fá 

svör við því af hverju deildirnar meta jaðarskatt Eimskips á svo mismunandi hátt. Bilið er 

frá 11%  og upp í 20% sem er verulegur munur á félagi sem er skráð á Íslandi þar sem öll 

fyrirtæki greiða 20% tekjuskatt.  
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Viðauki 1 – Þróun á tekjum og rekstrarhagnaði frá skráningu eftir 
fjórðungum 

Tafla 14 - Hagar - Þróun á tekjum og rekstrarhagnaði eftir skráningu (ársfjórðungstölur í millj. króna) 

  Velta og hagnaður Framlegð 

Ársfjórðungur Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður EBITDA EBIT EBT 

2012Q1   17.364     1.137       953       797           628  6,55% 5,49% 4,59% 

2012Q2   18.206     1.496    1.315    1.169           926  8,22% 7,22% 6,42% 

2012Q3   16.744        913       764       646           509  5,45% 4,56% 3,86% 

2012Q4   19.457     1.417    1.243    1.126           895  7,28% 6,39% 5,79% 

2013Q1   18.379     1.336    1.168    1.046           837  7,27% 6,36% 5,69% 

2013Q2   19.415     1.667    1.507    1.420        1.136  8,59% 7,76% 7,31% 

2013Q3   17.996     1.233    1.073    1.009           800  6,85% 5,96% 5,61% 

2013Q4   20.368     1.626    1.460    1.400        1.180  7,98% 7,17% 6,87% 

2014Q1   18.885     1.405    1.239    1.174           939  7,44% 6,56% 6,22% 

2014Q2   19.478     1.638    1.470    1.443        1.155  8,41% 7,55% 7,41% 

2014Q3   18.400     1.143       976       943           754  6,21% 5,30% 5,13% 

2014Q4   20.380     1.430    1.257    1.235           990  7,02% 6,17% 6,06% 

2015Q1   18.668     1.212    1.041    1.014           811  6,49% 5,58% 5,43% 

2015Q2   19.722     1.656    1.494    1.468        1.175  8,40% 7,58% 7,44% 

2015Q3   18.787     1.273    1.098    1.057           845  6,78% 5,84% 5,63% 

2015Q4   21.189     1.518       914       959           765  7,16% 4,31% 4,53% 

2016Q1   19.981     1.373    1.182    1.185           948  6,87% 5,92% 5,93% 

Breyting 15,1% 20,8% 24,0% 48,7% 51,0% 0,32% 0,43% 0,81% 

Lýsandi tölfræði Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður EBITDA EBIT EBT 

Hámark (H)   21.189     1.667    1.507    1.468        1.180  8,59% 7,76% 7,44% 

Lágmark (L)   16.744        913       764       646           509  5,45% 4,31% 3,86% 

H - L     4.445        754       743       822           671  3,13% 3,45% 3,59% 

H - Síðasta tímabil     1.208        294       325       283           232  1,71% 1,85% 1,51% 

Meðaltal   18.885     1.405    1.182    1.126           895  7,16% 6,17% 5,79% 

Miðgildi   19.025     1.381    1.186    1.123           900  7,23% 6,22% 5,88% 

Staðalfrávik     1.145        212       220       229           190  0,86% 1,02% 1,02% 
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Tafla 15 - Eimskip - Þróun á tekjum og rekstrarhagnaði eftir skráningu (ársfjórðungstölur í þús. evra) 

  Velta og hagnaður Framlegð 

  Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður EBITDA EBIT EBT 

2012Q4   105.508      6.287         169       (880)           (993) 6,0% 0,2% -0,8% 

2013Q1   105.313      7.217      2.083      3.032           2.532  6,9% 2,0% 2,9% 

2013Q2   108.112      9.839      4.811      2.744           2.038  9,1% 4,5% 2,5% 

2013Q3   113.524    12.119      6.625      5.351           5.079  10,7% 5,8% 4,7% 

2013Q4   106.875      7.879      2.392      1.552           1.168  7,4% 2,2% 1,5% 

2014Q1   104.200      6.018         362       (521)           (793) 5,8% 0,3% -0,5% 

2014Q2   108.978    11.049      5.146      5.347           4.593  10,1% 4,7% 4,9% 

2014Q3   119.583    12.634      7.050      8.413           7.517  10,6% 5,9% 7,0% 

2014Q4   118.794      8.841      2.789      2.928           2.290  7,4% 2,3% 2,5% 

2015Q1   112.663      5.784           49      2.311           1.524  5,1% 0,0% 2,1% 

2015Q2   126.587    13.306      7.516      5.949           5.515  10,5% 5,9% 4,7% 

2015Q3   129.721    16.360    10.427    10.011           8.474  12,6% 8,0% 7,7% 

2015Q4   130.610      9.747      2.476      2.947           2.289  7,5% 1,9% 2,3% 

2016Q1   113.253      9.632      3.267      2.002           1.845  8,5% 2,9% 1,8% 

Breyting 7,3% 53,2% 1833,1% -327,5% -285,8% 2,5% 2,7% 2,6% 

Lýsandi tölfræði Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður EBITDA EBIT EBT 

Hámark (H)   130.610    16.360    10.427    10.011           8.474  12,6% 8,0% 7,7% 

Lágmark (L)   104.200      5.784           49       (880)           (993) 5,1% 0,0% -0,8% 

H - L     26.410    10.576    10.378    10.891           9.467  7,5% 8,0% 8,6% 

H - Síðasta ár     17.357      6.728      7.160      8.009           6.629  4,1% 5,2% 5,9% 

Meðaltal   114.552      9.765      3.940      3.656           3.077  8,4% 3,3% 3,1% 

Miðgildi   112.958      9.690      3.028      2.938           2.290  8,0% 2,6% 2,5% 

Staðalfrávik       9.149      3.093      3.112      3.079           2.812  2,2% 2,5% 2,5% 

 

Tafla 16 - N1 - Þróun á tekjum og rekstrarhagnaði eftir skráningu (ársfjórðungstölur í millj. króna) 

  Velta og hagnaður Framlegð 

Ársfjórðungur Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður EBITDA EBIT EBT 

2013Q4   12.565          56       (140)      (178)         (141) 0,4% -1,1% -1,4% 

2014Q1   11.325        120         (59)        (98)           (77) 1,1% -0,5% -0,9% 

2014Q2   15.679        794         623         606           487  5,1% 4,0% 3,9% 

2014Q3   18.271     1.252      1.078      1.154           935  6,9% 5,9% 6,3% 

2014Q4   11.685        502         279         348           283  4,3% 2,4% 3,0% 

2015Q1     9.877        269           95         155           135  2,7% 1,0% 1,6% 

2015Q2   13.543     1.004         828         788           635  7,4% 6,1% 5,8% 

2015Q3   15.884     1.110         932         907           740  7,0% 5,9% 5,7% 

2015Q4     9.713        628         440         432           351  6,5% 4,5% 4,5% 

2016Q1     6.443        374         201         144           119  5,8% 3,1% 2,2% 

Breyting -48,7% 567,4% -243,1% -181,1% -184,5% 5,4% 4,2% 3,7% 

Lýsandi tölfræði Tekjur EBITDA EBIT EBT Hagnaður EBITDA EBIT EBT 

Hámark (H)   18.271     1.252      1.078      1.154           935  7,4% 6,1% 6,3% 

Lágmark (L)     6.443          56       (140)      (178)         (141) 0,4% -1,1% -1,4% 

H - L   11.828     1.196      1.218      1.332        1.077  7,0% 7,2% 7,7% 

H - Síðasta ár   11.828        878         877      1.009           816  1,6% 3,0% 4,1% 

Meðaltal   12.499        611         428         426           347  4,7% 3,1% 3,1% 

Miðgildi   12.125        565         359         390           317  5,4% 3,5% 3,4% 

Staðalfrávik     3.485        419         424         438           353  2,5% 2,7% 2,7% 
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Viðauki 2 – Hagar – Forsendur og niðurstöður verðmata 

Tafla 17 - Hagar - Greiningardeild A - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re g rf Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

25.06.2012 20,5  11,7% 14,0% 3,5% 7,0% 20% - 10 9,7 3,8 3,2 

28.09.2012 22,2  11,8% 14,0% 3,5% 7,0% 20% - 10 9,0 3,8 3,0 

22.01.2013 24,9  11,9% 13,8% 3,5% 6,8% 20% - 11 9,8 4,2 3,8 

12.06.2013 29,5  11,9% 13,4% 3,5% 6,3% 20% - 10 9,3 4,3 4,1 

30.10.2013 37,3  11,9% 13,1% 3,5% 6,4% 20% - 10 8,9 5,1 4,9 

28.01.2014 41,0  12,0% 12,8% 3,5% 6,8% 20% - 10 8,7 5,8 5,5 

02.06.2014 45,6  11,8% 12,5% 3,5% 6,8% 20% - 10 9,3 6,1 5,9 

10.11.2014 44,6  11,4% 11,9% 3,5% 6,4% 20% - 10 8,9 5,7 5,5 

15.01.2015 48,0  11,1% 11,5% 3,5% 6,2% 20% - 10 8,7 5,7 5,5 

03.06.2015 41,5  11,9% 12,4% 3,5% 7,3% 20% - 10 9,3 5,8 5,6 

11.11.2015 47,0  10,9% 11,3% 3,5% 6,0% 20% - 10 8,9 5,7 5,5 

22.01.2016 49,0  10,7% 11,2% 3,5% 5,9% 20% - 10 8,7 5,6 5,4 

24.05.2016 51,5  10,7% 11,1% 3,5% 5,9% 20% - 10 9,3 5,8 5,7 

Breyting % 151,8% -1,0% -2,9% 0,0% -1,1% 0% -   53,1% 77,5% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 51,5  12,0% 14,0% 3,5% 7,3% 20% - 11,0 9,8 6,1 5,9 

Lágmark (L) 20,5  10,7% 11,1% 3,5% 5,9% 20% - 10,0 8,7 3,8 3,0 

H - L 31,1  1,3% 2,9% - 1,5% - - 1,0 1,2 2,3 2,9 

H - Síðasta 0,0  1,3% 2,9% - 1,4% - - 1,0 0,5 0,3 0,2 

Meðaltal 38,7  11,5% 12,5% 3,5% 6,5% 20% - 10,1 9,1 5,2 4,9 

Miðgildi 41,5  11,8% 12,5% 3,5% 6,4% 20% - 10,0 9,0 5,7 5,5 

Staðalfrávik 10,8  0,5% 1,1% 0,0% 0,5% - - 0,3 0,4 0,8 1,0 

 

Tafla 18 - Hagar - Greiningardeild A - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð á 
hlut 

25.06.2012 Q4'11 30,4 40,1 70,5 18,6 14,3 32,9 43% (9,0)  23,9 1.172 20,4 

28.09.2012 Q1'12 31,2 37,9 69,1 19,9 13,9 33,7 41% (7,7)  26,0 1.172 22,2 

22.01.2013 Q3'12 36,1 46,3 82,4 20,9 15,3 36,2 42% (7,0)  29,2 1.172 24,9 

12.06.2013 Q4'12 38,8 50,6 89,4 23,4 17,8 41,2 43% (6,6)  34,6 1.172 29,5 

30.10.2013 Q2'13 43,2 60,0 103,1 26,0 22,0 48,0 46% (4,3)  43,7 1.172 37,3 

28.01.2014 Q3'13 45,3 67,8 113,1 27,2 25,4 52,6 48% (4,5)  48,1 1.172 41,0 

02.06.2014 Q4'13 51,5 73,5 124,9 30,2 26,0 56,1 46% (2,7)  53,5 1.172 45,6 

10.11.2014 Q2'14 44,1 71,8 115,9 26,8 27,4 54,2 51% (2,0)  52,2 1.172 44,6 

15.01.2015 Q3'14 44,2 75,9 120,1 27,7 30,5 58,1 52% (1,9)  56,2 1.172 48,0 

03.06.2015 Q4'14 45,6 69,0 114,6 26,5 24,2 50,6 48% (2,0)  48,6 1.172 41,5 

11.11.2015 Q2'15 43,1 77,8 120,9 26,5 31,1 57,5 54% (2,5)  55,0 1.172 46,9 

22.01.2016 Q3'15 43,3 77,4 120,7 27,4 31,9 59,3 54% (1,9)  57,4 1.172 49,0 

24.05.2016 Q4'15 48,5 82,0 130,5 29,8 31,8 61,6 52% (1,3)  60,3 1.172 51,5 

Breyting %  59% 105% 85% 60% 122% 87% 8% -86%  152% 0% 152% 

Lýsandi tölfræði              

Hámark (H)  51,5 82,0 130,5 30,2 31,9 61,6 54% (1,3)  60,3 1.172 51,5 

Lágmark (L)  30,4 37,9 69,1 18,6 13,9 32,9 41% (9,0)  23,9 1.172 20,4 

H - L  21,1 44,1 61,4 11,6 18,0 28,7 13% 7,7  36,4 0 31,1 

H - Síðasta  3,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 2% 0,0  0,0 0 0,0 

Meðaltal  41,9 63,8 105,8 25,4 24,0 49,4 48% (4,1)  45,3 1.172 38,6 

Miðgildi  43,3 69,0 114,6 26,5 25,4 52,6 48% (2,7)  48,6 1.172 41,5 

Staðalfrávik  6,2 15,2 21,0 3,7 6,7 10,1 4% 2,6  12,7 0 10,8 

 



 

102 

Tafla 19 - Hagar - Greiningardeild B - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re g rf Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

20.11.2011 13,0            

21.12.2011 15,8        2     

11.05.2012 18,8        1     

29.06.2012 18,9  11,8% 13,6% 3,0% 7,1% 20%  6  5,7  3,2 3,1 

26.10.2012 23,1  11,8% 13,9% 3,5% 7,0% 20%  6  5,3  3,4 3,1 

22.01.2013 24,1  11,3% 13,0% 3,5% 6,8% 20%  5  5,1  3,6 3,4 

17.05.2013 27,5  11,2% 12,6% 3,5% 6,2% 20%  5  4,8  3,5 3,3 

01.07.2013 29,7  11,2% 12,4% 3,5% 6,4% 20%  6  5,7  3,7 3,4 

13.01.2014 40,1  11,1% 11,5% 3,0% 6,7% 20%  11  10,1  5,7 5,5 

20.05.2014 44,5  10,8% 11,4% 3,5% 6,7% 20%  10  9,8  5,6 5,4 

30.06.2014 45,2  11,1% 11,5% 3,5% 7,1% 20%  10  9,6  6,0 5,9 

28.10.2014 44,4  10,9% 11,3% 3,5% 6,8% 20%  10  9,4  5,7 5,5 

02.07.2015 42,5  12,1% 12,7% 4,8% 7,0% 20%  10  9,6  6,0 5,7 

29.10.2015 41,3  11,1% 11,5% 3,6% 5,4% 20%  10  9,3  5,6 5,5 

13.01.2016 44,2  11,1% 11,5% 3,5% 5,7% 20%  10  9,2  5,8 5,7 

07.06.2016 42,5  11,4% 11,8% 3,5% 6,3% 20%   9  8,7  5,9 5,8 

Breyting % 226,9% -0,4% -1,8% 0,5% -0,7% 20,0%    81,6% 83,5% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 45,2  12,1% 13,9% 4,8% 7,1% 20%  11,0 10,1 6,0 5,9 

Lágmark (L) 13,0  10,8% 11,3% 3,0% 5,4% 20%  1,0 4,8 3,2 3,1 

H - L 32,2  1,3% 2,6% 1,8% 1,8% 0%  10,0 5,3 2,7 2,7 

H - Síðasta 2,7  0,7% 2,1% 1,3% 0,8% 0%  2,0 1,4 0,1 0,1 

Meðaltal 32,2  11,3% 12,2% 3,5% 6,6% 20%  7,4 7,9 4,9 4,7 

Miðgildi 34,9  11,2% 11,8% 3,5% 6,7% 20%  9,0 9,2 5,6 5,5 

Staðalfrávik 11,9  0,4% 0,9% 0,4% 0,5% 0%   3,2 2,1 1,2 1,2 

Tafla 20 - Hagar - Greiningardeild B - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð á 
hlut 

20.11.2011             13,0  
21.12.2011             15,8  
11.05.2012 Q4'11            18,8  
29.06.2012 Q1'12 16,6 36,6 53,2 11,7 19,4 30,6 63% (8,4)  22,2 1.172 18,9 

26.10.2012 Q2'12 17,0 39,1 56,2 12,3 21,6 33,9 64% (6,8)  27,1 1.172 23,1 

22.01.2013 Q3'12 15,5 44,4 59,9 11,2 25,7 36,9 70% (8,7)  28,2 1.172 24,1 

17.05.2013 Q4'12 15,3 44,3 59,7 11,5 26,7 38,2 70% (6,0)  32,2 1.172 27,5 

01.07.2013 Q1'13 18,1 50,9 69,0 12,8 27,8 40,6 68% (5,7)  34,9 1.172 29,7 

13.01.2014 Q3'13 47,6 70,6 118,2 27,0 24,4 51,4 47% (4,5)  46,9 1.172 40,1 

20.05.2014 Q4'13 43,5 77,4 120,9 26,3 28,4 54,8 52% (2,7)  52,1 1.172 44,5 

30.06.2014 Q1'14 47,3 80,4 127,7 26,6 29,2 55,8 52% (2,9)  52,9 1.172 45,2 

28.10.2014 Q2'14 44,0 77,4 121,4 24,1 29,4 53,5 55% (1,5)  52,0 1.172 44,4 

02.07.2015 Q1'15 43,4 82,9 126,3 23,2 27,6 50,8 54% (1,0)  49,8 1.172 42,5 

29.10.2015 Q2'15 41,6 73,0 114,6 24,1 27,4 51,5 53% (3,1)  48,4 1.172 41,3 

13.01.2016 Q3'15 43,8 74,5 118,3 26,1 28,4 54,5 52% (2,7)  51,8 1.172 44,2 

07.06.2016 Q4'15 41,6 72,9 114,5 24,7 28,4 53,1 53% (3,4)  49,7 1.172 42,4 

Breyting %  151% 99% 115% 112% 46% 74% -10% -60%  124% 0% 124% 

Lýsandi tölfræði              

Hámark (H)  47,6 82,9 127,7 27,0 29,4 55,8 70% (1,0)  52,9 1.172 45,2 

Lágmark (L)  15,3 36,6 53,2 11,2 19,4 30,6 47% (8,7)  22,2 1.172 18,9 

H - L  32,3 46,3 74,5 15,8 10,0 25,2 22% 7,7  30,8 0 26,3 

H - Síðasta  6,1 10,0 13,2 2,3 1,0 2,7 16% 2,4  3,2 0 2,8 

Meðaltal  33,5 63,4 96,9 20,1 26,5 46,6 58% (4,4)  42,2 1.172 36,0 

Miðgildi  41,6 72,9 114,6 24,1 27,6 51,4 54% (3,4)  48,4 1.172 41,3 

Staðalfrávik  14,1 17,3 31,1 6,9 3,0 9,1 8% 2,5  11,4 0 9,7 
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Tafla 21 - Hagar - Greiningardeild C - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re rf g Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

15.01.2014 45,1  11,0% 11,6% 6,7% 4,0% 20%  7  6,1  5,5 5,1 

21.05.2014 49,1  11,0% 11,5% 6,7% 4,0% 20%  7  6,5  5,8 5,3 

12.01.2015 47,5  10,5% 11,1% 6,2% 3,5% 20%  7  5,6  4,6 4,5 

29.05.2015 45,8  10,7% 15,1% 7,3% 4,0% 20%  8  7,5  4,9 4,8 

02.12.2015 49,2  10,2% 10,8% 5,9% 4,0% 20%  8  6,8  4,7 4,5 

29.03.2016 48,2  10,2% 10,8% 5,8% 3,5% 20% 20,2% 11    5,9 5,5 

Breyting % 6,9% -0,8% -0,8% -0,9% -0,5% -    6,6% 9,1% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 49,2  11,0% 15,1% 7,3% 4,0% 20% 20,2% 11,0 7,5 5,9 5,5 

Lágmark (L) 45,1  10,2% 10,8% 5,8% 3,5% 20% 20,2% 7,0 5,6 4,6 4,5 

H - L 4,1  0,8% 4,3% 1,5% 0,5% - - 4,0 1,9 1,2 1,1 

H - Síðasta ár 1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - 0,0  0,0  7,5  0,0  0,0  

Meðaltal 47,5  10,6% 11,8% 6,4% 3,8% 20% 20,2% 8,0 6,5 5,2 4,9 

Miðgildi 47,9  10,6% 11,3% 6,4% 4,0% 20,0% 20,2% 7,5  6,5  5,2  4,9  

Staðalfrávik 1,7  0,4% 1,6% 0,6% 0,3% 0%   1,5 0,7 0,6 0,4 

 

Tafla 22 - Hagar - Greiningardeild C - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á hlut 

15.01.2014 Q3'13 28,4 72,0 100,4 19,2 38,2 57,4 67% (4,5)  52,9 1.172 45,1 

21.05.2014 Q4'13 31,6 78,3 109,9 21,8 39,6 61,4 65% (3,9)  57,6 1.172 49,1 

12.01.2015 Q3'14 25,7 66,3 92,0 19,3 37,8 57,1 66% (1,4)  55,7 1.172 47,5 

29.05.2015 Q4'14 31,9 73,9 105,8 20,9 34,4 55,3 62% (1,6)  53,6 1.172 45,8 

02.12.2015 Q2'15 29,6 74,8 104,4 21,0 38,8 59,7 65% (2,1)  57,6 1.172 49,2 

29.03.2016 Q3'15 48,0    29,6 28,5 58,2 49% (1,7)  56,5 1.172 48,2 

Breyting %   69% -100% -100% 55% -25% 1% -18% -62%   7% 0% 7% 

Lýsandi tölfræði                           

Hámark (H)   48,0  78,3  109,9  29,6  39,6  61,4  67% (1,4)  57,6  1.172  49,2  

Lágmark (L)   25,7  66,3  92,0  19,2  28,5  55,3  49% (4,5)  52,9  1.172  45,1  

H - L   22,2  12,0  17,9  10,5  11,1  6,1  18% 3,0  4,7  0  4,1  

H - Síðasta ár   0,0  78,3  109,9  0,0  11,1  3,2  18% 0,3  1,1  0  1,0  

Meðaltal   32,5  73,0  102,5  22,0  36,2  58,2  62% (2,5)  55,6  1.172  47,5  

Miðgildi   30,6  73,9  104,4  20,9  38,0  57,8  65% (1,9)  56,1  1.172  47,9  

Staðalfrávik   7,9  4,4  6,8  3,9  4,2  2,1  7% 1,3   2,0  0  1,7  

 

 

  



 

104 

Tafla 23 - Hagar - Greiningardeild D - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re rf g Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

13.09.2012 20,2  12,0% 14,0% 7,1% 3,5% 20%  9  8,0  3,4  3,2  

25.01.2013 23,7  12,4% 14,0% 6,8% 3,5% 20%  9  7,8  3,8  3,7  

24.05.2013 28,3  12,1% 13,3% 6,4% 3,5% 20%  8  7,5  4,2  4,0  

01.10.2013 34,5  12,3% 13,1% 6,5% 3,5% 20%  3  2,2  4,1  3,9  

20.05.2014 48,4  11,1% 11,5% 6,7% 3,5% 20%  3  2,5  4,8  4,6  

04.11.2014 42,5  11,4% 11,5% 6,8% 3,5% 20%  4  3,0  4,4  4,3  

10.06.2015 38,8  11,7% 12,2% 7,3% 3,5% 20%  7  6,5  5,2  4,9  

03.06.2016 43,4  10,3% 10,4% 5,8% 3,5% 20% 34,0% 7  6,5  4,8  4,3  

Breyting % 114,9% -1,7% -3,6% -1,3% 0,0% -    43,6% 33,8% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 48,4  12,4% 14,0% 7,3% 3,5% 20% 34,0% 9,0 8,0 5,2 4,9 

Lágmark (L) 20,2  10,3% 10,4% 5,8% 3,5% 20% 34,0% 3,0 2,2 3,4 3,2 

H - L 28,2  2,1% 3,6% 1,5% 0,0% - - 6,0 5,7 1,8 1,6 

H - Síðasta ár 5,0  0,0  0,0  0,0  0,0% - 0,0  2,0  1,5  0,3  0,5  

Meðaltal 35,0  11,6% 12,5% 6,7% 3,5% 20% 34,0% 6,3 5,5 4,3 4,1 

Miðgildi 36,7  11,8% 12,7% 6,7% 3,5% 20% 34,0% 7,0 6,5 4,3 4,1 

Staðalfrávik 10,1  0,7% 1,3% 0,5% 0,0% 0% - 2,5 2,5 0,6 0,5 

 

Tafla 24 - Hagar - Greiningardeild D - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð á 
hlut 

13.09.2012 Q1'12 24,5  39,5  63,9  15,4  16,0  31,4  51% (7,7)  23,7  1.172  20,2  

25.01.2013 Q3'12 27,3  43,3  70,6  17,1  17,6  34,7  51% (6,8)  27,8  1.171  23,8  

24.05.2013 Q4'12 28,8  48,6  77,4  18,5  20,6  39,1  53% (6,0)  33,1  1.171  28,3  

01.10.2013 Q1'13 11,3  46,3  57,6  9,8  35,7  45,5  78% (5,1)  40,4  1.171  34,5  

20.05.2014 Q4'13 13,3  63,6  76,8  11,3  48,9  60,2  81% (3,6)  56,6  1.171  48,4  

04.11.2014 Q2'14 13,0  56,0  69,0  10,7  40,5  51,3  79% (1,5)  49,8  1.171  42,5  

10.06.2015 Q4'14 28,1  61,9  90,0  18,8  30,2  49,1  62% (3,6)  45,4  1.171  38,8  

03.06.2016 Q4'15 27,1  65,7  92,8  19,3  34,7  54,0  64% (3,1)  50,9  1.171  43,4  

Breyting %   11% 66% 45% 25% 117% 72% 13% -60%   115% 0% 115% 

Lýsandi tölfræði                           

Hámark (H)   28,8  65,7  92,8  19,3  48,9  60,2  81% (1,5)  56,6  1.172  48,4  

Lágmark (L)   11,3  39,5  57,6  9,8  16,0  31,4  51% (7,7)  23,7  1.171  20,2  

H - L   17,4  26,2  35,1  9,4  32,9  28,9  31% 6,2  33,0  1  28,2  

H - Síðasta ár   1,7  0,0  0,0  0,0  14,2  6,3  17% 1,6  5,8  1  5,0  

Meðaltal   21,7  53,1  74,8  15,1  30,5  45,6  65% (4,7)  41,0  1.171  35,0  

Miðgildi   25,8  52,3  73,7  16,3  32,5  47,3  63% (4,4)  42,9  1.171  36,7  

Staðalfrávik   7,7  10,0  12,1  3,9  11,7  10,0  13% 2,1   11,8  0  10,1  
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Viðauki 3 – Eimskip – Forsendur og niðurstaða verðmata 

Tafla 25 - Eimskip - Greiningardeild A - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re rf g Tc RONIC n T NOPLATt FCFt 

24.10.2012 1,33  10,8% 12,3% 1,8% 3,1% 9,90% - 11  8,7  37,7  32,4  

19.12.2012 1,40  10,9% 12,3% 1,6% 3,1% 10,02% - 11  9,5  38,2  33,0  

12.04.2013 1,52  10,9% 12,0% 1,6% 3,1% 10,00% - 10  9,3  36,9  35,5  

29.04.2013 1,56  10,9% 12,0% 1,5% 3,1% 10,00% - 10  9,3  36,9  35,5  

11.06.2013 1,50  11,3% 12,4% 1,9% 3,1% 10,00% - 10  9,2  36,9  35,5  

10.09.2013 1,44  11,6% 12,9% 2,3% 3,0% 10,07% - 10  8,9  36,6  35,3  

02.12.2013 1,47  11,5% 12,7% 2,0% 3,0% 9,98% - 10  8,7  37,0  35,4  

14.03.2014 1,51  11,1% 12,4% 1,8% 3,0% 11,00% - 10  9,4  37,2  35,3  

02.06.2014 1,54  10,8% 12,0% 1,6% 3,0% 11,06% - 10  9,1  35,5  33,7  

11.09.2014 1,54  10,6% 11,8% 1,2% 3,0% 11,14% - 10  8,9  34,4  32,7  

28.11.2014 1,60  10,1% 11,5% 0,9% 3,0% 11,11% - 10  8,8  33,7  31,8  

17.04.2015 1,80  9,9% 11,4% 0,5% 3,0% 9,73% - 10  9,4  36,6  34,6  

04.06.2015 1,48  10,2% 11,8% 1,2% 3,0% 10,93% - 10  9,2  32,6  30,6  

08.09.2015 1,75  9,9% 11,5% 1,0% 3,0% 10,90% - 10  9,0  36,8  34,5  

21.12.2015 1,78  9,9% 11,6% 0,9% 3,0% 11,06% - 10  8,7  37,0  34,4  

11.04.2016 1,81  9,6% 12,0% 0,5% 3,0% 11,08% - 10  9,4  36,1  34,0  

06.07.2016 2,08  9,5% 12,0% 0,3% 3,0% 11,06% - 10  9,1  37,8  35,7  

Breyting % 56,4% -1,3% -0,3% -1,6% -0,1% 1,2% -     0,3% 10,2% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 2,1  11,6% 12,9% 2,3% 3,1% 11% - 11 9,5 38,2 35,7 

Lágmark (L) 1,3  9,5% 11,4% 0,3% 3,0% 10% - 10 8,7 32,6 30,6 

H - L 0,8  2,1% 1,5% 2,0% 0,1% 1% - 1 0,9 5,6 5,1 

H - Síðasta ár 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - 1 0,5  0,4  0,0  

Meðaltal 1,6  10,6% 12,0% 1,3% 3,0% 11% - 10 9,1 36,3 34,1 

Miðgildi 1,5  10,8% 12,0% 1,5% 3,0% 11% - 10 9,1 36,9 34,5 

Staðalfrávik 0,2  0,7% 0,4% 0,6% 0,0% 1% - 0 0,3 1,5 1,5 
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Tafla 26 - Eimskip - Greiningardeild A - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats   

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á 

hlut 
EURISK 

24.10.2012   246,2  432,0  678,2  138,2  159,5  297,7  54% (53,3)  244,4  184,1  1,33  163  

19.12.2012 Q3'12 246,9  433,9  680,8  143,3  161,3  304,6  53% (45,1)  259,5  185,6  1,40  166  

12.04.2013 Q4'12 260,4  467,7  728,1  149,7  177,3  327,0  54% (44,1)  282,9  185,7  1,52  156  

29.04.2013 Q4'12 272,4  469,2  741,6  162,4  179,0  341,4  52% (50,8)  290,6  185,7  1,56  153  

11.06.2013 Q1'13 273,3  448,3  721,6  162,8  168,1  330,9  51% (51,5)  279,4  185,7  1,50  161  

10.09.2013 Q2'13 270,8  423,8  694,6  160,3  159,3  319,6  50% (52,7)  266,9  185,6  1,44  160  

02.12.2013 Q3'13 263,3  431,0  694,3  159,7  167,6  327,3  51% (54,1)  273,2  185,6  1,47  163  

14.03.2014 Q4'13 282,3  449,3  731,6  167,4  166,5  333,9  50% (53,9)  280,0  185,6  1,51  156  

02.06.2014 Q1'14 268,3  447,8  716,1  164,4  174,7  339,1  52% (54,2)  284,9  185,6  1,54  153  

11.09.2014 Q2'14 249,3  445,3  694,6  156,3  181,6  337,9  54% (51,3)  286,6  186,6  1,54  153  

28.11.2014 Q3'14 237,6  459,0  696,6  151,2  198,0  349,2  57% (51,0)  298,2  186,6  1,60  154  

17.04.2015 Q4'14 271,5  515,8  787,3  169,5  213,3  382,8  56% (47,2)  335,6  186,6  1,80  146  

04.06.2015 Q1'15 238,7  439,1  677,8  149,0  180,0  328,9  55% (53,4)  275,5  186,6  1,48  147  

08.09.2015 Q2'15 257,0  515,4  772,4  161,9  221,8  383,7  58% (56,6)  327,1  186,6  1,75  145  

21.12.2015 Q3'15 250,6  516,5  767,1  159,2  228,6  387,9  59% (54,9)  333,0  186,6  1,78  142  

11.04.2016 Q4'15 275,1  527,0  802,1  174,1  222,6  396,7  56% (58,4)  338,3  186,6  1,81  141  

06.07.2016 Q1'16 294,0  569,6  863,6  193,6  250,0  443,5  56% (55,9)   387,6  186,6  2,08  136  

Breyting %   19% 32% 27% 40% 57% 49% 3% 5%   59% 1% 56% -17% 

Lýsandi tölfræði                             

Hámark (H)   294,0  569,6  863,6  193,6  250,0  443,5  59% (44,1)  388  186,6  2,1  166  

Lágmark (L)   237,6  423,8  677,8  138,2  159,3  297,7  50% (58,4)  244  184,1  1,3  136  

H - L   56,4  145,8  185,8  55,4  90,7  145,8  9% 14,3  143  2,5  0,8  30  

H - Síðasta ár   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3% 11,8  0  0,0  0,0  30  

Meðaltal   262,2  470,0  732,3  160,2  188,8  348,9  54% (52,3)  297  186,0  1,6  153  

Miðgildi   263,3  449,3  721,6  160,3  179,0  337,9  54% (53,3)  285  185,7  1,5  153  

Staðalfrávik   15,8  42,6  51,6  12,7  28,1  37,7  3% 3,9   36  0,7  0,2  9  
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Tafla 27 - Eimskip - Greiningardeild B - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re rf g Tc RONIC n T NOPLATt FCFt 

30.11.2012 1,38  8,7% 9,6% 2,9% 4,0% 20,0% - 10  9,1  24,9  23,9  

05.03.2013 1,51  9,0% 9,9% 2,8% 3,0% 10,0% - 9  8,0  29,1  28,5  

24.05.2013 1,57  8,8% 9,6% 2,8% 3,0% 10,0% - 9   29,3  28,7  

30.08.2013 1,49  8,7% 9,2% 3,3% 3,0% 12,3% - 9  8,2  27,8  27,3  

22.11.2013 1,51  8,7% 9,1% 3,2% 3,0% 12,3% - 9  8,0  27,5  26,5  

01.03.2014 1,50  8,6% 9,0% 3,2% 3,0% 12,3% - 8   26,8  25,8  

03.06.2014 1,69  8,4% 9,2% 3,0% 3,5% 12,0% - 10   24,4  23,4  

11.09.2014 1,59  8,4% 9,3% 3,0% 3,5% 15,0% - 10   25,9  23,8  

21.11.2014 1,61  8,2% 9,1% 2,7% 2,7% 15,0% - 10   26,8  24,2  

27.05.2015 1,57  8,4% 9,3% 2,7% 2,7% 15,0% - 10  9,6  30,4  28,3  

31.08.2015 1,66  8,0% 9,0% 2,5% 2,5% 15,0% - 10  9,4  30,4  28,6  

07.01.2016 1,74  7,4% 8,3% 2,5% 2,5% 15,0% - 10  10,0  33,7  26,9  

09.03.2016 1,81  7,2% 8,0% 2,2% 2,2% 15,0% - 11  10,9  34,0  26,3  

20.06.2016 1,97  7,1% 7,8% 2,2% 2,2% 15,0% - 11  10,5  31,5  26,1  

Breyting % 42,8% -1,6% -1,8% -0,7% -1,8% -5,0% 0,0%     26,6% 9,1% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 2,0  9,0% 9,9% 3,3% 4,0% 20,0% - 11 10,9 34,0 28,7 

Lágmark (L) 1,4  7,1% 7,8% 2,2% 2,2% 10,0% - 8 8,0 24,4 23,4 

H - L 0,6  1,9% 2,1% 1,1% 1,8% 10,0% - 3 2,9 9,6 5,4 

H - Síðasta ár 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0% - 0 0,4  2,5  2,6  

Meðaltal 1,6  8,3% 9,0% 2,8% 2,9% 13,9% - 10 9,3 28,8 26,3 

Miðgildi 1,6  8,4% 9,2% 2,8% 3,0% 15,0% - 10 9,4 28,5 26,4 

Staðalfrávik 0,2  0,6% 0,6% 0,3% 0,5% 2,6% - 1 1,1 3,0 1,9 

 

Tafla 28 - Eimskip - Greiningardeild B - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats   

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á 

hlut 
EURISK 

30.11.2012 Q3'12 86,0  511,2  597,1  54,1  239,9  294,1  82% (25,7)  268,3  195,1  1,38  162  

05.03.2013 Q4'12 120,6  474,2  594,8  78,9  237,6  316,6  75% (22,0)  294,6  195,1  1,51  162  

24.05.2013 Q1'13 123,4  499,5  622,9  82,6  255,2  337,7  76% (31,6)  306,2  195,1  1,57  160  

30.08.2013 Q2'13 129,4  475,8  605,1  83,0  240,2  323,1  74% (33,1)  290,0  195,1  1,49  158  

22.11.2013 Q3'13 132,7  467,2  600,0  87,4  239,3  326,7  73% (33,9)  292,8  194,1  1,51  165  

01.03.2014 Q4'13 129,2  463,7  592,9  84,9  239,2  324,1  74% (33,0)  291,1  194,1  1,50  155  

03.06.2014 Q1'14 142,1     88,1  260,8  348,9  75% (33,6)  315,2  186,6  1,69  154  

11.09.2014 Q2'14 167,3     106,1  221,1  327,2  68% (30,5)  298,2  186,6  1,60  154  

21.11.2014 Q3'14 183,2  447,5  630,7  112,8  218,0  330,8  66% (30,6)  302,0  186,6  1,62  154  

27.05.2015 Q1'15 158,4  502,6  661,1  98,2  232,5  330,7  70% (35,2)  298,0  186,6  1,60  148  

31.08.2015 Q2'15 161,5  521,9  683,4  104,1  254,0  358,1  71% (44,9)  315,8  186,6  1,69  146  

07.01.2016 Q3'15 176,9  545,7  722,6  114,3  266,9  381,2  70% (59,0)  322,2  186,6  1,73  141  

09.03.2016 Q4'15 217,6  515,3  732,9  141,9  241,8  383,6  63% (49,2)  334,5  186,6  1,79  141  

20.06.2016 Q1'16 241,4  531,2  772,6  154,1  258,8  412,9  63% (47,1)  365,8  186,6  1,96  139  

Breyting %   181% 4% 29% 185% 8% 40% -19% 83%   36% -4% 42% -14% 

Lýsandi tölfræði                             

Hámark (H)   241,4  545,7  772,6  154,1  266,9  412,9  82% (22,0)  365,8  195,1  2,0  165  

Lágmark (L)   86,0  447,5  592,9  54,1  218,0  294,1  63% (59,0)  268,3  186,6  1,4  139  

H - L   155,4  98,2  179,7  99,9  48,9  118,8  19% 37,1  97,4  8,4  0,6  26  

H - Síðasta ár   0,0  14,5  0,0  0,0  8,1  0,0  19% 25,2  0,0  8,4  0,0  26  

Meðaltal   155,0  496,3  651,3  99,3  243,2  342,6  71% (36,4)  306,8  190,1  1,6  153  

Miðgildi   150,3  501,0  626,8  93,2  240,1  330,8  72% (33,4)  300,1  186,6  1,6  154  

Staðalfrávik   41,0  30,4  62,6  26,0  14,4  31,6  5% 10,1   23,5  4,2  0,1  8  
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Tafla 29 - Eimskip - Greiningardeild C - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re rf g Tc RONIC n T NOPLATt FCFt 

17.12.2015 1,76  8,4% 9,2% 1,0% 2,0% 20,0% 8,4% 11    25,6  22,6  

 

Tafla 30 - Eimskip - Greiningardeild C - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats   

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á 

hlut 
EURISK 

17.12.2015 Q3'15 301,47      204,60  163,00  367,60  44% (38,3)   329,30  186,64  1,76  142,10  
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Tafla 31 - Eimskip - Greiningardeild D - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð 
á hlut 

WACC Re rf g Tc RONIC n T NOPLATt FCFt 

11.03.2013 1,66  10,37% 11,70% 1,8% 3,0% 17,0% - 9  8,5  36,0  35,2  

15.01.2014 1,77  8,98% 9,80% 2,1% 3,0% 17,0% - 9  7,8  29,5  29,0  

24.09.2014 1,76  8,99% 9,80% 1,2% 3,0% 16,0% - 9  8,0  27,6  27,1  

04.09.2015 1,76  9,54% 10,00% 1,0% 3,0% 16,0% - 9  8,0  30,6  29,7  

08.04.2016 1,64  9,50% 10,62% 0,5% 3,0% 16,0% - 9  8,5  29,0  28,1  

Breyting % -1,3% -0,9% -1,1% -1,3% 0,0% -1,0% 0,0%     -19,5% -20,2% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 1,8  10,4% 11,7% 2,1% 3,0% 17,0% - 9 8,5 36,0 35,2 

Lágmark (L) 1,6  9,0% 9,8% 0,5% 3,0% 16,0% - 9 7,8 27,6 27,1 

H - L 0,1  1,4% 1,9% 1,6% 0,0% 1,0% - 0 0,7 8,5 8,0 

H - Síðasta ár 0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  1,0% - 0 0,0  7,0  7,1  

Meðaltal 1,7  9,5% 10,4% 1,3% 3,0% 16,4% - 9 8,1 30,6 29,8 

Miðgildi 1,8  9,5% 10,0% 1,2% 3,0% 16,0% - 9 8,0 29,5 29,0 

Staðalfrávik 0,1  0,6% 0,8% 0,6% 0,0% 0,5% - 0 0,3 3,3 3,1 

 

Tafla 32 - Eimskip - Greiningardeild D - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats   

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á 

hlut 
EURISK 

11.03.2013 Q4'12 246,0  491,6  737,6  156,5  212,6  369,1  58% (47,3)  321,8  194,1  1,66  162  

15.01.2014 Q3'13 188,7  498,8  687,5  130,6  256,1  386,7  66% (43,2)  343,5  194,1  1,77  158  

24.09.2014 Q2'14 188,8  466,1  654,9  129,6  234,0  363,6  64% (35,5)  328,1  186,6  1,76  154  

04.09.2015 Q2'15 192,6  468,2  660,9  129,4  225,9  355,3  64% (25,7)  329,6  186,6  1,77  145  

08.04.2016 Q4'15 210,2  444,2  654,4  140,8  205,8  346,5  59% (41,2)  305,3  186,6  1,64  141  

Breyting %   -15% -10% -11% -10% -3% -6% 2% -13%   -5% -4% -1% -13% 

Lýsandi tölfræði                             

Hámark (H)   246,0  498,8  737,6  156,5  256,1  386,7  66% (25,7)  343,5  194,1  1,8  162  

Lágmark (L)   188,7  444,2  654,4  129,4  205,8  346,5  58% (47,3)  305,3  186,6  1,6  141  

H - L   57,3  54,6  83,2  27,1  50,4  40,2  9% 21,5  38,2  7,4  0,1  21  

H - Síðasta ár   35,8  54,6  83,2  15,8  50,4  40,2  7% 15,5  38,2  7,4  0,1  21  

Meðaltal   205,3  473,8  679,0  137,4  226,9  364,3  62% (38,6)  325,7  189,6  1,7  152  

Miðgildi   192,6  468,2  660,9  130,6  225,9  363,6  64% (41,2)  328,1  186,6  1,8  154  

Staðalfrávik   24,4  21,8  35,4  11,7  19,7  15,2  4% 8,3   13,9  4,1  0,1  9  
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Viðauki 4 – N1 – Forsendur og niðurstaða verðmata 

Tafla 33 - N1 - Greiningardeild A - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re g rf Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

23.04.2014 17,9  11,7% 14,0% 3,5% 6,7% 20% - 10  9,2  2,1  1,8  

25.04.2014 16,2  11,7% 14,0% 3,5% 6,7% 20% - 10  9,2  2,1  1,8  

22.10.2014 19,4  11,4% 14,1% 3,5% 6,9% 20% - 10  8,7  2,2  2,0  

19.12.2014 23,9  11,1% 13,4% 3,5% 6,2% 20% - 10  8,6  2,1  1,9  

19.03.2015 28,4  11,5% 13,7% 3,5% 6,5% 20% - 10  9,3  2,4  2,2  

23.09.2015 43,5  11,1% 13,3% 3,5% 5,9% 20% - 10  8,8  2,3  2,2  

18.12.2015 55,0  11,1% 13,2% 3,5% 5,9% 20% - 10  8,5  2,3  2,2  

Breyting % 207,3% -0,6% -0,8% 0,0% -0,9% - -   8,1% 21,4% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 55,0  11,7% 14,1% 3,5% 6,9% 20% - 10 9,3 2,4 2,2 

Lágmark (L) 16,2  11,1% 13,2% 3,5% 5,9% 20% - 10 8,5 2,1 1,8 

H - L 38,8  0,6% 0,9% 0,0% 1,0% - - 0 0,8 0,3 0,5 

H - Síðasta ár 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - 0 0,8  0,1  0,1  

Meðaltal 29,2  11,4% 13,7% 3,5% 6,4% 20% - 10 8,9 2,2 2,0 

Miðgildi 23,9  11,4% 13,7% 3,5% 6,5% 20% - 10 8,8 2,2 2,0 

Staðalfrávik 14,7  0,3% 0,4% 0,0% 0,4% 0% - 0 0,3 0,1 0,2 

 

Tafla 34 - N1 - Greiningardeild A - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á hlut 

23.04.2014 Q4'13 16,9  22,4  39,2  10,3  8,1  18,4  44% (3,1) 2,6  17,9  1.000  17,9  

25.04.2014 Q4'13 16,9  22,4  39,2  10,3  8,1  18,4  44% (4,7) 2,6  16,2  1.000  16,2  

22.10.2014 Q2'14 18,1  26,2  44,3  12,1  10,3  22,4  46% (5,6) 2,6  19,4  1.000  19,4  

19.12.2014 Q3'14 15,6  25,7  41,3  10,1  10,4  20,5  51% (6,5) 2,7  16,8  700  23,9  

19.03.2015 Q4'14 19,7  28,9  48,6  12,1  10,5  22,5  47% (4,1) 1,5  19,9  700  28,4  

23.09.2015 Q2'15 21,1  29,9  51,0  14,2  11,9  26,1  45% (7,2) 1,5  20,5  470  43,5  

18.12.2015 Q3'15 17,7  29,3  47,0  11,2  11,9  23,2  51% (5,5) 1,6  19,3  350  55,0  

Breyting %   5% 31% 20% 9% 48% 26% 7% 79% -38% 8% -65% 207% 

Lýsandi tölfræði                           

Hámark (H)   21,1  29,9  51,0  14,2  11,9  26,1  51% (3,1) 2,7  20,5  1.000  55,0  

Lágmark (L)   15,6  22,4  39,2  10,1  8,1  18,4  44% (7,2) 1,5  16,2  350  16,2  

H - L   5,5  7,6  11,8  4,1  3,8  7,7  7% 4,1 1,3  4,2  650  38,8  

H - Síðasta ár   3,4  0,6  4,0  3,0  0,0  2,9  0% 2,4 1,1  1,2  650  0,0  

Meðaltal   18,0  26,4  44,4  11,5  10,2  21,6  47% (5,3) 2,2  18,6  746  29,2  

Miðgildi   17,7  26,2  44,3  11,2  10,4  22,4  46% (5,5) 2,6  19,3  700  23,9  

Staðalfrávik   1,9  3,2  4,7  1,5  1,6  2,8  3% 1,4 0,6  1,6  268  14,7  
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Tafla 35 - N1 - Greiningardeild B - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re g rf Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

03.12.2013 18,3  11,2% 15,3% 2,5% 6,7% 20,0% - 9  9,0  2,5  2,4  

27.02.2014 17,8  11,1% 14,9% 2,5% 6,9% 20,0% - 9   2,5  2,3  

09.09.2014 18,4  11,1% 13,4% 3,5% 6,9% 20,0% - 10   2,6  2,4  

03.12.2014 23,3  10,5% 12,8% 3,0% 6,2% 20,0% - 10   2,4  2,2  

21.08.2015 42,8  11,2% 12,8% 2,4% 6,4% 20,0% - 11  10,4  3,2  3,1  

30.10.2015 43,2  10,5% 11,8% 2,4% 5,3% 20,0% - 11  10,1  2,7  2,6  

22.02.2016 58,0  11,1% 12,7% 2,3% 6,0% 20,0% - 11  10,8  2,8  2,7  

02.05.2016 64,6  10,6% 11,8% 2,5% 5,8% 20,0% - 11  10,6  3,1  3,1  

Breyting % 253,0% -0,6% -3,5% 0,0% -0,9% 0,0% -   22,1% 28,3% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 64,6  11,2% 15,3% 3,5% 6,9% 20% - 11 10,8 3,2 3,1 

Lágmark (L) 17,8  10,5% 11,8% 2,3% 5,3% 20% - 9 9,0 2,4 2,2 

H - L 46,8  0,7% 3,5% 1,2% 1,6% 0% - 2 1,8 0,7 0,9 

H - Síðasta ár 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 0 0,2  0,1  0,0  

Meðaltal 35,8  10,9% 13,2% 2,6% 6,3% 20% - 10 10,2 2,7 2,6 

Miðgildi 33,1  11,1% 12,8% 2,5% 6,3% 20% - 11 10,4 2,7 2,5 

Staðalfrávik 19,0  0,3% 1,3% 0,4% 0,6% 0% - 1 0,7 0,3 0,3 

 

Tafla 36 - N1 - Greiningardeild B - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á hlut 

03.12.2013 0,0  17,0  27,6  44,6  9,9  10,6  20,6  52% (2,6) 0,3  18,3  1.000  18,3  

27.02.2014 Q4'13 16,6     9,8  10,5  20,3  52% (2,8) 0,3  17,8  1.000  17,8  

09.09.2014 Q2'14 19,0     10,9  12,1  22,9  53% (5,8) 1,2  18,4  1.000  18,4  

03.12.2014 Q3'14 19,1     10,3  12,0  22,3  54% (7,0) 1,0  16,3  700  23,3  

21.08.2015 Q2'15 27,8  35,4  63,1  15,7  11,8  27,5  43% (7,3) 0,0  20,1  470  42,8  

30.10.2015 Q3'15 22,0  32,1  54,2  12,6  11,7  24,2  48% (3,9) 0,0  20,3  470  43,2  

22.02.2016 Q4'15 27,0  31,1  58,2  15,3  10,0  25,3  39% (5,0) 0,0  20,3  350  58,0  

02.05.2016 Q1'16 27,0  38,2  65,2  14,9  13,1  28,0  47% (5,4) 0,0  22,6  350  64,6  

Breyting %   58% 39% 46% 50% 23% 36% -5% 110% -100% 24% -65% 253% 

Lýsandi tölfræði                           

Hámark (H)   27,8  38,2  65,2  15,7  13,1  28,0  54% (2,6) 1,2  22,6  1.000  64,6  

Lágmark (L)   16,6  27,6  44,6  9,8  10,0  20,3  39% (7,3) 0,0  16,3  350  17,8  

H - L   11,2  10,7  20,6  5,9  3,1  7,7  14% 4,8 1,2  6,3  650  46,8  

H - Síðasta ár   0,8  0,0  0,0  0,8  0,0  0,0  7% 2,8 1,2  0,0  650  0,0  

Meðaltal   21,9  32,9  57,0  12,4  11,5  23,9  48% (5,0) 0,4  19,3  668  35,8  

Miðgildi   20,6  32,1  58,2  11,7  11,7  23,6  50% (5,2) 0,1  19,3  585  33,1  

Staðalfrávik   4,7  4,1  8,2  2,5  1,0  2,9  5% 1,8 0,5  2,0  296  19,0  
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Tafla 37 - N1 - Greiningardeild C - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re g rf Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

04.12.2013 15,1  12,2% 15,8% 3,5% 6,8% 20%  7   2,1  1,8  

18.09.2014 20,0  12,1% 14,5% 3,5% 6,8% 20%  8  6,8  2,1  1,8  

02.12.2014 26,1  11,6% 14,3% 3,5% 6,1% 20%  8  6,6  2,1  1,8  

04.03.2015 32,5  10,4% 13,6% 3,5% 6,2% 20%  7  6,5  2,0  1,8  

23.06.2015 42,0  10,9% 14,4% 3,5% 7,3% 20%  7  5,9  2,2  2,0  

15.12.2015 46,1  10,6% 12,2% 3,5% 5,9% 20%  11  9,7  1,9  1,8  

10.03.2016 68,0  10,7% 12,2% 3,5% 5,9% 20% 10,7% 11    3,0  2,8  

Breyting % 350,3% -1,5% -3,6% 0,0% -0,9% 0,0% 10,7%   46,1% 53,8% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 68,0  12,2% 15,8% 3,5%  20% 10,7% 11 9,7 3,0 2,8 

Lágmark (L) 15,1  10,4% 12,2% 3,5%  20% 10,7% 7 5,9 1,9 1,8 

H - L 52,9  1,8% 3,6% 0,0%  0% - 4 3,8 1,1 1,0 

H - Síðasta ár 0,0  0,0  0,0  0,0   0% - 0 9,7  0,0  0,0  

Meðaltal 35,7  11,2% 13,9% 3,5%  20% 10,7% 8 7,1 2,2 2,0 

Miðgildi 32,5  10,9% 14,3% 3,5%  20% 10,7% 8 6,6 2,1 1,8 

Staðalfrávik 18,1  0,7% 1,3% 0,0%   0%   2 1,5 0,4 0,4 

 

Tafla 38 - N1 - Greiningardeild C - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á hlut 

04.12.2013 Q3'14 11,6     6,3  9,2  15,5  59% (3,1) 2,7  15,1  1.000  15,1  

18.09.2014 Q2'14 14,6  22,2  36,8  10,5  10,3  20,8  49% (3,4) 2,6  20,0  1.000  20,0  

02.12.2014 Q3'14 12,4  23,4  35,8  8,6  11,3  19,9  57% (4,3) 2,6  18,3  700  26,1  

04.03.2015 Q4'14 12,8  26,7  39,4  9,2  14,0  23,2  60% (2,0) 1,5  22,7  700  32,5  

23.06.2015 Q1'15 11,2  28,5  39,7  7,9  15,5  23,4  66% (5,3) 1,6  19,7  470  42,0  

15.12.2015 Q3'15 21,3  25,8  47,1  13,2  9,8  23,0  43% (3,0) 1,7  21,6  470  46,1  

10.03.2016 Q4'15 26,0     15,9  10,1  26,0  39% (3,9) 1,7  23,8  350  68,0  

Breyting %   125%     153% 10% 68% -21% 27% 
-

38% 
57% -65% 350% 

Lýsandi tölfræði                           

Hámark (H)   26,0  28,5  47,1  15,9  15,5  26,0  66% (2,0) 2,7  23,8  1.000  68,0  

Lágmark (L)   11,2  22,2  35,8  6,3  9,2  15,5  39% (5,3) 1,5  15,1  350  15,1  

H - L   14,8  6,3  11,3  9,6  6,4  10,5  27% 3,3 1,2  8,7  650  52,9  

H - Síðasta ár   0,0  28,5  47,1  0,0  5,4  0,0  27% 1,9 1,0  0,0  650  0,0  

Meðaltal   15,7  25,3  39,8  10,2  11,4  21,7  53% (3,6) 2,1  20,2  670  35,7  

Miðgildi   12,8  25,8  39,4  9,2  10,3  23,0  57% (3,4) 1,7  20,0  700  32,5  

Staðalfrávik   5,7  2,5  4,4  3,3  2,4  3,4  10% 1,1 0,6  2,9  259  18,1  
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Tafla 39 - N1 - Greiningardeild D - Verðmöt og helstu forsendur 

Dagsetning 
Verð á 

hlut 
WACC Re g rf Tc RONIC n T NOPLATt FCFFt 

07.10.2014 19,1  11,7% 14,0% 2,5% 6,8% 20% - 8  7,0  2,5  1,9  

20.03.2015 27,8  11,3% 13,4% 2,5% 6,4% 20% 12,7% 9  7,5  2,3  2,2  

08.10.2015 41,3  11,5% 13,9% 2,5% 5,8% 20% 12,9% 8  7,0  2,5  2,3  

20.05.2016 59,6  10,9% 12,0% 3,0% 5,9% 20% 14,0% 10  8,9  2,8  2,3  

Breyting % 212,0% -0,8% -2,0% 0,5% -0,9% 0,0% 14,0%     9,9% 19,6% 

Lýsandi tölfræði                       

Hámark (H) 59,6  11,7% 14,0% 3,0% 6,8% 20% 14,0% 10 8,9 2,8 2,3 

Lágmark (L) 19,1  10,9% 12,0% 2,5% 5,8% 20% - 8 7,0 2,3 1,9 

H - L 40,5  0,8% 2,0% 0,5% 1,0% 0% 14,0% 2 1,9 0,4 0,4 

H - Síðasta ár 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 0 0,0  0,0  0,0  

Meðaltal 37,0  11,4% 13,3% 2,6% 6,2% 20% 9,9% 9 7,6 2,5 2,2 

Miðgildi 34,6  11,4% 13,7% 2,5% 6,2% 20% 12,8% 9 7,3 2,5 2,2 

Staðalfrávik 17,6  0,3% 0,9% 0,3% 0,5% 0% 6,6% 1 0,9 0,2 0,2 

 

Tafla 40 - N1 - Greiningardeild D - Niðurstaða verðmats úr sjóðstreymislíkani 

    Virði rekstrar Núvirt virði rekstrar   Niðurstaða verðmats 

Dagsetning 
Síðasta 
uppgjör 

∑(FCF) TV EV ∑(FCF)PV TVPV EVPV TV/EV ND NOA 
Virði 

hlutafjár 
Fjöldi 
hluta 

Verð 
á hlut 

07.10.2014 Q2'14 13,7  19,1  32,8  9,3  8,8  18,1  49% (1,6) 2,6  19,1  1.000  19,1  

20.03.2015 Q4'14 16,5  21,8  38,4  11,0  9,8  20,7  47% (2,8) 1,5  19,5  700  27,8  

08.10.2015 Q2'15 18,0  22,7  40,7  12,7  10,6  23,3  46% (5,5) 1,6  19,4  470  41,3  

20.05.2016 Q1'16 19,8  27,7  47,5  12,9  11,1  23,9  46% (4,8) 1,7  20,9  350  59,6  

Breyting %   45% 45% 45% 38% 26% 32% -2% 189% 
-

35% 
9% -65% 212% 

Lýsandi tölfræði                           

Hámark (H)   19,8  27,7  47,5  12,9  11,1  23,9  49% (1,6) 2,6  20,9  1.000  59,6  

Lágmark (L)   13,7  19,1  32,8  9,3  8,8  18,1  46% (5,5) 1,5  19,1  350  19,1  

H - L   6,1  8,6  14,7  3,5  2,3  5,8  3% 3,9 1,1  1,8  650  40,5  

H - Síðasta ár   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2% 3,1 0,9  0,0  650  0,0  

Meðaltal   17,0  22,8  39,9  11,5  10,1  21,5  47% (3,7) 1,9  19,7  630  37,0  

Miðgildi   17,3  22,3  39,5  11,8  10,2  22,0  47% (3,8) 1,7  19,4  585  34,6  

Staðalfrávik   2,6  3,6  6,1  1,7  1,0  2,7  1% 1,8 0,5  0,8  286  17,6  
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Viðauki 5 – Vogun út frá nokkrum mælikvörðum 

Hér er: 

 D er Bókfært virði vaxtaberandi skulda. 

 E er markaðsvirði eigin fjár. 

 We er eiginfjárhlutfall reiknað út frá E / (E+D).  

o Hlutfall skulda er þá Wd = 1 – We. 

 WeB er hlutfall eiginfjár ef horft er á bókfært virði heildarskulda á móti 

heildareignum. Stjórnendur íslenskra félaga eru almennt að tala um þetta 

hlutfall til dæmis í ársfjórðungsuppgjörum og ársreikningum þegar þeir tala um 

eiginfjárhlutföll félaganna sem þeir stjórna. 

Tafla 41 - Fjármagnskipan - Haga, Eimskipa og N1 eftir ársfjórðungum 

  Hagar Eimskip N1 

Ársfjórðungur D/E We WeB D/E We WeB D/E We WeB 

2012Q1 0,46 0,69 0,28          
2012Q2 0,46 0,68 0,30          
2012Q3 0,38 0,73 0,30          
2012Q4 0,29 0,78 0,34 0,23 0,82 0,64     
2013Q1 0,24 0,80 0,36 0,16 0,86 0,66     
2013Q2 0,20 0,83 0,38 0,19 0,84 0,64     
2013Q3 0,16 0,86 0,41 0,23 0,81 0,64     
2013Q4 0,14 0,88 0,45 0,19 0,84 0,65 0,37 0,73 0,57 
2014Q1 0,10 0,91 0,49 0,21 0,83 0,64 0,41 0,71 0,50 
2014Q2 0,09 0,92 0,49 0,20 0,83 0,65 0,42 0,70 0,51 
2014Q3 0,09 0,92 0,50 0,24 0,80 0,64 0,35 0,74 0,52 
2014Q4 0,10 0,91 0,53 0,22 0,82 0,65 0,41 0,71 0,49 
2015Q1 0,10 0,91 0,53 0,23 0,82 0,63 0,35 0,74 0,45 
2015Q2 0,10 0,91 0,53 0,27 0,79 0,61 0,41 0,71 0,37 
2015Q3 0,09 0,92 0,52 0,25 0,80 0,61 0,31 0,76 0,40 
2015Q4 0,08 0,92 0,55 0,23 0,81 0,64 0,35 0,74 0,41 
2016Q1 0,08 0,93 0,55 0,26 0,80 0,60 0,29 0,77 0,35 

 


