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Útdráttur 

Flugsamgöngur heimsins þjóta áfram á ógnarhraða með ört fjölgandi farþegum um allan 

heim. Rekstur flugfélaga er margslunginn og er fjármögnun flugvélanna ekki undanskilin. 

Árleg fjárþörf er talin muni aukast á komandi árum og að afhendingar nýrra véla í 

heiminum muni þurfa 125 milljarða dollara fjármagn árlega og ljóst er að um gríðarlega 

fjármagnsþörf er að ræða. Helstu fjármögnunarleiðir sem eru í boði fyrir flugfélög eru 

viðskiptabankar, leigusalar (bæði fjármögnunarleigusamningar og 

rekstrarleigusamningar), útflutningslán/ábyrgðir og fjármagnsmarkaðir. 

Fjármögnun lággjaldaflugfélaganna WOW air, Norwegian, Ryanair og easyJet og 

fullþjónustuflugfélaganna Icelandair, British Airways og KLM voru skoðuð með það að 

markmiði að kanna fjármögnun evrópskra flugfélaga ásamt því að skoða hvort munur sé 

á fjármögnun lággjalda- og fullþjónustuflugfélaga.  

Rannsóknin leiddi í ljós að fjármögnun flugfélaganna sjö er nokkuð mismunandi. 

Tegund flugfélaganna virtist ekki skýra þann mun sem er á fjármögnun þeirra en 

lággjaldaflugfélög eru bæði með lægsta (Ryanair) og hæsta hlutfall (WOW air) 

rekstrarleigusamninga og stærsta hlutfall skuldabréfa af vaxtaberandi skuldum (easyJet). 

Jafnframt kom í ljós að þrátt fyrir að engin ein stærð útskýri allan þann mun sem er á milli 

fjármögnunar félaganna hafa eiginfjárhlutfall, skuldsetning og vaxtaumhverfi félagsins 

mestu áhrifin á það hvort félagið er með flugvélar á efnahagsreikningi sínum. Þau félög 

sem eru best sett hvað þetta varðar eiga stærstan hluta véla sinna og fjármagna þær með 

skuldabréfum en á móti fjármagna þau félög sem eru verst sett stærstan hluta flota síns 

með rekstrarleigusamningum. Þetta á við um félögin Ryanair, Icelandair og easyJet annars 

vegar og WOW air og Norwegian hins vegar. Öll félögin fjármagna einhvern hluta af vélum 

sínum með rekstrarleigusamningum og því ljóst að sú fjármögnunarleið hefur ýmsa kosti 

sem flugfélög kjósa. Aftur á móti virðast félögin sem eru ágætlega sett fjárhagslega halda 

hlutfalli þessara samninga undir 50%. Hátt hlutfall hjá WOW air og Norwegian gæti frekar 

skýrst af því að félögunum standi ekki aðrir ákjósanlegir kostir til boða frekar en að þau 

kjósi svo hátt hlutfall rekstrarleigusamninga. 
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1 Inngangur  

Flugiðnaðurinn er afar mikilvægur hagkerfi heimsins; með auknum samgöngum milli 

landa sem auðvelda bæði viðskipti og vöruflutninga og með störfum sem hann skilar, ekki 

síst afleiddum störfum í ferðaþjónustu. Ísland er gott dæmi um gríðarlegt mikilvægi 

iðnaðarins, en 39% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar eru tilkomin vegna ferðaþjónustunnar 

og sem lítil eyja í miðju Atlantshafi spilar flugframboð stórt hlutverk í að koma þessum 

tekjum til landsins (Hagstofa Íslands, 2018). Flugiðnaðurinn hefur vaxið hratt síðastliðin 

ár, flugframboð aukist til muna til að mæta aukinni eftirspurn með tilheyrandi 

fjárfestingarþörf í nýjum flugvélum. Meðal listaverð á nýjum Airbus vélum er á bilinu 80 

til 440 milljónir dollara og því ljóst að fjármagnsþörf flugfélaga getur verið mikil (Airbus, 

2017).  

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að kanna mismunandi fjármögnunarleiðir 

flugfélaga og þróun í þeim efnum. Rannsóknin mun kanna hvaða möguleikar standa 

flugfélögum til boða og fjallað verður nánar um þá mismunandi möguleika ásamt helstu 

kostum og göllum hverrar leiðar. Helstu fjármögnunarleiðir eru hefðbundin bankalán, 

skuldabréfaútboð, fjármögnunarleigusamningar (e. capital/finance leases), 

rekstrarleigusamningar (e. operating leases) og útlánaábyrgðir (e. export credit 

guarantees) (Bisset, 2017). Jafnframt verða sjö evrópsk flugfélög tekin fyrir og fjármögnun 

þeirra skoðuð og borin saman í þeim tilgangi að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvernig fjármagna evrópsk flugfélög sig? Er munur á fjármögnun milli lággjalda og 

fullþjónustuflugfélaga?  

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla og hefst á inngangi. Í öðrum kafla er farið yfir sögu 

flugiðnaðarins þar sem skoðuð er þróun á fjölda flugfarþega í heiminum, stærð 

markaðarins og gerð er grein fyrir efnahagslegum hvötum. Farið er yfir áætlanir um stærð 

flugflota í heiminum sem ná lengst til ársins 2037 og hvaða fjármagnsþörf fylgir þeim 

áætlunum. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir helstu fjármögnunarleiðum flugfélaga og 

kostum og göllum sem þeim fylgja. Horfur á fjármagnsmörkuðum eru einnig teknar fyrir í 

þessum kafla. Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar um þróun í fjármögnun flugfélaga 

síðastliðinna ára ásamt áætlunum um framtíðarsamsetningu fjármögnunar. Í fimmta 

kafla eru tekin fyrir sjö evrópsk flugfélög, bæði lággjalda - og fullþjónustuflugfélög, þar 

sem fjármögnun þeirra er skoðuð sem og helstu rekstrar- og efnahagsstærðir. Sjötti 



12 

kaflinn gerir grein fyrir samanburði á niðurstöðum úr fimmta kafla. Ritgerðinni lýkur með 

samantekt á niðurstöðum og umræðukafla.  
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2 Saga flugiðnaðarins 

Þann 17. desember 1903 tók fyrsta flugfarið á loft í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum. 

Bræðurnir Orville og Wilbur Wright smíðuðu fyrstu flugvélina með eigin mótor sem tók á 

loft og lenti (History.com Editors, 2009). Síðan liðu 10 ár þar til fyrsta skipulagða 

farþegaflugið átti sér stað þann 1. janúar 1914 og næstu 100 árin flugu um 65 milljarðar 

farþega um heiminn. Flestar þjóðir hafa litið svo á að fjárfesting í flugsamgöngum sé hluti 

af fjárfestingum í grunnstoðum samfélagsins og því hluti af þroska og vexti hagkerfisins. 

Þegar litið er aftur í tímann má sjá að hluta af uppbyggingu flugsins má rekja til 

hervæðingar á fyrri hluta 20. aldar og því eru mörg af flugfélögum heimsins upprunalega 

fjármögnuð með almannafé (Gibson og Morrell, 2004). Flugiðnaðurinn er talinn vera ein 

mest ört vaxandi atvinnugrein í heiminum og afar mikilvæg fyrir hagkerfi heimsins. 

Greinin skapar um 65,5 milljón störf; 10,2 milljónir starfa í flugiðnaðinum sjálfum og 55,3 

milljónir í afleiddum störfum (ATAG, e.d.b). Á árinu 2017 nam fjöldi flugfarþega um 4,1 

milljarði, samanborið við um 2,0 milljarða á árinu 2004 eða sem jafngildir 5,7% árlegum 

meðalvexti yfir tímabilið (sjá mynd 1) (IATA, e.d.). Áætlun Alþjóða flugsamtakanna 

International Air Transport Association [IATA] (2018b) sem nær yfir 20 ára tímabil, frá 

2016 til 2036, gerir ráð fyrir áframhaldandi vexti og að umfang farþegaflutninga á 

tímabilinu nái sömu stærðum og fyrstu 100 ár flugiðnaðarins. Á árinu 2036 er áætlað að 

7,8 milljarðar manna verði á faraldsfæti, sem nemur 3,6% árlegum meðalvexti yfir 

spátímabilið og er Asíu-Kyrrahafs markaðurinn (e. Asia-Pacific) talinn drífa vöxtinn (IATA, 

2018b). 

 

Mynd 1: Fjöldi flugfarþega í heiminum frá 2004 til 2018 

*2018 áætlaðar tölur 



14 

Bandaríkin eru stærsti flugmarkaður heims þegar litið er til fjölda flugfarþega til, frá og 

innan landsins (IATA, 2018b). Fjögur stærstu flugfélög heims eftir farþegafjölda starfa frá 

Bandaríkjunum og fluttu þau samtals 677 milljón farþega á árinu 2016 (Flight Airline 

Business, 2017). American Airlines er stærsta flugfélag heims með um 200 milljón farþega 

á árinu 2016, þar á eftir koma Delta Airlines (184 milljónir), Southwest Airlines (152 

milljónir) og United Airlines (143 milljónir) (sjá töflu 1). Kína kemur fast á hæla 

Bandaríkjanna og nam farþegafjöldi til, frá og innan Kína um 600 milljónum á árinu 2016 

(IATA, 2018b). Á árinu 2022 gerir IATA (2018b) ráð fyrir að Kína taki fram úr 

Bandaríkjunum og verði því stærsti flugmarkaður heims. Gert er ráð fyrir að báðir 

markaðir muni áfram bera af hvað stærð varðar. Samkvæmt áætlun IATA munu flug til og 

frá sem og innan Kína á árinu 2036 telja um 1,5 milljarða farþega, um 921 milljónum fleiri 

farþega en árið 2016, eða sem nemur 4,9% árlegum meðalvexti yfir tímabilið. Í 

Bandaríkjunum er gert ráð fyrir að árlegur vöxtur í farþegafjölda nemi um 2,3% og 

farþegafjöldi árið 2036 verði um 1,1 milljarður eða 401 milljónum fleiri en árið 2016. 

Aukningin í Indlandi er áætluð 337 milljónir, Indónesíu 235 milljónir og í Tyrklandi 119 

milljónir en þetta eru þeir fimm flugmarkaðir heims sem IATA spáir að muni vaxa hraðast 

hvað varðar farþegafjölda. Ef spár IATA ná fram að ganga mun farþegafjöldi nær 

tvöfaldast á aðeins 20 ára tímabili sem mun hjálpa til við að skapa vöxt og hvata í 

hagkerfum heimsins (IATA, 2018b).  

Tafla 1: Tíu stærstu flugfélög heims, eftir farþegafjölda 2016 

Sæti Flugfélag Land Fjöldi farþega 2016 

1 American Airlines Bandaríkin 198.700.000 

2 Delta Airlines Bandaríkin 183.700.000 
3 Southwest Airlines Bandaríkin 151.800.000 
4 United Airlines Bandaríkin 143.200.000 
5 Ryanair Írland 119.800.000 
6 China Southern Airlines Kína 84.900.000 
7 China Eastern Airlines Kína 80.900.000 
8 easyJet Bretland 73.100.000 
9 Turkish Airlines Tyrkland 62.800.000 
10 Lufthansa Þýskaland 62.400.000 

Heimild: Flight Airline Business (2017) 
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IATA (2018a) áætlar að samanlagður hagnaður allra flugfélaga í heiminum árið 2016 

hafi verið 35,6 milljarðar dollara og hagnaðarhlutfall (e. profit margin) þeirra um 5,1%. 

Hagnaðarhlutfallið var þó talið óvenju hátt það ár sem stafaði einkum af lágu olíuverði og 

lágum vöxtum. Hagnaður flugfélaga í heiminum árið 2017 nam 38 milljörðum dollara og 

sama ár var veginn fjármagnskostnaður (e. WACC) greinarinnar 7,1% og arðsemi eiginfjár 

9%. Var það þriðja árið í röð sem arðsemi eiginfjár var yfir kostnaði eiginfjár að meðaltali 

í heiminum. Með þessu áframhaldi á árinu 2018 virðist sem flugiðnaðurinn sé loksins 

farinn að sýna stöðugleika í hagnaði. Þó er útlit fyrir að áskoranir í starfsmannamálum 

verði töluverðar ásamt hækkunum á öðrum kostnaðarliðum. Hagnaður af flugrekstri í 

Norður-Ameríku heldur áfram að vera stöðugur. Um það bil helmingur af þeim hagnaði 

sem varð til í greininni á heimsvísu árið 2017 skapaðist þar. Þrátt fyrir góða heildarafkomu 

greinarinnar á síðustu árum, er rekstur margra flugfélaga mjög erfiður. Samkvæmt 

útreikningum IATA var meðalhagnaður á hvern farþega 9,27 dollarar á árinu 2017. Það 

hefur verið að þrengja að þeirri tölu en þrátt fyrir það gerir IATA ráð fyrir góðum hagnaði 

heilt yfir í greininni árið 2018 (IATA, 2018a).  

Í skýrslu KPMG (2018) kemur fram að leigusalar eru jákvæðir í garð eftirspurnar á 

flugvélum. Telja þeir fluggeirann í góðum farvegi þrátt fyrir gjaldþrot í greininni, þá 

sérstaklega í Evrópu, og óvissu vegna hryðjuverkaógna og stríða víðsvegar í heiminum . 

Heilt yfir er greinin arðbær og eftirspurn eftir flugi heldur áfram að aukast. Framfarir í 

greininni þjóta áfram á ógnarhraða sem stuðlar að því að auka hagvöxt í heiminum (Mark 

Bisset, 2017). Samkvæmt Air Transport Action Group [ATAG] (e.d.a) leggur flugiðnaðurinn 

árlega um 2,7 billjónir dollara til landsframleiðslu í heiminum eða 3,6%.  

2.1 Efnahagslegir hvatar 
Hagvöxtur og aukin umferð eru þeir tveir þættir sem hafa hvað mest áhrif á vöxt 

flugsamgangna (Mark Bisset, 2017). Sagan hefur sýnt að hagvöxtur tiltekinna svæða hefur 

yfirleitt mikil áhrif á aukna eftirspurn í flugsamgöngum en þó er ekki algilt að þessir þættir 

haldist nátengt í hendur. IATA bendir til að mynda á að síðastliðin tíu ár hafi 

farþegaflutningar aukist meira en landsframleiðsla á heimsvísu. Ferðalög fólks aukast eftir 

því sem það hefur meira á milli handanna en aðrir þættir, líkt og flugsamgöngusamningar 

sem opna á nýja markaði, bætt þjónusta við ákveðna markaði og stækkun leiðakerfa, hafa 

jafnframt mikil áhrif á eftirspurn (Cooper, Smiley, Porter og Precourt, 2018). Þróuð svæði 
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Norður-Ameríku og Evrópu hafa séð þessi áhrif síðastliðin 10 ár en að sögn Cooper o.fl. 

(2018) munu vanþróaðri ríki í Afríku, Asíu, Mið-Austurlöndum og Suður-Ameríku sjá 

mesta aukningu í hagnaði næstu 10 árin þar sem þessi svæði njóta góðs af auknum tekjum 

og öðrum fyrrgreindum þáttum. Í Suður-Ameríku er gert ráð fyrir 3,0% árlegum hagvexti 

frá 2018 til ársins 2038 og hröðustum vexti í seldum sætiskílómetrum (e. Revenue 

Passenger Kilometers (RPK)) yfir tímabilið, eða 6,1% árlegum vexti (Cooper o.fl., 2018). 

 

Heimild: Cooper o.fl. (2018) 

Mynd 2: Áætlaður hagvöxtur og vöxtur í farþegatekjum á hvern floginn km frá 2018-2038 

Flugfélög hafa brugðist við aukinni eftirspurn með því að auka framboð og auka 

framleiðni sem hefur gert það að verkum að greinin hefur viðhaldið launakostnaði á 

hverja framleidda einingu síðastliðin ár. Stærri flugfélög á borð við JetBlue og Southwest 

hafa einbeitt sér að því síðustu ár að auka sætaframboð ásamt meiri arðsemi á hvert sæti. 

Þetta hefur leitt til tiltölulega hærri arðsemi hverrar flugferðar. Arðsemi 

rekstrarfjármagns (e. ROIC) flugfélaga er sögulega séð í hæsta móti og efnahagsreikningar 

þeirra sterkir sem hefur gert mörgum flugfélögum kleift að fjárfesta í innviðum, nýjum 

innréttingum í vélar, upplýsingatækni og upplifun farþega (Cooper o.fl., 2018). 

2.2 Framtíðarspá um flugflota í heiminum 
Á árinu 2018 samanstóð flugfloti heimsins sem nýttur er í áætlunarflug af 26.307 

flugvélum. Þegar litið er til næstu tíu ára gera Cooper o.fl. (2018) ráð fyrir að flotinn muni 

vaxa árlega um 3,7% og verða um 38.000 vélar árið 2028 (sjá töflu 2). Áætlunin gerir ráð 

fyrir að árlegur vöxtur næstu fimm árin nemi 4,2% en síðan hægi á vexti og hann nemi 
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3,3% seinni fimm árin. Afhendingum nýrra véla seinni fimm ár spátímans fækkar 

hlutfallslega miðað við fyrri hluta þess og flugfélög halda áfram að losa sig við vélar sem 

komnar eru á tíma. Breytingar sem munu eiga sér stað eru að flotinn yngist ásamt því að 

sætaframboð vélanna eykst. Með tilkomu þessara nýju véla er gert ráð fyrir að seldir 

sætiskílómetrar (RPK) muni aukast um allt að 5% með auknu sætaframboði hverrar vélar. 

Á árinu 2028 áætla Cooper o.fl. (2018) að meðalaldur flugflota heimsins hafi yngst úr 11,2 

árum í 10,5 ár, og telst það töluverð ynging í flugheiminum. Næstu 20 árin er jafnframt 

útlit fyrir áframhaldandi vöxt en Boeing (e.d.) áætlar að mest eftirspurn verði frá 

mörkuðum í Asíu-Kyrrahafinu og að floti þess svæðis um 2,5-faldist yfir tímabilið (sjá 

mynd 3). Á árinu 2037 gerir áætlunin ráð fyrir að um 49.000 vélar verði í flota heimsins 

og þar af nemi floti Asíu-Kyrrahafsins um 37%, Norður-Ameríku um 21% og Evrópu um 

18% . 

Tafla 2: Spá um heildarfjölda flugvéla í heiminum á árunum 2018-2028 
 

2018 2023 2028 

Stærð flota 26.307 32.321 37.978 

Árlegur meðalvöxtur - 4,2% 3,3% 

Meðalaldur véla 11,2 10,7 10,5 

Heimild: Cooper o.fl. (2018) 

 

Mynd 3: Spá um stærð flota árið 2037 eftir svæðum 
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2.2.1 Framtíðarspá um flugflota eftir tegund véla 
Flugvélafloti heimsins samanstendur af þotum (e. narrow-body), breiðþotum (e. wide-

body), smáum þotum (e. regional jet) og smáum vélum með skrúfuhverfli (e. turboprop). 

Í dag er stærsti hluti flotans þotur, eða 56%, þar á eftir eru breiðþotur sem nema um 20% 

af flotanum, þá smáar þotur (13%) og loks smáar vélar með skrúfuhverfli (10%). Áætlaður 

vöxtur í heildarflota heimsins er drifinn áfram af vexti í þotum og breiðþotum en í 

áætlunum Cooper o.fl. (2018) er gert ráð fyrir samdrætti í smáum þotum og smáum vélum 

með skrúfuhverfli. Síðastliðin ár hefur mestur vöxtur verið í þotum og virðist sú þróun 

ætla halda áfram (Cooper o.fl., 2018).  

2.2.1.1 Þotur  
Á árunum 2018 til 2028 er gert ráð fyrir 5,2% árlegum vexti í fjölda þotna, úr 15.100 vélum 

í 24.500 vélar (sjá töflu 3). Eftirspurn eftir þessari tegund véla er að mestu leyti drifin 

áfram af flugfélögum sem eru að bæta við sig nýjum vélum eða breyta samsetningu 

flotans. Minni flugfélög eru að færa sig úr smærri vélum með skrúfuhverfli yfir í stærri og 

arðbærari þotur. Cooper o.fl. (2018) gera ráð fyrir að þessi eftirspurn hafi í för með sér að 

aldur þotuflota heimsins fari úr 10,4 árum í 10,1 ár og yngist þar með um 0,3 ár. Jafnframt 

er gert ráð fyrir að hlutdeild þotna aukist úr 56% í 66% (Cooper o.fl., 2018).  

Tafla 3: Spá um þotuflota heimsins 2018-2028 
 

2018 2023 2028 

Stærð flota 15.092 20.068 25.038 

Árlegur meðalvöxtur - 5,9% 4,5% 

Markaðshlutdeild 56% 62% 66% 

Meðalaldur véla 10,4 10,0 10,1 

Heimild: Cooper o.fl. (2018) 

2.2.1.2 Breiðþotur  
Árlegur vöxtur í fjölda breiðþotna er áætlaður um 3,4% og gert er ráð fyrir að flotinn 

stækki úr 5.273 vélum árið 2018 í 7.400 vélar árið 2028 (sjá töflu 4). Þrátt fyrir 

áframhaldandi vöxt er gert ráð fyrir að á spátímabilinu muni markaðshlutdeild þessarar 

tegundar dragast örlítið saman eða úr 20% í 19%. Áætlanir gera þá ráð fyrir að meðalaldur 

þeirra muni lækka úr 10,9 árum í 10,6 ár árið 2028 (Cooper o.fl., 2018).  



19 

Tafla 4: Spá um heildarfjölda breiðþotna á árunum 2018-2028 
 

2018 2023 2028 

Stærð flota 5.273 6.441 7.377 

Árlegur meðalvöxtur - 4,1% 2,8% 

Markaðshlutdeild 20% 20% 19% 

Meðalaldur véla 10,9 10,1 10,6 

Heimild: Cooper o.fl. (2018) 

Cooper o.fl. (2018) telja að Boeing 787 verði eftirsóknaverðasta breiðþotan og þar á 

eftir Airbus A350. Í dag er Airbus A330/A340 stærsti hluti breiðþotna ásamt Boeing 777. 

Ef spár ganga eftir munu þessar breytingar meðal annars gera það að verkum að 

breiðþotumarkaðurinn verður enn sparneytnari og háþróaðri en áður (Cooper o.fl., 2018).  

2.3 Fjármagnsþörf flugiðnaðarins 
Sögulega séð hafa flugfélög endurnýjað flota sinn í takt við afskriftarhraða sem er um 15 

til 25 ár (IATA, 2016). Aukin samkeppni og hækkun olíuverðs fram til seinni hluta árs 2018 

hefur hins vegar sett mikill þrýstingur á flugfélög að yngja upp flota sinn með sparneytnari 

vélum. Spár gera jafnframt ráð fyrir að áframhaldandi ynging flotans muni eiga sér stað 

næstu árin. Nú sem aldrei fyrr hefur skapast gríðarleg fjárþörf til þess að fjármagna nýjar 

vélar (PricewaterhouseCoopers [PwC], 2013). Fá flugfélög í heiminum eiga handbært fé 

til þess að fjármagna að fullu kaup á flugvélum í atvinnurekstri. Því leita nær öll flugfélög 

í mismunandi fjármögnunarmöguleika til þess að standa straum af þeim kostnaði sem 

fylgir því að kaupa flugvélar.  

Gríðarlegt fjármagn þarf til þess að anna fyrirsjáanlegri stækkun flugfélaga. Fjárþörf 

flugfélaga er nú þegar metin yfir 100 milljarða dollara árlega til þess að fjármagna nýjar 

afhendingar. Þessi fjárhæð tekur ekki tillit til fjármögnunar á notuðum vélum, 

einkaþotum, leigusamninga með varahluti og hreyfla á eftirmarkaði (Bisset, 2017). Mark 

Bisset (2017) metur að árleg fjárþörf muni aukast á komandi árum og afhendingar nýrra 

véla í heiminum muni þurfa 125 milljarða dollara fjármagn árlega. Helstu 

fjármögnunarleiðirnar sem eru í boði eru viðskiptabankar, leigusalar (e. leasing) – bæði 

fjármögnunarleigusamningar (e. capital/finance lease) og rekstrarleigusamningar (e. 

operating lease) – útflutningsheimildir (e. export credit) og fjármagnsmarkaðir (e. capital 
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markets). Farið verður vel yfir þessar leiðir hér á eftir þar sem kostir og gallar þeirra verða 

skoðaðar og hvaða fjármögnunarleiðir helstu flugfélög Evrópu notfæra sér. 
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3 Fjármögnunarleiðir flugfélaga  

Flugiðnaðurinn hefur ávallt verið fjárfrekur iðnaður. Þegar fjallað er um fjármögnun 

flugfélaga er fyrst og fremst verið að fjalla um fjármögnun flugvélanna sem flugfélög eru 

með á sínum snærum. Í ljósi þess hve mikið fjármagn þarf til þess að fjármagna flugvél í 

áætlunarflugi hafa skapast margar mismunandi leiðir af fjármögnun (Bjelicic, 2012). 

Þættir sem snúa að rekstri félagsins, líkt og lánshæfismat, skuldsetning, lausafjárhlutfall 

og aðrar rekstrarstærðir, hafa áhrif á hvaða fjármögnunarmöguleikar standa flugfélögum 

til boða en fjármögnunarþörfin ásamt stærð og gerð véla skiptir einnig máli (Harris, 2018). 

Flugfélög í góðum rekstri með lága skuldsetningu og sterka fjárhagsstöðu í leit að hóflega 

miklu fjármagni eiga auðveldara með að sækja fjármagn og standa þeim fleiri leiðir til 

boða en öðrum. Hinsvegar sýnir sagan að þrátt fyrir rekstrarerfiðleika þá hefur 

flugfélögum tekist að fjármagna auknar afhendingar nýrra véla (PWC, 2013). 

Frá aldamótunum árið 2000 fram til ársins 2013 var fjármögnun flugfélaga slungin og 

rekstur greinarinnar í heild krefjandi þrátt fyrir að mörg flugfélög hafi staðið sig vel. Þetta 

má meðal annars rekja til ytri þátta sem oft hafa reynst flugfélögum erfiðir og ber þar 

helst að nefna hryðjuverkaárásirnar þann 11. september árið 2001, svínaflensuna og 

eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 (PWC, 2013). Ofgnótt sætaframboðs, aukin samkeppni 

og fjöldi lággjaldaflugfélaga sem haslaði sér völl á þessum árum eftir aldamót hafa þó haft 

meiri áhrif að mati PWC (2013). Þessir þættir ásamt sveiflum í eldsneytisverði, auknum 

kostnaði vegna nýrra reglugerða og síðast en ekki síst fjármálakreppunni árið 2008 leiddu 

til lækkunar á arðsemi eiginfjár sem hefur þó komið til baka síðastliðin ár. Þrátt fyrir veika 

eiginfjárstöðu og efnahag flugfélaganna eftir hrun tókst þeim að halda áfram að 

fjármagna nýjar afhendingar á vélum (PWC, 2013). Á mynd 4 má sjá að fjöldi afhendinga 

hefur vaxið nánast undantekningarlaust ár hvert yfir tímabilið frá 2002 til 2017 þrátt fyrir 

að á fyrri hluta þessa tímabils hafi rekstur flugfélaganna verið erfiður og skilað tapi. Virðist 

því svo að rekstrarafkoman hafi ekki mikil áhrif á hvort flugfélög nái að fjármagna sig 

heldur hvernig þau fjármagna sig (PWC, 2013.). Helstu leiðir sem standa til boða eru 

bankalán, rekstrarleigusamningar, fjármögnunarleigusamningar, fjármagnsmarkaðir og 

útflutningslán og hefur hver leið fyrir sig sína kosti og galla.  
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Mynd 4: Hagnaður flugfélaga og afhendingar véla frá 2002 til 2017 

Í skýrslu Boeing (2018) sem gefin er út árlega um mismunandi fjármögnunarleiðir segir 

að markaðurinn í heild sinni sé sterkur og horfur fyrir næsta ár góðar (sjá mynd 5). Eina 

fjármögnunarleiðin sem flugvélaframleiðandinn telur vera áhyggjuefni er útflutningslán 

og aðstoð framleiðenda. Flugvélaframleiðendurnir sjálfir fjármögnuðu 0% af nýjum 

afhendingum árið 2018 samanborið við 1% árið áður og um 4% afhendinga voru 

fjármagnaðar með útflutningslánum og því ljóst að þetta hefur ekki mikil áhrif á 

markaðinn (Boeing, 2018). Frá og með árinu 2014 hefur staða leigusamninga, 

fjármagnsmarkaða, banka, nýfjárfestinga, lokaðra verðbréfasjóða og 

skattahlutabréfsjóða (e. tax equity fund) verið góð og að mati Boeing er útlit fyrir að 

næsta ár verði einnig gott á þessum mörkuðum. Skattahlutabréfasjóðir einblína á 

fjárfestingar í seljanlegum eigunum (e. highly liquid assets) (Boeing, 2018). Sjóðirnir fá 

ávöxtun sem byggir ekki aðeins á sjóðsstreymi eignanna heldur einnig á skattafrádráttum 

og skattaeignum (Vireo Energy, e.d.). Horfur til útflutningslána/ábyrgða hafa ekki verið 

góðar síðastliðin ár og Boeing hefur talið stöðuna annars vegar áhyggjuefni og hins vegar 

mikið áhyggjuefni frá árinu 2012. Árið 2017 byrjaði Boeing að flokka fjárfestingu 

tryggingafélaga sér í flugiðnaðinum en þessi fjármögnunarleið hefur gefið góða raun og 

eru horfur 2019 góðar (Boeing, 2018). 



23 

 

Heimild: Boeing (2018) 

Mynd 5: Heildaryfirlit yfir horfur mismunandi fjárveitinga 

3.1 Bankalán  
Viðskiptabankar veita flugfélögum lán til að fjármagna flugvélar, sem geta bæði verið 

veðtryggð og óveðtryggð. Þessi fjármögnun nemur um 39% af afhendingum nýrra flugvéla 

árið 2018 og hefur þetta hlutfall farið hækkandi undanfarin ár. Spár Boeing gera ráð fyrir 

að hlutdeild bankalána fari niður í 34% árið 2019 (Boeing, 2018). Að sækja bankalán getur 

verið þægilegur fjármögnunarkostur fyrir flugfélög, sérstaklega þegar búið er að mynda 

gott viðskiptasamband, en þá er vinnan sem fer í að sækja fjármagn oft minni en ef farnar 

eru aðrar leiðir, líkt og við skuldabréfaútboð. Hins vegar ef fjármögnunarþörfin er mikil 

getur þessi leið verið síður hentug, þar sem hömlur geta verið á lánsfjárhæð til einstakra 

félaga.  

Basel III er staðall um auknar eiginfjárkröfur banka til þess að reyna að sporna við 

því að bankar taki of mikla áhættu í útlánum sem gæti skaðað hagkerfi heimsins. 

Innleiðing þessa staðals er líkleg til að verða þess valdandi að rekstrarkostnaður bankanna 

hækkar og í kjölfarið fari sá kostnaður út í verðið á lánunum (Bisset, 2017). Óvíst er 

hvenær innleiðing mun eiga sér stað en ef af því verður getur það leitt til þess að bankalán 

verði ekki talinn eins aðlaðandi kostur.  

3.1.1 Lánalína  
Lánalína (e. line of credit) er hugsuð til styttri tíma, eins til þriggja ára sem getur verið 

hentugt ef til þess kemur að flugfélagið vanti fjármagn til styttri tíma og hefur þá kost á 

að draga á lánalínuna. Þetta gefur flugfélaginu ákveðinn sveigjanleika en með þessu móti 
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eru aðeins borgaðir vextir af þeirri fjárhæð sem dregið er á. Jafnframt hefur félagið kost 

á að fá fjármagn með stuttum fyrirvara (GUD Capital, e.d). 

3.1.2 Veðtryggð lán  
Veðtryggð lán (e. asset based financing) eru lán sem eru tryggð með veði í eignum 

félagsins, til að mynda í flugvélum, fasteignum og lausu fé. Veðtryggð lán geta komið sér 

vel fyrir skuldsett en eignamikil félög eða félög sem eru ekki með nógu gott lánshæfismat 

og hafa því ekki kost á óveðtryggðu láni. Veðtryggð lán ættu að öllu jafna að vera á lægri 

vöxtum en óveðtryggð fyrir sama aðila þar sem áhætta bankans er minni og geta því nýst 

eignamiklum félögum vel. Flugfélög geta jafnframt fjármagnað sig með því að veita veð í 

viðskiptakröfum sínum og fylgist bankinn með stöðu þeirra og veitir lán út á þær. 

Tímalengd þessara lánveitingar er um eitt til þrjú ár (GUD Capital, e.d).  

3.2 Leigusamningar 
Leigusalar geta verið bankar, sérstök leigufélög, eða fyrirtæki sem borga mikla skatta og 

sækjast eftir því að ná fram skattahagræði. Leiga hjálpar framleiðendum og leigusölum 

að því leyti að hún eykur viðskipti. Öll pappírsvinna er yfirleitt einfaldari en ef um kaup 

með skuldsetningu eða með hlutafé er að ræða (Morrell, 2007). 

3.2.1 Kostir við leigusamninga 
Stór leigufélög kaupa flugvélar yfirleitt í magninnkaupum og fá því ríflegan afslátt og af 

þeim sökum geta þau boðið minni félögum upp á góð kjör. Leigusamningar opna 

möguleika fyrir flugfélög að fjármagna vélar sínar að fullu án þess að leggja fram veð til 

tryggingar á fjármögnuninni eða fyrirframgreiðslur í formi eiginfjár. Þessi möguleiki er til 

staðar þar sem minni áhætta hvílir á leigusalanum þar sem vélin er enn í fullri eigu hans 

og ef flugfélagið stendur ekki í skilum getur leigusalinn kallað inn vélina. Jafnframt er það 

kostur fyrir flugfélögin að þau losna að mestu leyti við þá áhættu að finna nýjan kaupanda 

að flugvélinni ef það hefur ekki not fyrir hana lengur (Morrell, 2007). Þetta veitir 

flugfélaginu sveigjanleika þar sem skuldbinding við að fá nýjar vélar verður talsvert minni 

og eiga þau þar með auðveldara með að gera breytingar á flota sínum.  
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3.2.2 Mögulegir gallar við leigusamninga 
Þrátt fyrir að miklir kostir fylgi leigusamningum eru jafnframt gallar tengdir þeim. Til að 

mynda getur kostnaður vegna leigusamninga verið hærri en ef vélin er keypt og 

fjármögnuð með lánum eða skuldabréfum. Fjárhagsstaða félagsins spilar þó hlutverk í 

þessu. Þegar um rekstrarleigusamning er að ræða fer hagnaður sölunnar á vélinni í lok 

leigutímans til leigusalans og þar af leiðandi missir flugfélagið tækifæri á að hagnast á 

endursölu vélanna þegar markaðir eru hagstæðir. Jafnframt getur verið ókostur fyrir 

flugfélög að hafa ekki sveigjanleika í innréttingu véla en ef flugvél er leigð á almennum 

leigumarkaði getur verið að innréttingar uppfylli ekki þarfir flugfélagsins. Fyrir leigufélögin 

er helsti ókosturinn að viðhaldi á vélinni getur verið ábótavant þegar henni er skilað og 

því þurfi þau að leggjast út í ófyrirséðan viðhaldskostnað (Morrell, 2007). 

3.2.3 Rekstrarleigusamningar 
Rekstrarleigusamningar eru gerðir við leigufélag sem kaupir flugvélina beint af 

framleiðanda og leigir áfram í hagnaðarskyni. Rekstrarleigusamningar gera flugfélaginu 

kleift að bregðast hratt við breyttum aðstæðum á markaði (Morrell, 2007). Þeir eru 

yfirleitt til skemmri tíma, frá einu ári og upp í sjö ár, og hægt er að skila vélinni með 

tiltölulega stuttum fyrirvara og án mikilla gjalda. Einn helsti kostur samninganna felst í því 

að flugfélög geta fengið afnot af vélum án þess að leggja til þá fjárhæð sem þyrfti til þess 

að kaupa flugvélina (Morrell, 2007). Þessi fjármögnun getur því komið sér afar vel fyrir 

flugfélög sem ekki hafa bolmagn til að fjármagna sig í gegnum viðskiptabanka eða 

fjármagnsmarkaði. Með rekstrarleigusamning þarf flugfélagið ekki að hafa áhyggjur af 

endursöluverði flugvélarinnar í lok leigutíma. Einnig með þessu fyrirkomulagi hefur 

rekstrarleigusamningurinn ekki bein áhrif á efnahagsreikninginn þar sem samningnum er 

haldið fyrir utan hann og getur aukið skattahagræði (Morrell, 2007).  

Í grein Oum, Zhang og Zhang (2000) er talað um að rekstrarleigusamningar veiti 

flugfélögum svigrúm í stjórnun á sætaframboði (e. capacity). Aftur á móti þurfi flugfélögin 

að borga áhættuálag (e. risk premium) til leigusalans sem ber hluta af áhættunni. Því má 

segja að flugfélögin þurfi að borga ákveðin fórnarkostnað af sveigjanleikanum. Lengd 

leigusamninga getur verið mismunandi og sum leigufélög bjóða upp á styttri 

leigusamninga, 18 til 24 mánuði. Þessi tegund samninga getur verð hentug þegar flugfélög 
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eru að bíða eftir því að fá afhentar nýjar vélar og sér í lagi ef sama stofnun sér um 

fjármögnunina eða leigusamninginn á nýju vélunum sem beðið er eftir (Higdon, 2017).  

Leigusamningar virka best fyrir þá sem hafa ekki þörf á skattahagræðingu afskrifta, 

hafa fasta fyrirfram ákveðna notkun á vélum, hafa fyrirfram ákveðið tímabil sem þeir 

þurfa flugvél og ef eigið fé er ekki nægjanlegt til þess að standa undir skilmálum annarra 

lánaskuldbindinga (Higdon, 2017). 

Rekstrarleigusamningar hafa aukist í vinsældum undanfarin ár og unnið gegn þeim 

samdrætti sem varð í fjármögnunargeiranum í kringum efnahagshrunið. Þessir samningar 

hafa gert flugfélögum kleift að fjármagna kaup á nýjum vélum þegar bankalán hafa ekki 

staðið til boða. Til viðbótar við rekstrarleigufélög þá hafa vogunar- og hlutabréfasjóðir 

nýlega fært sig verulega inn á þennan markað (Bisset, 2017). Á árinu 2018 var hlutfall 

leigusamninga um 43% af fjármögnun flugvéla (Forsberg, e.d.). 

 

Heimild: Airfinance Journal (2017) 

Mynd 6: Landfræðileg dreifing á leigðum vélum eftir svæðum árið 2017 

3.2.3.1 Leigusamningar með og án áhafnar  
Í boði eru bæði leigusamningar með áhöfn (e. wet lease) og án áhafnar (e. dry lease); í 

leigusamningum án áhafnar er aðeins leigð út vél en í leigusamningum með áhöfn er leigð 

út bæði vél og áhöfn. Báðar þessar tegundir standa jafnframt til boða sem 

fjármögnunarleigusamningar. Algengara er að leigusamningar án áhafnar séu til nokkurra 
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ára í einu en leigusamningar með áhöfn eru oftar tímabundnar lausnir, vélin leigð með 

áhöfn og fengin til þess að sinna ákveðnu verkefni í fyrirfram ákveðin tíma. Eins og fram 

kemur í rannsókn Hsu, Chao og Huang (2013) á því hvort hentugra sé fyrir flugfélög að 

leigja vélar með áhöfn eða án áhafnar komust þeir að því að meiri sveigjanleiki felst í 

leigusamningum með áhöfn. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum Hsu (2010) ættu 

flugfélög að horfa meira til þess að notast við slíka samninga þegar ákvarðanir um kaup á 

nýjum vélum eru teknar. Það sem þarf að hafa í huga þegar taka á nýja vél í notkun eru 

meðal annars: Tímalengd samnings, eftirspurn eftir flugsætum, eftirspurn eftir flugsætum 

á ákveðnum tímapunkti, breytingar í eftirspurn yfir tímabil en jafnframt þarf að taka tillit 

til hagsveiflna (Hsu, 2010). 

Með þessum samningum geta flugfélög leigt hvort öðru vélar, bæði með og án áhafnar, 

til þess að mæta skammtíma eftirspurn yfir fyrirfram ákveðið tímabil. Þetta getur verið 

hentugt fyrir bæði flugfélögin því þetta hámarkar nýtingu véla sem flugfélögin eru með til 

taks og býr þannig til ábata hjá báðum félögum (Hsu, Chao og Huang, 2013). Flugfélög 

geta bæði leigt vélar af leigusala og leigt þær sín á milli. Ef flugfélag er með sína vél á leigu 

getur það áframleigt (e. sublease) hana til annars flugfélags. Ef tímabilið er tiltölulega 

stutt til dæmis tveir til þrír mánuðir getur verið hentugt að leigja vél frá öðru flugfélagi 

frekar en að tala við leigufyrirtæki. Mikilvægt er fyrir flugfélög að bregðast við aukinni 

eftirspurn með auknum framboði og halda þannig viðskiptavinum sínum ánægðum. 

Samkvæmt rannsókn Hsu, Chao og Huang (2013) hafa flugfélög náð töluverðri 

hagræðingu í rekstri með því að nýta sér þetta fyrirkomulag.  

3.2.3.2 Ýmis ákvæði leigusamninga 
EBOs (e. Early Buy-Outs) geta verið hluti af leiguskilmálum, sem gera leigutakanum kleift 

að kaupa vélina að fullu áður en að leigusamningnum lýkur. Dæmi er átta ára 

leigusamningur sem hefur EBO ákvæði í skilmálunum á ári fjögur, fimm og sex, en þá hefur 

flugfélagið kost á að kaupa vélina á þessum þremur árum. Ef EBO ákvæði eru í 

leigusamningnum er leigukostnaðurinn hærri en ella þar sem flugfélagið er að borga fyrir 

valmöguleikann að kaupa vélina fyrr og leigufélagið þarf að vera svipað vel eða betur statt 

en ef ekki væri um EBO ákvæði að ræða (Higdon, 2017 ). 

Í mörgum leigusamningum eru uppgreiðsluákvæði og geta flugfélög greitt upp 

samninginn þegar þeim hentar. Leigusalar eru oft með kröfur um ástand vélanna í lok 
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leigutímans. Í lok leigutíma verður erfitt að meta hversu mikið vélin var notuð á 

tímabilinu, samanborið við viðhaldskostnað og alla stærri íhluti vélarinnar. Margir 

leigusalar í stærri og dýrari vélum fara fram á að tryggt sé hámarks viðhald (e. guaranteed 

hourly maintenance program) til þess að viðhalda virði hreyflanna. Í ljósi þess að 

leigufélagið ber alla áhættu af lokavirði vélarinnar og fær vélina afhenta í lok 

leigusamnings mun leigufélagið verðleggja sig í takt við þá áhættu. Jafnframt er talið að 

virði hreyflanna lækki um 10% til 12% árlega sem endurspeglast í hærri leigukostnaði 

(Higdon, 2017).  

3.2.3.3 Þrýstingur til lækkunar leigugjalds 
Eins og með flest önnur viðskiptatækifæri skapast fljótt samkeppni á markaði með 

leigusamninga. Nýir leigusalar sem komið hafa inn á markaðinn hafa verið gagnrýndir fyrir 

að hasla sér völl á markaðinum með því að bjóða upp á of lág leigukjör (e. lease rate 

factor) að mati samkeppnisaðila. Þeir hafa boðið kjör sem samkeppnisaðilar þeirra segja 

að standi ekki undir sér. Þetta á sérstaklega við á endurleigumarkaðinum (e. sale-

leaseback) síðustu ár (KPMG, 2018a). Aðilar með aðgang að ódýrara fjármagni hafa verið 

að hasla sér völl með því að undirbjóða aðra. Aviation Finance (2018) bendir á að þessi 

félög virðast vera fá fjármagn á kjörum sem taka mið af áhættu af leigusalanum sjálfum 

en ekki áhættunni af leigutakanum og almennt þeirri áhættu sem fylgir að eiga flugvél. 

Dæmi eru um leigukjör á samningum sem hafa farið niður fyrir 0,5% til 0,6% af virði 

vélarinnar (KPMG, 2018a). Peter Huijbers, forstjóri CALS Aviation Group, telur leigufélög 

ekki geta lifað af að bjóða samninga með slíkum kjörum og telur aðeins þrennt koma til 

greina; aðilar leiðrétti kjörin sem þeir bjóða, verða keyptir af öðrum reyndari leigufélögum 

til þess að styrkja þeirra stöðu eða þeir yfirgefa markaðinn (KPMG, 2018a).  

Leigukjörin eru prósentuhlutfall af upprunalegu virði vélarinnar sem leigutaki borgar á 

mánuði. Til að útskýra þetta nánar tekur Aviation Finance (2018) dæmi um leigusamning 

til 12 ára af Boeing 737 vél sem kostar 44 milljónir dollara. Mánaðarlegar greiðslur af 

samningi með til dæmis 0,75% leigukjörum nema því 330.000 dollara á mánuði. 

Leigugjaldshlutfalli má skipta niður í fimm þætti: Afskriftir, arðsemi eiginfjár, 

vaxtaskiptavexti (e. swap rate), vaxtaálag (e. credit spread) og sölu- og stjórnunarkostnað. 

Í töflu 3 má sjá að langstærstur hluti leiguverðs eru afskriftir eða um 50%. 

Vaxtaskiptavextir, vaxtaálag og sölu- og stjórnunarkostnaður eru samtals 33% sem þýðir 
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að eftir sitja 17% til leigufélagsins eða um 56.000 dollarar. Það fer svo eftir því hvernig 

leigufélagið fjármagnar sig hver ávöxtun á eigið fé þeirra er. 

Tafla 5: Leigukjör, dæmi um 12 ára leigusamning af Boeing 737 vél 

  Kostnaður á 

mánuði í $ 

% af heild % af virði 

þotunnar 

Leiguverð 330.000 100% 0,750% 

    

Afskriftir 165.000 50% 0,375% 

Eigið fé 56.100 17% 0,128% 

Vaxtaskiptavextir (swap rate) 52.800 16% 0,120% 

Vaxtaálag (credit spread) 36.300 11% 0,083% 

Sölu- og stjórnunarkostnaður  19.800 6% 0,045% 

Samtals 330.000 100% 0,750% 

Heimild: Aviation Finance (2018) 

3.2.3.4 Japanskir rekstrarleigusamningar  
Japanskir rekstrarleigusamningar (JOL) urðu til í þeim tilgangi að svara eftirspurn eftir 

skattahagræði frá japönskum fjárfestum. Japanska nafnið stafar af skráningarskyldunni í 

Japan en það er gert til þess að koma í veg fyrir afdráttarskatt (e. withholding tax) sem er 

skattur sem er lagður á greiðslu vaxta og arðs milli landa. Samningurinn gengur út á það 

að japanskir fjárfestar leggja til eigið fé. Í þessum samningum getur leigusalinn nýtt sér 

skatta- og afskriftarhagræði í Japan og því boðið upp á enn samkeppnishæfari vexti en 

ella á sama tíma og leigjandi nýtur skattasparnaðar í formi leigugreiðslna. JOLCO er svo 

ein tegund þessara samninga þar sem flugfélagið hefur kauprétt á vélinni (Bisset, 2017). 

Japanskir skattafjárfestar (e. tax investors) hafa notið þess að fá hærri arðsemi eiginfjár 

með skattahagræði í gegnum JOL sem þeir fá með því að eiga hlut í flugvél. Kostnaður 

eiginfjár hjá þessum japönsku fjárfestum er 1% til 3%. Sögulega hafa fjárfestarnir einbeitt 

sér að því að fjármagna nýjar þotur með langtímaleigusamningum til fyrsta flokks lántaka 

(e. tier 1). Af þeim sökum voru áhrif þessara ódýru samninga tiltölulega lítil. En nú eru 

þessir samningar farnir að fjármagna eldri breiðþotur til annars flokks lántaka (e. tier 2) 

þar sem aðeins þrjú til fjögur ár eru eftir af samningstímanum. Þetta gerir það að verkum 
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að þeir eru meðal annarra að þrýsta verðinu niður og eru fleiri flugfélög farin að líta hýru 

auga til þessa fjármögnunarkosts (Aviation Finance, 2018). 

3.2.4 Fjármögnunarleigusamningar 
Fjármögnunarleigusamningar eru frá 10 til 26 ára en oftar á bilinu 10 til 12 ára. Ekki er 

hægt að segja þeim upp, nema mögulega með hárri sekt. Leigusali hagnast á samningnum 

með afnotagjöldum, skattahagræði og varfærnu hrakvirðismati án þess þó að hafa 

þekkingu á því að reka flugfélag. Öll almenn áhætta og hagnaður er hjá flugfélaginu á 

meðan á leigusamningunum stendur þó svo að flugfélagið sé ekki lagalegur eigandi 

vélarinnar fyrr en í lok leigutímabilsins (Morrell, 2007). 

3.3 Útflutningsábyrgðir  
Útflutningsábyrgðir (e. export credit) hafa verið mikilvægur þáttur í fjármögnun flugfélaga 

og fjármögnuðu um 34% nýrra afhendinga árið 2010 (Boeing, 2018). Veitendur 

útlánaábyrgða veita tryggingu fyrir því að bankalán flugfélaga verði greidd upp. Fyrir þessa 

tryggingu borga flugfélög sem eiga erfitt með að fá bankalán. Útlánaábyrgðir eru hentugar 

í löndum sem talin eru áhættusamari en önnur, til að mynda fyrir Iraqi Airways sem 

fjármagna þarf Airbus flugvél en fáir bankar eru tilbúnir að lána félaginu vegna áhættu 

landsins sem félagið starfar í. Með tryggingu frá veitendum útlánaábyrgða getur félagið 

sótt lánið. Þessi tegund fjármögnunar er mikilvæg á tímum niðursveiflna í hagkerfum og 

viðskiptabankar halda að sér höndum og minnka útlán (Investopedia, 2018).  

Dæmi um stofnanir á þessu sviði eru EX-IM bankinn í Bandaríkjunum sem styður helst 

við framleiðslu á Boeing, Euler Hermes í Þýskalandi sem styður við Airbus, COFACE í 

Frakklandi sem styður við Airbus og ECGD í Bretlandi sem styður við framleiðslu Rolls-

Royce hreyfla (Bisset, 2017). Regluverk útflutningsábyrgða er undir eftirliti samtakanna 

Economic Co-operation og Development Aircraft Sector Understanding (ASU). Þjóðir líkt 

og Kína, Japan og Rússland eru ekki hluti af þessu samkomulagi. Árið 2011 krafðist ASU 

þess að allir útflutningslánaveitendur flokkuðu lántakendur sína í átta áhættuflokka sem 

gerði það að verkum að kostnaður þessara lána hækkaði fyrir alla lántakendur (Bisset, 

2017). EX-IM bankinn var sviptur leyfi sínu um mitt árið 2015 sem hafði gífurlega mikil 

áhrif á markaðinn. Þrátt fyrir að hafa fengið aftur leyfi sitt, er bankinn undir ströngum 

kröfum sem hefur gert þeim erfitt fyrir (Bisset, 2017). Á árinu 2018 voru 4% nýrra 
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afhendinga fjármagnaðar með þessari leið og hefur hún því misst um 30% 

markaðshlutdeild (Boeing, 2018).  

3.4 Fjármagnsmarkaðir 
Fjármagnsmarkaður (e. capital market) er markaður þar sem kaupendur og seljendur eiga 

viðskipti með fjármálaafurðir svo sem skuldabréf og hlutabréf. Markaðurinn er milliliður 

þeirra sem eiga sparifé og vilja fjárfesta því og þeirra sem þurfa að sækja fé með 

hlutabréfa- eða skuldabréfaútgáfum. Kaupendur og seljendur geta bæði verið 

einstaklingar og stofnanir. Fjármagnsmarkaðurinn skiptist í tvennt; frummarkað og 

eftirmarkað. Á frummarkaði á sér stað frumútboð á hlutabréfum og skuldabréfum en á 

eftirmarkaði eiga sér stað viðskipti með þau bréf sem gefin voru út á frummarkaði. Mestu 

viðskiptin eru almennt í langtímaverðbréfum (Economic Times, e.d.). Á árinu 2018 

fjármögnuðu fjármagnsmarkaðir um 28% af nýjum afhendingum flugvéla (Boeing, 2018). 

3.4.1 Veðtryggð og óveðtryggð skuldabréf 
Veðtryggð verðbréf (e. asset backed securities) eru bæði gefin út á einkamarkaði og 

fjármagnsmarkaði, með veð í flugvélum eða í leigugreiðslunum sjálfum. Helstu tegundir 

verðtryggðra verðbréfa eru byggðar upp sem veðtryggð lán og tryggðar 

lánaskuldbindingar (Bisset, 2017).  

3.4.2 ETC og EETC 
ETC (e. equipment trust certificate) eru skuldabréf sem notuð eru til þess að fjármagna 

flugvélar. Þetta eru eignatryggð skuldabréf með veði í vélunum sjálfum. Til þess að gera 

þessi skuldabréf að álitlegum fjárfestingakosti er þeim haldið utan við efnahagsreikning 

flugfélagsins og er þess í stað búið til sérstakt eignarhaldsfélag (SPV) sem sér um eignina. 

Þar af leiðandi kemur flugvélin ekki inn á efnahagsreikninginn hjá félaginu og ef til 

gjaldþrots flugfélagsins kemur stendur eignarhaldsfélagið utan við gjaldþrotið. 

Skuldabréfaeigendurnir eiga fyrsta veðrétt og hafa því minni áhyggjur ef til gjaldþrots 

kæmi. ETC er frábrugðið rekstrarleiguleigusamningum að því leyti að flugfélagið eignast 

vélina í lok greiðslutímans (Bisset, 2017).  

EETCs (e. enhanced equipment trust certificate) svipar til ETC og eru yfirleitt með veði 

í leigugreiðslum sjálfum. Verðbréfinu hefur verið skipt upp í tvo eða fleiri flokka af 

verðbréfum, hver með mismunandi greiðsluforgangsröðun og mismunandi veðkröfur. 



32 

Bréf með hærri veðkröfur hafa hærra lánshæfismat og í sumum tilfellum hafa 

fjárfestingaeinkunn (e. investment grade) fyrir þetta tiltekna bréf. EETCs hefur einkum 

verið notað í Bandaríkjunum, þar sem þar í landi er hægt að nýta heimild númer 1110 í 

bandarískum gjaldþrotaskiptalögum. Þessi heimild ætti líka að geta nýst í auknum mæli í 

löndum sem hafa tekið upp svokölluð Cape Town Alternative A gjaldþrotaskiptalög (e. 

insolvency regime) og sem dæmi um flugfélög utan Bandaríkjanna sem hafa nýtt sér 

EETCs má nefna Air Canada, British Airways og Virgin Australia (Bisset, 2017). Jafnframt 

eru fá félög utan Bandaríkjanna sem fá afhentar nógu margar vélar til að réttlæta það að 

fara inn á fjármagnsmarkaðinn og er tregða hjá þeim við að sækja sér lánshæfismat. Til 

viðbótar býður leigumarkaðurinn upp á hagkvæmari kjör fyrir flugfélög utan 

Bandaríkjanna sem hefur gert það að verkum að EETCs hafa ekki verið jafn vinsæl hjá 

þessum flugfélögum (KPMG, 2018b).  

3.5 Samanburður á fjármögnunarleiðum 

Tafla 6: Samanburður á fjármögnunarleiðum 

Fjármögnunarleiðir Koma 

fram á EH* 

Skattahagræði Tímalengd 

Lánalína Já Nei Stutt 

Bankalán Já Í formi afskrifta Meðal-Löng 

Rekstrarleigusamningar Nei Í formi leigugreiðslna Stutt-Meðal 

Fjármögnunarleigusamningar Já Í formi afskrifta Meðal 

Útflutningslán/ábyrgðir Já Í formi afskrifta Meðal 

Skuldabréf Já Í formi afskrifta Meðal-Löng 

ETC og EETC Nei Nei Meðal-Löng 

*EH: Efnahagsreikningur 
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4 Þróun síðastliðinna ára í fjármögnun  

Síðastliðinn áratug hafa bankalán, útflutningslán/ábyrgðir og fjármagnsmarkaðir verið 

helstu fjármögnunarleiðir flugfélaga. Í viðtali teknu af Harris (2018) bendir Paul Skyes á 

að leigusamningar hafa verið að ryðja sér til rúms á síðastliðnum árum. Bandarísk félög 

hafa haft tilhneigingu til að kaupa vélar og nýta þær út líftíma þeirra og leigja þar af 

leiðandi ekki margar vélar. Hins vegar eru mörg önnur flugfélög sem reiða sig á 

endurleigumarkaðinn (e. sale-leaseback market) til þess að fjármagna nýjar flugvélar þar 

sem sá markaður býður upp á meiri sveigjanleika og hagkvæma fjármögnun. Hefðbundin 

bankalán og fjármagnsmarkaðir hafa oft ekki getað keppt við kjör hagstæðra 

leigusamninga (KPMG, 2018b). Í dag eru leigusamningar helsta fjármögnunarleið 

flugfélaga með um helmings hlutdeild og er útlit fyrir að þeir verði það áfram í náinni 

framtíð (Forsberg, e.d.).  

Allt frá fjármálakreppunni árið 2008 hafa viðskiptabankarnir verið tregari til þess að 

lána fyrir nýjum vélum. Í kjölfar fjármálakreppunnar voru margir evrópskir bankar sem 

drógu sig í hlé frá þessum markaði, sérstaklega í Þýskalandi. Þrátt fyrir það eru enn bankar 

sem láta til sín taka á þessum markaði og eru það helst franskir, bandarískir og þýskir 

bankar ásamt því að nýir aðilar eru í auknum mæli að sækja inn á þennan markað. Það 

eru bankar frá Ástralíu, Japan, Mið-Austurlöndum og í tilfelli Kína eru það kínverskir 

bankar að fjármagna að mestu kínversk flugfélög. Með aukinni velsæld og stækkun 

millistéttarinnar í Kína hefur sú stétt sótt meira í að ferðast. Með þessari auknu eftirspurn 

er áætlað að Kína eitt og sér þurfi að bæta við sig 3.200 nýjum vélum til þess að anna 

þessari eftirspurn fyrir árið 2026. Um 60% af þessum nýju vélum verða leigðar og hafa 

kínversk flugfélög nú þegar pantað 1.500 vélar af þessum 3.200 sem þurfa að þjónusta 

Kína. Árið 2017 voru yfir 2.800 vélar í Kína sem er annar stærsti flugmarkaður heims, en 

um 50% af sætaframboði í Kína er hjá lággjaldaflugfélögum. Á árunum 2010 til 2017 

stækkaði flugmarkaðurinn um 11% árlega og til að mynda tók hann við 350 nýjum vélum 

árið 2016 (Bisset, 2017). 

Boeing sér fram á að fjármagnsmarkaðurinn muni leita upp á við næstu misseri þar 

sem leigufélög muni halda áfram að leita inn á þann markað til að fjármagna söfnin sín. 

Boeing býst jafnframt við fleiri nýjum fjárfestum inn á markaðinn sem örvar 



34 

fjármagnsmarkaðinn og EETC markaðinn enn frekar. Á árinu 2018 er gert ráð fyrir að 

almennt muni útflutningsheimildir aukast á ný (Boeing Capital Corporation, e.d.). 

Peter Chang, forstjóri CDB Aviation Lease Finance (CDB Aviation), segir afar góða tíð á 

fjármagnsmörkuðum sem lýsir sér meðal annars í mikilli umframeftirspurn nýverið eftir 

ákveðnu skuldabréfaútboði. Eftirspurnin var fjórföld eftir þeim bréfum sem voru í boði. 

Leigusalar eru í auknum mæli að nýta sér uppgang fjármagnsmarkaðarins til þess að 

fjármagna vélar þar sem mörg félög sækjast í auknum mæli eftir að fjármagna vélar með 

óveðtryggðum skuldabréfum sem getur auðveldað tilfærslur véla í framtíðinni. Aftur á 

móti hafa leigusalar sem fjármagna notaðar vélar (e. mid-life) sýnt veðtryggðum 

skuldabréfum meiri áhuga, það er að segja ABS markaðinum (e. asset backed securites), 

bæði til endurfjármögnunar og til að auðvelda sölu eigna. Peter Barrett, forstjóri SMBC 

Aviation Capital, segir flugvélar vera fullkomna eign fyrir fjármagnsmarkaði þar sem þær 

eru eignir til langs tíma, áþreifanlegar, hafa gott notagildi og eru auðveldar í tilfærslum 

(KPMG, 2018b). 

4.1 Spá um samsetningu fjármögnunar flugfélaga 
Samkvæmt Boeing (2018) hafa verið töluverðar breytingar á samsetningu fjármögnunar 

flugvéla (sjá mynd 7). Það sem stendur þó upp úr er að árið 2010 námu 

útflutningslán/ábyrgðir um 34% af heildarfjárveitingum en árið 2018 námu þær um 4%. 

Eins og áður hefur komið fram átti EX-IM bankinn erfitt uppdráttar árið 2015 þegar hann 

var sviptur leyfi sínu en jafnframt hefur andstaða Donalds Trump Bandaríkjaforseta á 

bankanum reynst honum erfið. Á árunum eftir efnahagshrunið námu útflutningslán EX-

IM bankans hátt í 30% af nýjum Boeing afhendingum (sjá mynd 8). Frá 2012 hefur hlutfall 

þessara lána minnkað jafnt og þétt og árið 2017 og 2018 voru engar Boeing afhendingar 

fjármagnaðar með þessum lánum. Aðrir fjármögnunarkostir hafa tekið yfir og ber þar að 

nefna auknar vinsældir bankalána frá árinu 2010 ásamt fjármögnun í gegnum 

fjármagnsmarkaði. Á árinu 2019 telur Boeing að viðskiptabankar verði helstu 

fjármögnunaraðilar flugvéla og nemi um 34%, sem er þó 10 prósentustigum minni 

hlutdeild en árið 2017 þegar bankalán fjármögnuðu um 44%. Næst á eftir eru 

fjármagnsmarkaðir sem fjármögnuðu 28% árið 2018 og Boeing (2018) áætlar að muni 

fjármagna 30% á árinu 2019. Til samanburðar voru 14% flugvéla fjármagnaðar með 
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þessari leið árið 2010. Hlutfall eigin fjár hefur verið nokkuð stöðugt yfir tímabilið eða um 

og yfir 25% (Boeing, 2018). 

 

Mynd 7: Söguleg samsetning fjármögnunar afhendinga flugvéla og spá fyrir árið 2019 

 

Mynd 8: Hlutfall útflutningslána EX-IM af Boeing afhendingum, frá 2006 til 2018 

4.2 Fjármögnun leigufélaga 
Samsetning fjármögnunar flugvéla samkvæmt Boeing (2018) horfir í gegnum leigufélög 

sem kaupa flugvélar í þeim tilgangi að leigja þær áfram til flugfélaga sem nýta þær í rekstri 

sínum og sýnir því ekki eiginlega fjármögnun flugfélaga. Með þetta fyrir augum verður 

skoðað hvernig leigufélög fjármagna sig, þróun leigusamninga af heildarfjármögnun og 

hvert útlit er á þeim mörkuðum. 

Bankalán hafa verið helsta fjármögnunarleið leigufélaga undanfarin ár og á árinu 2018 

kom um helmingur fjármögnunar flugfélaga frá bönkum (sjá mynd 9). Þar á eftir eru 
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leigusamningar við önnur leigufélög sem námu um 19% fjármögnunar á árinu 2018 

(Forsberg, e.d.). Þrjú af stærstu leigufélögunum, Aercap, GECAS og Avolon, hafa til að 

mynda pantað mikið magn af vélum beint af framleiðanda í því sjónarmiði að ná fram afar 

hagstæðum kjörum og framleigja vélarnar síðan til minni leigufélaga sem hafa ekki tök á 

eða vilja til að gera slíka stærð pantana (Aviation Finance, 2018). Áætlun Forsberg (e.d) 

gerir ráð fyrir að hlutfall bankalána fari minnkandi og nemi um 37% á árinu 2021. 

Jafnframt gerir áætlunin ráð fyrir að hlutfall handbærs fjár frá flugfélögum sem leigufélög 

nýta til fjármögnunar dragist saman úr 13% árið 2016, niður í 8% árið 2021. 

Fjármagnsmarkaðir og útlánaábyrgðir munu sækja í sig veðrið ef spár ganga eftir og nema 

samtals um 32% af fjármögnun leigufélaga 2021, samanborið við um 13% árið 2016 

(Forsberg, e.d.).  

 

Mynd 9: Samsetning fjármögnunar leigufélaga, 2016 til 2036 

Áætlun Forsberg (e.d.) um hlutfall leigusamninga af heildarfjármögnun flugvéla nær 

fram til ársins 2026 (sjá mynd 10). Á árinu 2016 nam hlutfall leigusamninga 39% af 

heildarfjármögnun og hefur hlutfallið aukist síðastliðin tvö ár um fjögur prósentustig. 

Áætlanir gera ráð fyrir áframhaldandi vexti þar sem leigusamningar muni hlutfallslega 

aukast umfram aðrar fjármögnunarleiðir. Ljóst er að á bak við um hvert prósentustig liggja 

gríðarlegir fjármunir og ef áætlanir ganga eftir muni leigusamningar nema tæpum 50% af 

fjármögnun flugvéla árið 2026.  
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Mynd 10: Hlutfall leigusamninga af heildarfjármögnun frá 2015 til 2018 og áætlun frá 2019 til 2026 
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5 Lággjalda- og fullþjónustuflugfélög 

Tilkoma lággjaldaflugfélaga hefur breytt flugmarkaðinum til muna og mun halda því 

áfram. Uppruna lággjaldaflugfélaganna má rekja til Bandaríkjanna, nánar tiltekið var það 

stækkun lággjaldaflugfélagsins Southwest sem fór frá því að vera lítið flugfélag innan 

Texas yfir í það að vera fjórða stærsta flugfélag Bandaríkjanna. Þessari þróun var fylgt eftir 

í Evrópu, en það byrjaði árið 1987 þegar evrópska efnahagssvæðið ákvað að fækka 

reglugerðum í gildi í viðkomandi löndum, sem vernduðu flugstarfsemi þeirra og höfðu 

þannig gert öðrum flugfélögum en þeim sem störfuðu í landinu erfiðara fyrir. Þessar 

breytingar voru gerðar með það fyrir augum að örva sameiginlegt evrópskt efnahagslíf. 

Áttu breytingarnar að auðvelda flugfélögum að fljúga til mismunandi landa með 

lækkuðum kostnaði og minna regluverki. Árið 1997 hafði regluverkunum verið að mestu 

leyti aflétt (Pinkham, 1999). 

Árið 2012 nam markaðshlutdeild lággjaldaflugfélaga um 40% af evrópska 

flugmarkaðinum og yfir 50% í Suðaustur-Asíu. Lion Air, indverskt flugfélag, var með 550 

flugvélar í pöntun árið 2013 en svo ör stækkun getur hæglega leitt til vandræða á Asíu-

Kyrrahafs markaðinum, eins og bandarísk og evrópsk flugfélög hafa áður fundið fyrir. 

Aukin samkeppni og offramboð flugferða getur leitt til tapreksturs meðal 

lággjaldaflugfélaga og haft í för með sér samruna þeirra eða gjaldþrot. Þegar slíkur hraði 

er á stækkun flugfélaga velta menn því fyrir sér hvort innviðirnir standi undir stækkuninni 

og þá helst flugvellirnir. Árið 2012 voru lággjaldaflugfélög með um 24% markaðshlutdeild 

í farþegaflutningum á heimsvísu en 16% af seldum sætiskílómetrum samkvæmt gögnum 

Flightglobal (Vasigh, Fleming og Humphreys, 2015). Fullþjónustuflugfélög voru með um 

69% markaðshlutdeild, 5% hjá minni innanlandsflugfélögum (e. regional carriers) og 2% 

hjá öðrum aðilum. Hlutdeild lággjaldaflugfélaga fór úr 10% í 24% á árunum 2002 til 2012 

(Vasigh, Fleming og Humphreys, 2015). 

5.1 Þróunin 
Lággjaldarekstrarmódelið gengur að miklu leyti út á það að draga úr öllum 

kostnaðarliðum eins og hægt er, til að mynda með því að velja minni og ódýrari flugvelli 

með lægri flugvallarskatta og önnur gjöld. Lággjaldaflugfélög rukka aukalega fyrir það að 

velja sæti og innrita farangur, en jafnframt eru sum farin að rukka fyrir handfarangur af 

stærri gerð. Lággjaldaflugfélög voru vön því að fljúga einungis styttri flugleiðir með það 
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fyrir augum að spara þann kostnað sem fylgdi því að áhöfnin gisti yfir nótt eða geymslu á 

vélinni á flugvellinum ef vélin færi ekki beint til baka. Á þessu er þó að verða breyting og 

dæmi um það er Level airline, dótturfélag IAG Group. Það er lággjaldaflugfélag sem flýgur 

frá Barcelona til Norður- og Suður-Ameríku, flugleiðir sem krefjast gistingar áhafnar vegna 

lengdar flugleiðarinnar. Lággjaldarekstrarmódelið og hið hefðbundna 

fullþjónusturekstrarmódel hafa verið að færast nær hvort öðru. Dæmi eru um að 

lággjaldaflugfélög séu að fljúga til stærri flugvalla með það fyrir augum að ná til 

viðskiptavina hinna flugfélaganna (Eurocontrol, 2017). Ryanair er byrjað að fikra sig áfram 

í tengiflugum og fullþjónustuflugfélög eru byrjuð að selja veitingar um borð, sætabókanir 

og innritun á farangri.  

 

Mynd 11: Þróun hlutdeildar lággjalda- og fullþjónustuflugfélaga frá 2007 til 2016 

Mikill vöxtur hefur verið í lággjaldaflugum, en á árinu 2007 voru um 5.200 brottfarir á 

dag samanborið við 8.400 brottfarir daglega á árinu 2016 og nemur vöxtur því um 61% 

yfir tímabilið eða 5,5% að meðaltali árlega. Borið saman við hefðbundin flugfélög þá var 

samdráttur í daglegum brottförum á tímabilinu um 10%. Brottfarir hefðbundinna 

flugfélaga árið 2007 námu 16.300 en fóru niður í 14.700 árið 2016. Samkvæmt tölum frá 

STATFOR var hlutdeild lággjaldafluga af öllum flugum 19% árið 2007 en fór upp í 30% árið 

2016, samanborið við samdrátt hjá hefðbundnum flugfélögum úr 59% árið 2007 niður í 

53% árið 2016. Þau fimm lönd í Evrópu sem eru með stærstu hlutdeild lággjaldaflugfélaga 

eru Bretland, Þýskaland, Spánn, Ítalía og Frakkland. Spánn var eina landið þar sem 

lággjaldaflug voru fleiri en hefðbundin fullþjónustuflug, en í hinum löndunum eru 

hefðbundin fullþjónustuflug enn í meirihluta (Eurocontrol, 2017).  
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Mynd 12: Hlutfall lággjalda og fullþjónustuflugfélaga eftir löndum 

5.2 Lággjaldaflugfélög 
Í þessum kafla er fjármögnun evrópsku lággjaldaflugfélaganna WOW air, Norwegian, 

Ryanair og easyJet tekin fyrir. Skoðuð er þróun tekna og vaxtar ásamt því að EBITDAR 

flugfélaganna er borin saman. Í stað þess að skoða EBITDA líkt og almennt er gert, eru 

leigugreiðslur einnig teknar út þar sem algengt er að flugfélög fjármagni flugvélar sínar 

með rekstrarleigusamningum og vegna eðlis þeirra er eiginlegur fjármagnskostnaður 

meðtalinn í EBITDA kennitölunni. Flugfélög fjármagna jafnframt mismikið með 

rekstrarleigusamningum. Af þessum sökum notast höfundur við EBITDAR sem sýnir betur 

rekstrarkostnað fyrir fjármagnsliði og afskriftir og gefur einnig betri samanburð milli 

félaga.  

5.2.1 WOW air  
WOW air er íslenskt lággjaldaflugfélag sem stofnað var árið 2011 af Skúla Mogensen. Í 

maí árið 2012 fór fyrsta flugið frá Keflavík til Parísar. Félagið stækkaði hratt og strax árið 

2013 var heildarfjöldi farþega yfir 400.000 talsins á leiðum þess innan Evrópu. Árið 2014 

flutti WOW air yfir milljón farþega og árið 2015 hófst flug til tveggja áfangastaða í 

Bandaríkjunum. Á árinu 2016 flugu yfir 1,6 milljónir farþega með félaginu og tók félagið 

við Airbus A330 breiðþotum ásamt því að áfangastöðum var bætt við, bæði í 

Bandaríkjunum og Kanada. Árið 2017 flugu 2,8 milljónir farþega með félaginu og voru 

starfsmenn yfir 1.000 talsins. Árið 2018 voru starfsmenn yfir 1.400 talsins ásamt áformum 

um beint flug til Indlands (WOW air, 2018). Í lok árs 2018 var hins vegar búið að fækka 

starfsmönnum niður í 1.000 talsins og áform um Indlandsflug óljós. 
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Félagið hefur verið í gífurlegum vexti síðastliðin ár (sjá mynd 13) og nemur árlegur 

meðalvöxtur frá árinu 2013 til 2017 um 56,5%. Tekjur félagsins námu 486 milljónum 

dollara á árinu 2017 og hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnskostnað, vexti og leigugreiðslur 

(e. EBITDAR) um 13% af tekjum. Þrátt fyrir gífurlegan tekjuvöxt hafa kostnaðarliðir vaxið 

mun hraðar og má þar helst nefna launakostnað og kostnað vegna flota sem gert hafa að 

verkum að EBITDAR hlutfall félagsins fór úr 29% árið 2015 í 13% árið 2017. Leigugreiðslur 

vegna flugvéla námu 58 milljónum dollara á árinu 2017 og hækkuðu um 41% milli ára sem 

skýrist af stækkun flota félagsins (WOW air, 2018). 

 

Mynd 13: Tekjur og EBITDAR WOW air frá 2013 til 2017 

Floti félagsins í lok sumars árið 2018 samanstóð af 20 Airbus vélum, þremur A320 

vélum, 14 A321 vélum og þremur A330 breiðþotum. Í desember sama ár var búið að 

fækka vélum niður í 16 talsins; ein A330 breiðþota, 14 A321 og ein A320 vél (sjá töflu 7) 

og stefnt er að því í janúar 2019 að fækka vélum enn frekar (Planespotters.net, e.d.b). 

Þetta var gert í samráði við hugsanlega nýjan hluthafa í félaginu, Indigo Partners, en þeir 

sérhæfa sig í rekstri ofurlággjaldaflugfélaga og lággjaldaflugfélaga. 

Tafla 7: Samsetning flugflota WOW air í desember 2018 
 

Fjöldi Meðalaldur 

Airbus A320 1 1,7 ár 

Airbus A321 14 2,6 ár 

Airbus A330 1 8,9 ár 

Samtals 16 2,9 ár 

Heimild: Planespotters.net (e.d.b)  
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Af þessum 20 vélum í loks sumars 2018 eru 16 rekstrarleigusamningar og 4 

fjármögnunarsamningar með kaupheimild (WOW air, 2018). Í desember 2018 eru 12 

vélar á rekstrarleigusamning og 4 á fjármögnunarleigusamning (Planespotters.net, e.d.b).  

 

Mynd 14: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR WOW air frá 2015 til 2018 

Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 151 milljón dollara þann 30. júní 2018 og nettó 

vaxtaberandi skuldir um 3,5x EBITDAR félagsins. Þetta hlutfall hefur hækkað síðastliðin ár 

(sjá mynd 14). Í lok rekstrarárs 2018 nam eigið fé félagsins 20 milljónum dollara, eða sem 

samsvarar 4,5% eiginfjárhlutfalli og hefur ekki verið lægra síðastliðin fjögur ár (sjá mynd 

15) (WOW air, 2018). Slæm eiginfjárstaða og mikil skuldsetning gerði að verkum að 

róttækar aðgerðir voru nauðsynlegar til þess að rétta félagið við. Ljóst er að í viðræðum 

við Indigo Partners er hafist handa við að grynnka á skuldum félagsins og einfalda rekstur 

þess.  

 

Mynd 15: Eigið fé og eiginfjárhlutfall WOW air frá 2015 til 2018 

Móðurfélag WOW air, Títan fjárfestingafélag, er í ábyrgð á skuldbindingum 

leigusamninga WOW air og í stað þessarar ábyrgðar greiðir WOW air móðurfélagi sínu 

eina milljón dollara árlega. Tveir stærstu leigusalar WOW eru Alvolon og Air Lease sem 

hvor um sig leigir félaginu sjö vélar. Að meðaltali eru 8,9 ár eftir af leigusamningum 

félagsins (WOW air, 2018). 
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Stærsti hluti vaxtaberandi skulda eru fjármögnunarleigusamningar (sjá mynd 16) sem 

námu 139 milljónum dollara eða 92%. Félagið er með lán frá Arion banka að fjárhæð 7 

milljónum dollara (5%) en European Investment Fund (EIF) ábyrgist 50% fjárhæðarinnar 

og er lokagjalddagi í september 2020. Félagið er jafnframt með lánalínu frá Arion banka 

að fjárhæð 5 milljónir dollara (3%) til þess að mæta árstíðabundnum sveiflum (WOW air, 

2018).  

 

Mynd 16: Samsetning vaxtaberandi skulda WOW air þann 30.6.2018 

Rekstrarleigusamningar WOW air, sem ekki koma fram á efnahagsreikningi þess, námu 

að fjárhæð 439 milljónir dollara þann 30. júní 2018. Vegna breytinga á 

reikningsskilastöðlum munu rekstrarleigusamningar færast inn á efnahagsreikning 

félagsins og teljast sem vaxtaberandi skuldir á árinu 2019 (WOW air, 2018).  

5.2.2 Norwegian 
Norwegian er fimmta stærsta lággjaldaflugfélag heims og það þriðja stærsta í Evrópu á 

eftir Ryanair og easyJet. Hjá félaginu starfa um 10.000 manns. Leiðakerfi þeirra 

samanstendur af um 500 flugleiðum til fleiri en 150 áfangastaða í Evrópu, Norður-Afríku, 

Mið-Austurlöndum, Asíu, Karíbahafinu, Suður-Ameríku, Bandaríkjunum og Kanada 

(Norwegian Air Shuttle ASA, e.d.).  

Félagið var stofnað árið 1993, en hóf starfsemi sína eins og hún þekkist í dag árið 2002 

(Norwegian Air Shuttle ASA, e.d.). Félagið er skráð í norsku kauphöllina undir nafninu 

Norwegian Air Shuttle ASA og auðkennið NO. Eignarhald Norwegian er sem segir í töflu 

5; HBK Holding á stærsta hlut í félaginu eða um 27% þar á eftir er Folketrygdfondet með 

um 6% hlut, J.P. Morgan Securities og Danske Capital með 5%. Aðrir minni hlutir eru í eigu 

annarra fjárfestingarsjóða (Norwegian Air Shuttle ASA, 2017). 
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Tafla 8: Eignarhald Norwegian þann 31.12.2017 

Hluthafar hlutur% 

HBK Holding AS 26,8% 

Folketrygdfondet 6,1% 

J.P. Morgan Securities plc 5,1% 

Danske Capital (Norway) 5,0% 

Ferd AS 4,0% 

Aðrir minni hluthafar 53,0% 

Heimild: Norwegian Air Shuttle ASA (2017) 

Árið 2017 flugu yfir 33 milljónir farþega með félaginu (Norwegian Air Shuttle ASA, e.d.). 

Helstu flugleiðir félagsins eru frá Bretlandi og Írlandi til Bandaríkjanna en farþegar voru 

samtals um 1,2 milljónir á þessum flugleiðum á árinu 2017. Því næst kemur leiðin frá 

Skandinavíu til Bandaríkjanna með um 545 þúsund farþega (Norwegian Air Shuttle ASA, 

2017). Stefna félagsins er að halda áfram að leggja mesta áherslu á styttri flug innan 

Evrópu ásamt því að fikra sig í áttina að lengri flugum (e. long-haul) með komandi nýjum 

vélum sem hafa lengri drægni og opna þar af leiðandi nýja markaði (Norwegian Air Shuttle 

ASA, 2017). 

Tekjur félagsins á árinu 2017 námu 31 milljörðum norskra króna samanborið við 26 

milljarða norskra króna árið áður, sem samsvarar 19,3% vexti. EBITDAR nam 4,1 

milljörðum norskra króna á árinu, eða 13% af tekjum og drógust saman um 1,9 milljarð 

norskra króna milli ára. Tekjur félagsins hafa vaxið umtalsvert síðastliðin ár og nemur 

árlegur meðalvöxtur 18,8%. Frá 2014 til 2016 hækkaði EBITDAR hlutfall félagsins úr 7% í 

um 23% en á árinu 2017 lækkaði það aftur niður í 13% af tekjum (sjá mynd 17). 

Leigugreiðslur vegna flugvéla námu 4,0 milljörðum norskra króna árið 2017 og var félagið 

rekið með tapi að fjárhæð 1,8 milljarðar norskra króna á árinu (S&P S&P Capital IQ, 

2018a). 
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Mynd 17: Tekjur og EBITDAR Norwegian frá 2013 til 2017 

Floti félagsins telur nú um 163 vélar og samkvæmt útreikningum Planespotters.net 

(e.d.a) er meðalaldur vélanna um 3,9 ár sem gerir hann einn yngsta í heiminum ásamt því 

að vera með þeim umhverfisvænni (Norwegian Air Shuttle ASA, e.d.). Flotinn 

samanstendur af 131 Boeing 737 vélum með meðalaldur um 4,3 ár og 32 Boeing 787 

Dreamliner vélum með meðalaldur 2,2 ár (sjá töflu 9) (Planespotters.net, e.d.a). Í 

burðarliðnum hjá félaginu eru yfir 200 nýjar vélar sem félagið fær afhent á komandi árum. 

Þar á meðal eru Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737 MAX 8 og Airbus 321 með lengri 

flugdrægni (Norwegian Air Shuttle ASA, e.d.). 

Tafla 9: Samsetning flugflota Norwegian í desember 2018 
 

Fjöldi Meðalaldur 

Boeing 737  131 4,3 ár 

Boeing 787 Dreamliner 32 2,2 ár 

Samtals 163 3,9 ár 

Heimild: Planespotters.net (e.d.a)  

 

Mynd 18: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR Norwegian frá 2013 til 2017 
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Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 26 milljörðum norskra króna í lok árs 2017 

samanborið við rúma 23 milljarða norskra króna árið áður. Handbært fé og ígildi þess nam 

4,7 milljörðum norskra króna og jókst um 2,1 milljarð norskra króna milli ára. 

NIBD/EBITDAR hlutfall félagsins hækkaði úr 3,5x árið 2016 í 5,3x árið 2017 en hæst hefur 

hlutfallið farið í 8,8x árið 2014 (sjá mynd 18). Í lok árs 2017 nam eigið fé félagsins 2,1 

milljörðum norskra króna og lækkaði um tæpa 2 milljarða norskra króna sem skýrist af 

tapi ársins (sjá mynd 19). Eiginfjárhlutfall Norwegian var 4,8% í árslok 2017 sem telst vera 

ansi lágt (S&P Capital IQ, 2018a.; Norwegian, 2017). 

 

Mynd 19: Eigið fé og eiginfjárhlutfall Norwegian frá 2013 til 2017 

Í lok árs 2017 samanstóð floti félagsins af 144 vélum þar sem 70 voru í eigu félagsins 

og 74 leigðar með rekstrarleigusamningum. Langtíma vaxtaberandi skuldir námu 26,3 

milljörðum norskra króna í lok árs 2017 og þar af voru veðtryggðar skuldir 22,2 milljarðar 

norskra króna. Stærsti hluti vaxtaberandi skulda eru lán að fjárhæð 20,7 milljarðar norskra 

króna eða sem nemur um 79% af heildinni (sjá mynd 20). Skuldabréfaútgáfur eru um 16% 

af vaxtaberandi skuldum og lánalínur um 5% (Norwegian Air Shuttle ASA, 2017). 

 

Mynd 20: Samsetning vaxtaberandi skulda Norwegian þann 31.12.2017 
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Félagið hefur gefið út fjögur skuldabréf, og eru bréfin gefin út í norskum krónum, 

evrum og sænskum krónum. Þrjú skuldabréf eru óveðtryggt og eru til skemmri tíma eða 

frá þremur árum upp í fjögur ár. Fjórða bréfið er þriggja ára bréf í norskum krónum sem 

félagið gaf út á árinu 2017 að fjárhæð 250 milljónir og er veðtryggt með veði í flugskýli 

samstæðunnar á Osló flugvelli (Norwegian Air Shuttle ASA).  

Líkt og hefur komið fram að framan eru 74 vélar fjármagnaðar með 

rekstrarleigusamningum. Rekstrarleigusamningar á Boeing 737 og 787 eru frá þremur 

árum upp í 12 ár með möguleika á framlengingu. Á árinu 2017 voru 22 afhentar á 

endurleigusamningum (e. sale leaseback) og voru 9 vélar sem voru í eigu félagsins seldar 

og endurleigðar. Félagið hefur endursamið um framlengingu á styttri 

rekstrarleigusamningum. Árið 2017 voru 4 vélar afhentar aftur leigusala. Samningur um 

4 af vélunum mun renna út árið 2018 en aðrir samningar á árinu 2019 eða seinna. 

Kostnaður vegna rekstrarleigusamninga á flugvélum nam 3,9 milljörðum norskra króna á 

árinu 2017 sem nemur 16,2% af rekstrarkostnaði (e. operational expenses) félagsins. 

Þessi kostnaður er tilkominn vegna leigusamninga með áhöfn og kostnaðar við 

rekstrarleigu á vélum í gegnum endurleigusamninga. Til viðbótar leigir samstæðan 13 bíla 

og 45 eignir í Oslo, Dublin og London (Norwegian Air Shuttle ASA, 2017).  

5.2.3 Ryanair 
Ryanair er fyrsta evrópska lággjaldaflugfélagið og var stofnað á Írlandi af Ryan 

fjölskyldunni árið 1984. Félagið var skráð á markað í Dublin og New York þann 29. maí 

1997. Ryanair er stærsta flugfélag Evrópu og varð á árinu 2017 fyrsta evrópska flugfélagið 

til að flytja yfir 1 milljarð farþega frá stofnun (Ryanair, e.d.a). Á rekstrarárinu 2018 flutti 

félagið yfir 130 milljón farþega á yfir 215 áfangastaði í 37 löndum sem samsvarar 8,6% 

farþegaaukningu milli ára (Ryanair, e.d.a; Ryanair, 2018).  

Tekjur félagsins námu 7,2 milljörðum evra á rekstrarárinu 2018 og tekjuvöxtur milli ára 

7,5%. EBITDAR nam 2,3 milljörðum evra á árinu, eða 32,7% af tekjum og jókst um 218 

milljónir milli ára. Tekjur félagsins hafa vaxið síðastliðin fimm ár og nemur árlegur 

meðalvöxtur 9,2% en kostnaðarliðir hafa vaxið hægar og EBITDAR hlutfall félagsins farið 

úr 22% árið 2014 í tæp 33% árið 2018 (sjá mynd 21). Leigugreiðslur vegna flugvéla námu 

82,3 milljónum evra á rekstrarárinu 2018 og lækkuðu um 4% milli ára þar sem færri vélar 
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voru fjármagnaðar með rekstrarleigusamningum. Hagnaður eftir skatta nam 1,5 

milljörðum evra og óx um 9,8% milli ára (S&P Capital IQ, 2018; Ryanair, 2018). 

 

Mynd 21: Tekjur og EBITDAR Ryanair frá 2014 til 2018 

Í lok rekstrarárs 2018 var Ryanair með 431 Boeing 737-800 flugvélar í flota sínum 

samanborið við 383 vélar árið áður (Ryanair, 2018). Félagið hefur jafnframt pantað 240 

nýjar Boeing 737 vélar sem mun gera þeim kleift að halda áfram að vaxa og lækka fargjöld 

en á árinu 2024 gerir félagið ráð fyrir að vera með um 585 vélar í flota sínum og geta flutt 

um 200 milljónir farþega á ári (Ryanair, e.d.a). Meðalaldur flotans er nú um 6,5 ár en ljóst 

er að hann mun lækka, gangi áætlanir um afhendingar nýrra flugvéla eftir (Ryanair, e.d.b). 

 

Mynd 22: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR Ryanair frá árinu 2014 til 2018 

Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 4,0 milljörðum evra í lok rekstrarárs 2018 og 

lækkuðu um 421 milljón evra milli ára sem skýrist einna helst af niðurgreiðslu lána. 

Handbært fé og ígildi þess nam 3,6 milljörðum evra í lok rekstrarársins samanborið við 4,1 

milljarð evra árið áður en NIBD/EBITDAR hlutfallið stóð í stað milli ára í 0,1 (sjá mynd 22). 
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Í lok rekstrarárs 2018 nam eigið fé félagsins 4,5 milljörðum evra eða sem samsvarar 36,2% 

eiginfjárhlutfalli. Síðastliðin fimm ár hefur eiginfjárhlutfall félagsins lægst farið í 32% árið 

2016 og var hæst í 37% árið 2014 (sjá mynd 23) (S&P Capital IQ, 2018b; Ryanair, 2018). 

Félagið er fjárhagslega sterkt og skuldsetning þess ekki óhófleg miðað við fjárhagslega 

burði líkt og þessar tölur gefa til kynna.  

 

Mynd 23: Eigið fé og eiginfjárhlutfall Ryanair frá 2014 til 2018 

Vaxtaberandi skuldir félagsins samanstanda af skuldabréfum, lánum með 

útflutningsábyrgðir, fjármögnunarleigusamningum og öðrum skuldum. Stærsti hluti 

þeirra eru evrópsk skuldabréf eða um 62% en útistöður þeirra námu 2,5 milljörðum evra 

í lok rekstrarárs 2018 (sjá mynd 24). Þar á eftir eru lán með útlánaábyrgðum sem 27% af 

vaxtaberandi skuldum. Fjárhæð fjármögnunarsamninga nam 362 milljónum evra í lok árs 

2018 og lækkaði um 130 milljónir evra milli ára. Fjármögnunarsamningar nema um 8% af 

vaxtaberandi skuldum félagsins (S&P Capital IQ, 2018b; Ryanair, 2018). 

 

Mynd 24: Samsetning vaxtaberandi skulda Ryanair þann 31.3.2018 
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153 vélar í flota Ryanair eru fjármagnaðar í gegnum lánafyrirtæki og eru lánin tryggð 

með útflutningsábyrgðum frá EX-IM bankanum. Geta Ryanair til að fjármagna pantanir í 

framtíðinni með þessari leið er háð frekari útgáfu banka skuldbindinga og að 

samningsskilyrði séu uppfyllt. Félagið er með 5 milljarða evru EMTN (e. Euro Medium-

Term Note) ramma og hefur nú þegar nýtt 2,5 milljarð evra með útgáfu þriggja 

óveðtryggðra evrópskra skuldabréf frá árinu 2014. Skuldabréfin eru gefin út til 6,5 til 8 

ára og bera vexti á bilinu 1,125% til 1,875%. Í ljósi þessara útgáfa og þeirra staðreyndar 

að félagið er með BBB+ lánshæfiseinkunn frá Standard & Poor’s og Fitch Ratings gæti 

félagið ákveðið að fjármagna afhendingar nýrra véla í framtíðinni með frekari 

skuldabréfaútgáfum (Ryanair, 2018). 

Í kjölfar Aviation Sector Understanding samningsins sem tók gildi í janúar 2013, hafa 

gjöldin sem greiðast til EX-IM banka vegna lánaábyrgða aukist verulega og þar með gert 

þá fjármögnunarleið dýrari en aðrar hefðbundnari fjármögnunarleiðir. Félagið hyggst því 

fjármagna afhendingar nýrra flugvéla sem samið hefur verið um við Boeing með eigin 

sjóðsstreymi, lánum frá viðskiptabönkum og skuldabréfaútgáfum gegnum 

fjármálamarkaði, japönskum rekstrarleigusamningum og endurleigusamningum. Félagið 

mun notast við útflutningsábyrgðir frá EX-IM bankanum þegar við á (Ryanair, 2018).  

Í lok rekstrarársins 2018 voru 31 vél á rekstrarleigusamningum. Þessar vélar eru leigðar 

til að tryggja sveigjanleika félagsins og hefur félagið ekki rétt á né skyldu til að kaupa 

vélarnar í lok leigutímabilsins. Þessir samningar eru allir í dollurum og krefjast þess að 

félagið greiði fastar leigugreiðslur. Félagið hefur jafnframt fjármagnað 30 vélar frá 2005 

til 2014 með 13 ára japönskum rekstrarleigusamningum sem gerðir eru upp í evrum. Í lok 

rekstrarárs 2018 voru 16 samningar enn í gildi. Þessir samningar falla undir 

fjármögnunarleigusamninga og koma fram á efnahagsreikningi félagsins. Ryanair hefur 

kauprétt á vélunum á fyrirfram ákveðnu verði eftir 10,5 ár sem félagið getur ákveðið að 

nýta. Á rekstrarárinu 2018 nýtti félagið heimildir til kaupa á 6 vélum (Ryanair, 2018).  

5.2.4 EasyJet 
EasyJet Airline Company Limited, hér eftir easyJet, er breskt lággjaldaflugfélag stofnað í 

London árið 1995. Félagið var skráð á markað í London (e. London Stock Exchange) þann 

22. nóvember árið 2000. Ef horft er til farþegafjölda er easyJet annað stærsta flugfélag 

Evrópu, á eftir Ryanair (easyJet plc, e.d.). Í leiðakerfi þeirra eru 979 flugleiðir. Á 
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rekstrarárinu 2018 flugu 88,5 milljónir með félaginu sem jafngildir 10,3% aukningu frá 

fyrra ári. Tekjur félagsins jukust einnig á árinu, sem nemur 5,9 milljarðar punda sem gerir 

16,9% aukningu í tekjum milli ára. EBITDAR easyJet nam 958 milljónum punda á 

rekstrarárinu 2018, 14,2% af tekjum og hagnaður eftir skatta 358 milljónir punda (easyJet 

plc, 2018). Leigugreiðslur námu 159 milljónum punda á rekstrarárinu 2018 eða sem 

nemur 2,7% af tekjum félagsins. Félagið hefur verið í stöðugum vexti síðastliðin ár og 

nemur árlegur tekjuvöxtur 6,8% frá árinu 2014 (sjá mynd 25) (S&P Capital IQ, 2018c; 

easyJet plc, 2018).  

 

Mynd 25: Tekjur og EBITDAR easyJet frá 2014 til 2018 

Félagið er að stórum hluta til enn í eigu stofnanda þess Stelios Haji-Ioannou (11,7%) og 

systkina hans Polys Haji-Ioannou (11%) og Clelia Haji-Ioannou (11%) en þau eiga 

samanlagt 33,7% hlut í félaginu. Þar á eftir kemur Incesco Asset Management Ltd. með 

10% hlut og smærri hlutir eru í eigu annarra fjárfestingarsjóða. Helstu flugleiðir eru innan 

Evrópu og þeirra stærstu markaðir eru Bretland, Sviss og Ítalía ásamt Frakklandi, Spáni, 

Þýskalandi og Grikklandi. Viðskiptamódel þeirra snýst um að fljúga í beinu flugi milli 

áfangastaða og félagið einbeitir sér að því að nýta vélarnar sem best með sem stystum 

viðsnúningstíma. Félagið rukkar fyrir auka þjónustu á borð við að forgangsinnritun, 

innritaðan farangur og veitingar um borð. Með þessum aðgerðum reyna þeir að halda 

rekstrarkostnaði í algjöru lágmarki til að geta boðið sem lægsta verð (easyJet plc, 2017). 

Flugfloti félagsins samanstóð í lok rekstrarárs 2018 af 315 vélum. Flestar vélar eru af 

gerðinni Airbus 320 eða samtals 181 vélar sem nemur 57% af flotanum (sjá töflu 10). 132 

vélar eru af gerðinni Airbus A319 (42%) en aðeins tvær vélar eru nú af gerðinni A321neo 

(e. new engine option) (1%). Félagið hefur nú þegar gert samninga í framtíðinni um 
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afhendingar véla og er ljóst að stækkun og endurnýjun þeirra mun miðast að því að notast 

við Airbus A320neo (sjá töflu 10) sem er um 15% sparneytnari en forveri hennar Airbus 

A320 (Airbus S.A.S., e.d.; easyJet plc, 2018). Af 315 vélum eru 220 í eigu félagsins eða sem 

nemur 70% af flotanum, 90 vélar eru á rekstrarleigusamningum (28%) og aðeins 5 eru á 

fjármögnunarleigusamningum (2%) (easyJet plc, 2018).  

Tafla 10: Samsetning flota easyJet 30. september 2018 

  Í eigu Fjárm. 
samningar 

Rekst. 
samningar 

Heild % af 
flota 

Framtíðar 
afhendingar 

Kaup-
réttir 

Ónýttir 
kaupréttir 

A319 79 - 53 132 42% - - - 
A320 180 46 1 28 75 24% - - - 
A320 186 80 4 9 93 30% - - - 
A320neo 13 - - 13 4% 100 25 58 
A321neo 2 - - 2 1% 27 - - 
Samtals 220 5 90 315   127 25 58 
% af flota 69,8% 1,6% 28,6%           

Heimild: easyJet plc (2018)  

 

Mynd 26: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR easyJet frá árinu 2014 til 2018 

Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 977 milljónum punda í lok rekstrarárs 2018. Milli 

rekstraráranna 2016 og 2017 jukust vaxtaberandi skuldir félagsins um 215 milljónir punda 

sem skýrist af útgáfu evrópskra skuldabréfa. Handbært fé og ígildi þess nam 1,4 

milljörðum punda í lok rekstrarársins samanborið við 1,3 milljörðum punda árið áður. Þar 

sem handbært fé og ígildi þess hefur verið hærra en vaxtaberandi skuldir félagsins frá 

árinu 2014 hefur NIBD/EBITDAR hlutfallið verið neikvætt yfir tímabilið og á bilinu -0,5 til  

-0,3 (sjá mynd 26). Í lok rekstrarárs 2018 nam eigið fé félagsins 3,3 milljörðum punda eða 

sem samsvarar 47% eiginfjárhlutfalli. Frá 2014 til 2018 hefur eiginfjárhlutfall félagsins 
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haldist á bilinu 46,6% til 49,1% (sjá mynd 27) sem verður að teljast ansi hátt hlutfall í 

flugiðnaðinum (S&P Capital IQ, 2018c; easyJet plc, 2018).  

 

Mynd 27: Eigið fé og eiginfjárhlutfall easyJet frá árinu 2014 til 2018 

Vaxtaberandi skuldir félagsins samanstanda af evrópskum skuldabréfum og 

fjármögnunarleigusamningum. Útistandandi evrópsk skuldabréf námu 891 milljón punda 

í lok rekstrarárs 2018 eða sem nemur 90% af vaxtaberandi skuldum. Fjárhæð 

fjármögnunarsamninga nam 98 milljónum punda í lok rekstrarsárs 2018 (S&P Capital IQ, 

2018c, easyJet plc, 2018).  

 

Mynd 28: Samsetning vaxtaberandi skulda easyJet 30.9.2018 

Í janúar 2016 samþykkti UK Listing Authority að leyfa easyJet plc. að fara út í 3 milljarða 

punda EMTN (e. Euro Medium-Term Notes) ramma. Undir þessum ramma gaf easyJet plc 

út í febrúar 2016 500 milljón evra evrópskt skuldabréf til 7 ára með fasta 1,75% ársvexti 

og í október 2016 gáfu þeir út annað skuldabréf að sömu fjárhæð einnig til 7 ára með 

1,25% vöxtum. Þessi skuldabréf nýtti félagið meðal annars til þess að greiða upp bankalán 

upp á 210 milljón evrur. Skuldbindingar vegna leigusamninga eru að hluta til með föstum 
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vöxtum og að hluta til með breytilegum USD LIBOR vöxtum (easyJet plc, 2018). Líkt og 

áður hefur komið fram voru 90 vélar í lok rekstrarárs 2018 eða um 29% af flotanum 

fjármagnaðar með rekstrarleigusamningum sem ekki koma fram á efnahagsreikningi 

félagsins. Í lok rekstrarárs 2017 voru 72 vélar á rekstrarleigusamningum og var því aukning 

um 18 á árinu 2018 sem komu allar frá Air Berlin í kringum gjaldþrot þeirra (easyJet plc, 

2018). 

5.3 Fullþjónustuflugfélög 
Í þessum kafla er fjármögnun evrópsku fullþjónustuflugfélaganna Icelandair, British 

Airways og KLM tekin fyrir. 

5.3.1 Icelandair 
Sögu Icelandair má rekja allt til ársins 1937 þegar flugfélag Akureyrar var stofnað. Þremur 

árum síðar voru höfuðstöðvar þess fluttar til Reykjavíkur og nafni félagsins breytt í 

Flugfélag Íslands. Árið 1973 sameinuðust Flugfélag Íslands og Loftleiðir í Flugleiðir og árið 

1979 tók það upp nafnið Icelandair á alþjóðlegum markaði en nafnið Flugleiðir var áfram 

notað á íslenskum markaði. Í upphafi árs 2003 var Flugleiðum breytt í eignarhaldsfyrirtæki 

með 11 dótturfyrirtæki og var Icelandair stærsta dótturfélagið. Árið 2005 var Flugleiðum 

breytt í FL Group og var meiri áhersla lögð á fjárfestingastarfsemi en árið 2006 seldi FL 

Group Icelandair Group og það skráð í kauphöll Íslands. Félagið er enn þann dag í dag 

skráð undir þeim merkjum (Icelandair, e.d.a). 

Stefna Icelandair er að veita ávallt bestu þjónustu sem völ er á og að halda áfram að 

fjárfesta í nýjum flugvélum og innréttingum (Icelandair, e.d.a). Félagið telur sig vera 

fullþjónustuflugfélag en á undanförnum misserum hefur það verið að fikra sig áfram í átt 

að lággjalda rekstrarmódelinu með því að rukka farþega fyrir innritaðan farangur og aðra 

þjónustu. 

Eignarhald félagsins í lok árs 2017 var þannig háttað að Lífeyrissjóður verslunarmanna 

átti 14,69% hlut, Stefnir sjóðir átti 10,86%, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild og B 

deild með 9,45% hlut, Gildi lífeyrissjóður með 7,39% og aðrir lífeyrissjóðir og 

fjárfestingarsjóðir með minni hluti (Icelandair Group hf., 2018). Helstu flugleiðir Icelandair 

eru frá Norður-Evrópu og til austurstrandar Ameríku. Icelandair nýtir sér landfræðilega 

staðsetningu Íslands sem er mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku. Rekstrarmódel þeirra 
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gengur út á að fljúga austur og vestur yfir Atlantshafið og bjóða upp á tengiflug á Íslandi. 

Félagið flýgur til 24 borga í Evrópu og 23 borga í Norður-Ameríku (Icelandair, e.d.b). 

Tekjur félagsins námu 1,4 milljarði dollara á árinu 2017 og tekjuvöxtur milli ára 10,5%. 

EBITDAR félagsins nam 208 milljónum dollara, eða 15% af tekjum en hefur farið hæst í 

23% árið 2015 og lægst 15% árið 2017 á tímabilinu 2013 til 2017 (sjá mynd 29). 

Leigugreiðslur vegna flugvéla námu 37,7 milljónum dollara á árinu og hækkuðu um 7,3% 

milli ára. Hagnaður ársins nam 37,4 milljónum dollara og drógst saman um 58% milli ára 

sem skýrist einna helst af hærri rekstrarkostnaði félagsins á árinu (S&P Capital IQ, 2018d; 

Icelandair Group hf., 2018a). 

 

Mynd 29: Tekjur og EBITDAR Icelandair frá 2013 til 2017 

Floti félagsins samanstóð af 46 vélum í árslok 2017 og þar af voru 9 á 

rekstrarleigusamningum (Icelandair Group hf., 2018a). Stærsti hluti flotans eru Boeing 

757 vélar eða 29 vélar en þar á eftir eru Boeing 767 vélar sem voru sex talsins í árslok 

2017 (sjá töflu 11). Á árinu 2018 fékk félagið þrjár nýjar Boeing 737 MAX8 félagar sem 

voru fjármagnaðar með rekstrarleigusamningum (Icelandair Group hf., 2018b). 

Tafla 11: Samsetning flugflota Icelandair Group í lok árs 2017  

  Fjöldi 

Boeing 757-200 29 

Boeing 757-300 1 

Boeing 767-300 6 

Boeing 737-700 1 

Boeing 737-800 3 

Bombardier Q-200 3 

Bombardier Q-400 3 

Samtals 46 

Heimild: Icelandair Group hf. (2018a)  
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Mynd 30: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR Icelandair frá 2013 til 2017 

Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 290 milljónum dollara í lok árs 2017 en félagið gaf 

út óveðtryggt skuldabréf að fjárhæð 40 milljónir dollara á árinu. Handbært fé og ígildi þess 

nam 225 milljónum dollara í lok ársins en NIBD/EBITDAR hlutfallið hækkaði úr 0,0x árið 

2016 í 0,3x árið 2017 (sjá mynd 30). Í lok árs 2017 nam eigið fé félagsins 592 milljónum 

dollara eða sem samsvarar 42% eiginfjárhlutfalli. Síðastliðin fimm ár hefur eiginfjárhlutfall 

félagsins verið fremur hátt og lægst farið niður í 42% en var hæst í 47% í árslok 2015 (sjá 

mynd 31) (S&P Capital IQ, 2018d; Icelandair Group hf., 2017). Þrátt fyrir að skuldsetning 

félagsins hafi verið að aukast á undanförnum árum er félagið enn með sterkt 

eiginfjárhlutfall.  

 

Mynd 31: Eigið fé og eiginfjárhlutfall Icelandair frá 2013 til 2017 

Vaxtaberandi skuldir félagsins skiptast í skuldabréf og lán. Stærsti hluti þeirra eru í 

skuldabréfum eða um 77%. Veðtryggð bankalán nema 23% af vaxtaberandi skuldum (sjá 

mynd 32) (S&P Capital IQ, 2018d). 
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Mynd 32: Samsetning vaxtaberandi skulda Icelandair 31.desember 2017 

Bankalánin eru í dollurum, evrum eða íslenskum krónum. Lánin sem eru til lengri tíma 

eru veðtryggð með vexti á bilinu 2,7% til 6,4% og lokagjalddaga frá árinu 2022 til 2026. 

Félagið er jafnframt með skammtíma veðtryggt bankalán að fjárhæð 3,4 milljónir dollara 

með lokagjalddaga árið 2018 og 5,1% vexti (Icelandair Group hf., 2018a).  

Skuldabréf félagsins eru tvö; annars vegar óveðtryggt bréf gefið út í dollurum að 

fjárhæð 212,4 milljón dollara með 4,9% vexti og lokagjalddaga árið 2021. Hins vegar, 

óveðtryggt skuldabréf gefið út í íslenskum krónum að fjárhæð 11,4 milljónir dollara á 5,7% 

vöxtum með lokagjalddaga árið 2023 (Icelandair Group hf., 2018a).  

5.3.2 British Airways  
British Airways var stofnað árið 1974 með samruna BOAC (e. British Overseas Airways 

Corporation og BEA (e. British European Airways) (British Airways, e.d.). British Airways 

er stærsta flugfélag Bretlands og er eitt af leiðandi fullþjónustuflugfélögum heims. Helsti 

þjónustusvæði félagsins er London, Heathrow, Gatwick og London City flugvöllur. British 

Airways flýgur um allan heim og er með eitt viðamesta flugleiðakerfi heims. Félagið er 

jafnframt einn af stofnendum Oneworld bandalagsins en þar eru flugfélög sem þjónusta 

yfir 1.000 áfangastaði í yfir 150 löndum. Á rekstrarárinu 2017 var British Airways með yfir 

293 vélar í notkun, áfangastaðir voru yfir 200 talsins í yfir 80 löndum. Stefna félagsins er 

að vera með persónumiðaða þjónustu, framúrskarandi áreiðanleika, með áherslu á 

stafrænar lausnir og halda í breskar hefðir (British Airways Plc., 2018). Móðurfélagið IAG 

er skráð í kauphöllina í London.  

Tekjur félagsins námu 12,2 milljörðum punda á árinu 2017 samanborið við 11,4 

milljarða árið áður, sem samsvarar 7,3% vexti. Tekjuvöxtur félagsins hefur verið talsvert 
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rólegri en hjá lággjaldaflugfélögunum og nemur árlegur meðalvöxtur frá 2013 til 2017 um 

1,4%. Hins vegar hefur EBITDAR vaxið talsvert hraðar eða um 12,6% að meðaltali árlega 

og kostnaður því að vaxa hlutfallslega hægar en tekjur. EBITDAR í hlutfalli af tekjum hefur 

farið úr 13% árið 2013 í 22% árið 2017 (sjá mynd 33). Hagnaður ársins var 1,4 milljarðar 

punda og jókst um 5,7% milli ára (British Airways Plc., 2015; British Airways Plc., 2017; 

British Airways Plc., 2018).  

 

Mynd 33: Tekjur og EBITDAR British Airways frá 2013 til 2017 

British Airways er með breitt litróf af vélum; litlar, miðlungsstórar og stærstu vélarnar 

ásamt því að vera með bæði Airbus og Boeing vélar (sjá töflu 12). Floti félagsins 

samanstendur af 293 vélum og er stærsti hluti þeirra af gerðinni Airbus A320, eða 67 

vélar, sem nemur 23% af heildarflotanum. Þar á eftir eru Boeing 777 vélarnar sem eru af 

gerðinni 200 og 300 en þær námu samtals 58 í lok árs 2017 (20%) (British Airways Plc., 

2018). 
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Tafla 12: Samsetning flota British Airways í desember 2017 

  Eign/fjárm.leigusamn Rekstrarleigusamningar Samtals 

Airbus A318 1 - 1 

Airbus A319 19 25 44 
Airbus A320 40 27 67 
Airbus A321 14 4 18 
Airbus A380 12 - 12 
Boeing 747-400 36 - 36 
Boeing 757-200 1 2 3 
Boeing 767-300 8 - 8 
Boeing 777-200 41 5 46 
Boeing 777-300 9 3 12 
Boeing 787-8 9 - 9 
Boeing 787-9 7 9 16 
Embraer E170 6 - 6 
Embraer E190 9 6 15 
Fjöldi véla 212 81 293 

Heimild: (British Airways Plc., 2018). 

 

Mynd 34: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR British Airways frá 2013 til 2017 

Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 4,6 milljörðum punda í lok árs 2017 og lækkuðu 

um 861 milljón punda milli ára vegna niðurgreiðslu fjármögnunarleigusamninga og lána. 

Handbært fé og ígildi þess nam 2,7 milljörðum punda í lok árs 2017 samanborið við 2,4 

milljarða árið áður. NIBD/EBITDAR hlutfall lækkaði milli ára og nam 0,7x árið 2017 

samanborið við 1,2x árið 2016 (sjá mynd 34). Í árslok 2017 nam eigið fé félagsins 6,2 

milljörðum punda sem samsvarar 36% eiginfjárhlutfalli. Eiginfjárhlutfall félagsins hefur 

farið vaxandi síðastliðin ár og var lægst yfir tímabilið í 12% árið 2014 (sjá mynd 35) (British 

Airways Plc., 2015; British Airways Plc., 2017; British Airways Plc, 2018). Skuldsetning 

félagsins hefur heldur verið að minnka og fjárhagsstaða þess að styrkjast.  
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Mynd 35: Eigið fé og eiginfjárhlutfall British Airways frá 2013 til 2017 

Stærsti hluti vaxtaberandi skulda félagsins eru fjármögnunarleigusamningar en 

útistöður þeirra námu 3,8 milljörðum punda í árslok 2017 eða sem nemur um 84% af 

vaxtaberandi skuldum félagsins (sjá mynd 36). Þar á eftir bankalán (8%) og lán frá 

dótturfélögum (8%) sem námu samtals 726 milljónum punda í lok árs 2017 (British 

Airways Plc, 2018). 

 

Mynd 36: Samsetning vaxtaberandi skulda British Airways 31.12.2017 

Fjármögnunarleigusamningar félagsins eru að stærstu leyti í evrum (útistöður námu 

1,6 milljarða evra í árslok 2017) og dollurum (útistöður námu 2,3 milljarða dollara í árslok 

2017) en lítill hluti þeirra er í pundum (294 milljónir punda) og japönskum jenum (64 

milljónir jena). Samningarnir eru veðtryggðir með flugvélum eða öðrum eignum félagsins. 

Bankalán félagsins samanstanda af lánum í evrum, kínverskum yuan og dollurum. Evru 

lán félagsins eru tryggð með veði í flugvélum sem bera breytilega vexti og námu á bilinu 

0,17% til 1,17% í árslok 2017. Lánin eru með gjalddaga á tímabilinu 2024 til 2027. Félagið 

er með lán í kínverskum yuan sem eru einnig tryggð með veði í flugvélum en bera fasta 

5,2% vexti og er gjalddagi lánanna á árinu 2022. Dollara lán félagsins eru óveðtryggð og 

bera fasta vexti á bilinu 1,98% til 2,37% með gjalddaga á árinu 2023. Félagið er með 81 
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vél á rekstrarleigusamningum. Lengd samninganna er allt að 12 árum og eru einhverjir 

með möguleika á framlengingu. Leiguskuldbindingar vegna þessara samninga námu 1,3 

milljörðum punda í árslok 2017 samanborið við 1,6 milljarð punda árið áður (British 

Airways Plc., 2018). 

5.3.3 KLM 
KLM Royal Dutch Airlines var upprunalega stofnað árið 1919. KLM sameinaðist Air France 

á árinu 2004 en Air France starfar enn undir sínu eigin merki. KLM er hollenskt 

fullþjónustufélag sem skráð er á markað þar í landi (KLM Royal Dutch Airlines, 2018b).  

Tekjur félagsins námu 10,3 milljörðum evra á árinu 2017 og tekjuvöxtur 5,5% milli ára. 

EBITDAR nam 1,8 milljörðum evra á árinu, eða 18% af tekjum og jókst um 340 milljónir 

milli ára. Tekjur félagsins hafa vaxið afar lítið síðastliðin fimm ár og nemur árlegur 

meðalvöxtur 1,3% en kostnaðarliðir hafa vaxið hægar og EBITDAR hlutfall félagsins farið 

úr 11% árið 2014 í 18% árið 2017 (sjá mynd 37). Leigugreiðslur námu 509 milljónum evra 

á árinu 2017 eða sem nemur 4,9% af tekjum. Tap var á árinu 2017 að fjárhæð 704 

milljónum evra samanborið við hagnað upp á 517 milljónir evra árið áður. Þessi lækkun 

skýrist einna helst af einskiptiskostnaði sem féll til vegna uppgjörs á áætluðum 

lífeyrisgreiðslum áhafnastarfsmanna að fjárhæð 1,8 milljörðum evra (S&P Capital IQ, 

2018e; KLM Royal Dutch Airlines, 2018a). 

 

Mynd 37: Tekjur og EBITDAR KLM frá 2013 til 2017 

Heimahöfn KLM er Schiphol Amsterdam flugvöllur og flýgur KLM útum allan heim. 

Félagið er með 69 breiðþotur á sínum snærum sem gera þeim kleift að fljúga langar 

vegalengdir frá Amsterdam. KLM flýgur til yfir 163 áfangastaða, 87 áfangastaðir eru innan 

Evrópu og 76 eru víðs vegar um heiminn. Í flota félagsins eru 89 hefðbundnar þotur og 42 
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minni vélar sem notaðar eru innanlands og í styttri flugleiðum (sjá töflu 13) (KLM Royal 

Dutch Airlines, 2018a).  

Tafla 13: Samsetning flugflota KLM í desember 2017 

  Meðalaldur Eign Fjárm. samningar Rekst. samningar Samtals 

Boeing 787-9 1,7 - 1 9 10 

Boeing 747-400 PAX 25,1 6 - - 6 
Boeing 747-400 Combi 21,8 7 - - 7 
Boeing 747-400ER  14,5 3 - - 3 
Boeing 747-400BC 27,6 1 - - 1 
Boeing 777-300ER 6,2 1 9 4 14 
Boeing 777-200ER 13,1 3 5 7 15 
Airbus A330-300 - - - 5 5 
Airbus A330-200 11,8 5 1 2 8 
Boeing 737-900 14,9 1 1 3 5 
Boeing 737-800 10,5 15 7 36 58 
Boeing 737-700 9,8 3 8 15 26 
Embraer 190 7,3 2 13 15 30 
Embraer 175 0,8 1 11 - 12 
Vélar notaðar til kennslu - 4 - - 4 
Heildarfloti 10,6 52 56 96 204 

Heimild: KLM Royal Dutch Airlines (2018a) 

 

Mynd 38: Vaxtaberandi skuldir og NIBD/EBITDAR KLM frá 2013 til 2017 

Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 2,9 milljörðum evra í lok árs 2017 og lækkuðu um 

477 milljónir evra milli ára sem skýrist af niðurgreiðslu lána og 

fjármögnunarleigusamninga. Handbært fé og ígildi þess nam 1,2 milljörðum evra í lok árs 

2017 og stóð í stað milli ára. Vaxtaberandi skuldir félagsins hafa lækkað á ári hverju frá 

árinu 2013 og sömuleiðis NIBD/EBITDAR hlutfallið sem var hæst í 2,6x árið 2013 og lægst 
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í 1,5x árið 2017 (sjá mynd 38). Eigið fé félagsins nam 927 milljónum evra í lok árs 2017 

eða sem nemur 10,4% eiginfjárhlutfalli. Óvenju lág eiginfjárstaða félagsins árið 2014 (sjá 

mynd 39) skýrist af endurmati á áætlun lífeyrissjóðsgreiðslna (S&P Capital IQ, 2018e; KLM 

Royal Dutch Airlines, 2018a; KLM Royal Dutch Airlines, 2015). 

 

Mynd 39: Eigið fé og eiginfjárhlutfall KLM frá 2013 til 2017 

Félagið á 52 vélar og er með 56 vélar á fjármögnunarleigusamningum. Stærsti hluti 

vaxtaberandi skulda félagsins eru fjármögnunarleigusamningar en útistöður þeirra námu 

1,5 milljónum evra í árslok 2017 eða sem nemur um 53% af vaxtaberandi skuldum 

félagsins (sjá mynd 40). Þar á eftir eru lán sem námu 768 milljónum evra (26%) og víkjandi 

skuldabréf að fjárhæð 544 milljón evra (19%) (S&P Capital IQ, 2018e; KLM Royal Dutch 

Airlines, 2018a). 

 

Mynd 40: Samsetning vaxtaberandi skulda KLM 31.12.2017 

Félagið er með kauprétt á öllum leigusamningum sínum og er nánar tiltekið um 

kaupverðið í sérhverjum samningi. Fjármögnunarleigusamningarnir bera annað hvort 

fasta eða fljótandi vexti og þeir samningar sem bera fljótandi vexti eru með þriggja eða 

sex mánaða EURIBOR eða USD LIBOR vexti. Félagið hefur verið að verja sig með því að 

festa vexti og þegar tekið er tillit til þessara varna eru 82% af 
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fjármögnunarleigusamningum með fasta vexti. Meðalvaxtakjör þegar er tekið tillit til 

áhrifa af vörnum námu 2,16 % á árinu 2017 samanborið við 1,78% ef ekki er tekið tillit til 

þessara varna (KLM Royal Dutch Airlines, 2018a). Lán félagsins eru bæði veðtryggð og 

óveðtryggð og með bæði föstum og breytilegum vöxtum. Stærsti hluti lánanna er þó með 

breytilegum vöxtum. Veginn meðal vaxtakostnaður þessara lána nam 1,68% í lok árs 

2017. Félagið er með lán frá móðurfélaginu og námu útistöður þess 198 milljónum evra í 

lok árs 2017. Í júlí 2015 skrifaði félagið undir samning um lánalínu að fjárhæð 575 milljón 

evra yfir 5 ára tímabil með aðkomu 10 alþjóðlegra banka. Ekki var dregið á lánalínuna á 

árinu 2016 og 2017. Félagið er jafnframt með víkjandi skuldabréf, annars vegar í jenum 

(útistöður 2018 milljónir evra í lok árs) og hins vegar í svissneskum frönkum (útistöður 

námu 336 milljónum evra) sem eru skráð á skuldabréfamarkað í Zurich. Skuldabréfin eru 

víkjandi fyrir öllum öðrum núverandi og framtíðar skuldum KLM. Skuldabréfin bera fasta 

vexti og voru að meðaltali 4,73% í árslok 2017. KLM er með 96 vélar á 

rekstrarleigusamningum en leiguskuldbindingar vegna þeirra námu 2,0 milljörðum evra í 

lok árs 2017 samanborið við 2,7 milljarða árið áður (KLM Royal Dutch Airlines, 2018a).  
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6 Samanburður á fjármögnun flugfélaga 

Fjármögnun þeirra sjö flugfélaga sem hér er fjallað um er nokkuð mismunandi. Ryanair, 

Icelandair og easyJet eru öll með stærstan hluta sinna vaxtaberandi skulda í skuldabréfum 

en þau eru þau þrjú félög sem hafa hæsta eiginfjárhlutfall af flugfélögunum (sjá mynd 41 

og 44). Ryanair er jafnframt eini aðilinn af þessum sjö sem reiðir sig á útflutningslán. 

British Airways, WOW air og KLM eru með stærsta hluta sinna vaxtaberandi skulda í 

fjármögnunarleigusamningum. Norwegian er eina félagið þar sem stærstur hluti 

vaxtaberandi skulda eru lán.  

 

Mynd 41: Samanburður á samsetningu vaxtaberandi skulda flugfélaganna 

Þegar borinn er saman fjöldi flugvéla sem eru í eigu eða á 

fjármögnunarleigusamningum við fjölda véla sem eru á rekstrarleigusamningum þá mætti 

fyrirfram ætla að hlutfall rekstrarleigusamninga væri hærra hjá lággjaldaflugfélögum. 

Þegar fyrrgreind sjö flugfélög eru borin saman virðist það þó ekki endilega vera raunin (sjá 

mynd 42). Ryanair er með lægsta hlutfall rekstrarleigusamninga af öllum félögunum, eða 

aðeins 7%. Jafnframt er KLM með þriðja hæsta hlutfall rekstrarleigusamninga, eða um 

47%. Af þessum gögnum að dæma er ekki að sjá að samhengi sé á milli tegundar flugfélaga 

og hlutfalli rekstrarleigusamninga, en þó skal hafa í huga að aðeins er um sjö félög að 

ræða og til að útiloka að samband sé þar á milli þarf að skoða talsvert stærra úrtak. 
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Mynd 42: Samanburður á fjölda véla í eigu flugfélaganna og á rekstrarleigusamningum  

Þar sem að tegund flugfélaga hefur ekki allt að segja um fjármögnun þeirra er hér leitað 

annarra hugsanlegra skýringa á mismunandi fjármögnun. Ýmsar ástæður geta verið að 

baki og má þar nefna stærð félagsins, fjárhagslegan styrk, skuldsetningu, fjármagnsþörf, 

meðalaldur flota ásamt því hvar í líftíma félagið er statt, það er hvort það sé að hefja 

rekstur og í miklum vexti eða er það búið að ná fullum þroska. Jafnframt geta aðrir þættir 

haft áhrif, svo sem hefðir félagsins og stjórnarhættir, en félag sem er vant því að 

fjármagna sig á ákveðinn hátt gæti haft tilhneigingu til að halda því áfram. Stórt félag ætti 

alla jafna að hafa meiri aðgang að fjárfestum og oft á tíðum betri samningsstöðu heldur 

en minni félög. Félög sem þurfa að fjármagna margar vélar geta jafnframt verið í betri 

samningsstöðu en þau sem þurfa að fjármagna einstaka vél vegna stærðarhagkvæmni. 

Eldri félög með lengri rekstrarsögu geta til að mynda verið búin að koma sér upp stöðugu 

leiðakerfi og minni breytingar á flugleiðum þeirra sem gerir það að verkum að félögin 

þurfa ekki sveigjanleikann sem fylgir rekstrarleigusamningunum. Einnig eru eldri félög 

búin að byggja upp meira traust meðal fjárfesta og trú þeirra á styrkleika og framtíðarspá 

félagsins er meiri en ef um ungt félag er að ræða og áhætta við fjármögnun félagsins 

metin minni. Fjárhagslega vel settum og lítið skuldsettum félögum standa alla jafna fleiri 

fjármögnunarleiðir til boða ásamt betri kjörum, en fjárfestar meta almennt áhættu út frá 

þessum þáttum. Jafnframt er auðveldara fyrir þessi félög að standast strangar kvaðir sem 

eru í lánasamningum og skuldabréfum. Félög sem leitast við að vera með nýlegan flota 

þurfa eðli máls samkvæmt að fjárfesta oftar í nýjum vélum og þar sem lán og skuldabréf 

eru almennt til lengri tíma geta slík félög séð hag í því að styðjast við 
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rekstrarleigusamninga sem veitir þeim meiri sveigjanleika í samsetningu flotans en önnur 

fjármögnun. Sama á við um félög í miklum vexti sem eru að þróa leiðakerfi sitt og hefja 

flug á nýja áfangastaði sem krefst þess að sveigjanleiki sé í samsetningu flotans. Byggt á 

þessu verða allar ofangreindar stærðir skoðaðar og bornar saman milli félaganna til að 

athuga hvort að þær skýri þann mun sem er á fjármögnun þeirra. 

Samanburður á tekjum og EBITDAR flugfélaganna sem viðmið um stærð þeirra, gefur 

ekki til kynna að stærri félög (hærri tekjur og EBITDAR) eigi hlutfallslega fleiri vélar en þau 

minni. KLM er annað stærsta flugfélagið á eftir British Airways en eru jafnframt með þriðja 

hæsta hlutfall rekstrarleigusamninga (sjá mynd 42 og 43). Eins er Icelandair með 

næstlægsta hlutfall rekstrarleigusamninga en er næstminnsta flugfélagið. British Airways 

og KLM tvö stærstu félögin eru með stærstan hluta vaxtaberandi skulda sinna í 

fjármögnunarleigusamningum og eru einu félögin ásamt WOW air sem eru með slíkt 

hlutfall í þessari fjármögnunarleið. Vert er þó að athuga að WOW air er minnsta félagið 

og útskýrir þessi stærð því ekki ein og sér þetta samband. Ekki virðist mikið samhengi vera 

á milli stærðar flugfélagsins, mælt í tekjum og EBITDAR, og fjármögnun þess þegar þessi 

sjö félög eru borin saman.  

 

Mynd 43: Samanburður á árlegum tekjum og EBITDAR flugfélaganna í USD milljónum1 

Þegar eiginfjárhlutfall sem mælikvarði á fjárhagslegan styrk félags er skoðað með tilliti 

til fjármögnunar sést að þau félög sem eru með eiginfjárhlutfall yfir 35% (Ryanair, 

Icelandair, British Airways og easyJet) eiga eða eru með fjármögnunarleigusamninga á yfir 

                                                        
1 Um er að ræða nýjustu tölur fyrir hvert félag sem áður hafa verið kynntar. Rekstrarstærðum hefur verið umbreytt 

í USD miðað við meðalgengi viðkomandi tímabils 
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70% af flotanum sínum (sjá mynd 42 og 44). Eins er að sjá að þau félög sem eru með 

eiginfjárhlutfall um og undir 10% (KLM, Norwegian og WOW air) leigja tæpan helming eða 

meira af flotanum sínum. Þetta gefur til kynna að fjársterkari félög eru líklegri til að eiga 

eða vera með vélar sínar á fjármögnunarleigusamningum heldur en þau fjárminni. 

EasyJet, Icelandair og Ryanair eru fjársterkustu félögin þegar horft er til eiginfjárhlutfalls 

og eiga það sameiginlegt að vera með stærstan hluta vaxtaberandi skulda þeirra í 

skuldabréfum. Jafnframt er ekkert annað félag með svo stóran hluta í skuldabréfum og 

getur þetta skýrst meðal annars af því að strangar eiginfjárkvaðir eru gerðar til flugfélaga 

þegar vélar eru fjármagnaðar í gegnum fjármagnsmarkaði.  

 

Mynd 44:Samanburður á eiginfjárhlutfalli flugfélaganna2 

Varðandi rekstrarleiguhlutfall félaganna er sömu sögu að segja þegar borið er saman 

NIBD/EBITDAR hlutfall flugfélaganna (sjá mynd 42 og 45) sem gefur ákveðna vísbendingu 

um skuldsetningu félagsins og hversu lengi félagið er að greiða upp vaxtaberandi skuldir 

sínar. KLM, Norwegian og WOW air sem eru með hlutfall á bilinu 1,5x til 5,3x leigja 

hlutfallslega meira af sínum vélum en Ryanair, Icelandair, British Airways og easyJet sem 

eru með hlutfall á bilinu -0,4x til 0,7x. Líkt og kom fram hér að ofan eru easyJet, Ryanair 

og Icelandair fjársterkustu félögin en jafnframt þau skuldminnstu þegar kemur að 

NIBD/EBITDAR hlutfallinu. Styður þetta enn frekar þá kenningu að fjárhagslega sterk og 

lítið skuldsett félög leitist meira í að eiga vélar og fjármagna þær með 

skuldabréfaútboðum.  

                                                        
2 Um er að ræða nýjustu tölur fyrir hvert félag sem áður hafa verið kynntar. 
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Mynd 45: Samanburður á NIBD/EBITDAR hlutfalli flugfélaganna3 

Litið er til fjölda flugvéla í flota sem viðmið fyrir fjármögnunarþörf félagsins. Ryanair er 

með flestar flugvélar en þar á eftir eru British Airways og easyJet (sjá mynd 46). Þessi þrjú 

félög eru jafnframt með yfir 70% af flota sínum á efnahagsreikningi (sjá mynd 44). 

Kenningin um flugfélög með stærri flota leyti frekar til fjármögnunar í gegnum 

efnahagsreikning á ekki við í tilfelli Icelandair, en Icelandair er með næst minnsta flotann 

á eftir WOW air.  

 

Mynd 46: Fjöldi flugvéla í flota flugfélaganna 

Meðalaldur flota Icelandair er gífurlega hár, eða 21,1 ár en á eftir þeim eru British 

Airways og KLM með elsta flotann (10,6 til 13,6 ár) (sjá mynd 47) en fjármögnun þessara 

félaga er fremur ólík. Hinsvegar er meðalaldur flota WOW air og Norwegian sá lægsti 

meðal félaganna og minni en fjögur ár en félögin eru með stærsta hlutfall flotans á 

rekstrarleigusamningum. Meðalaldur flota þarf þó ekki að vera helsta skýringin fyrir þessu 

                                                        
3 Um er að ræða nýjustu tölur fyrir hvert félag sem áður hafa verið kynntar. 
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en lágur meðalaldur getur skýrst af aldri félagsins, líkt og í tilfelli WOW air og vexti 

síðastliðinna ára, líkt og í tilfelli beggja félaga.  

 

Mynd 47: Meðalaldur flota flugfélaganna 

Þegar skoðaður er aldur flugfélaganna (sjá mynd 48) sést að félögin eru flest með 

nokkuð langa rekstrarsögu (yfir 20 ár) fyrir utan WOW air og er því ekki hægt að yfirfæra 

kenninguna um aldur sem skýringu á mismunandi fjármögnun flugfélaganna. Tvö yngstu 

félögin, WOW air og easyJet eru með afar ólíka fjármögnun. 

 

Mynd 48: Meðalaldur flugfélaganna 

Þegar árlegur meðalvöxtur flugfélaganna síðastliðin ár er skoðaður sem viðmið um 

hversu örar breytingar eru á flota félagsins sést að WOW air og Norwegian hafa vaxið 

umtalsvert síðastliðin ár og þörf þeirra á sveigjanleika því meiri en hinna flugfélaganna 
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(sjá mynd 49). En líkt og áður hefur komið fram veita rekstrarleigusamningar slíkan 

sveigjanleika sem skýrir að hluta til ástæðuna fyrir því að félögin eru með stærsta hluta 

flotans á rekstrarleigusamningum. Þessi félög eru jafnframt þau sem eru í mestu 

rekstrarörðugleikum og getur tekjuvöxtur skýrst af viðbrögðum félaganna við þeim 

erfiðleikum. Félögin hafa keppst við að auka framboð til muna í þeim tilgangi að fá inn 

tekjur frá tilvonandi viðskiptavinum og fjármagna þannig lausafjárskort félaganna með 

viðskiptaskuldum. Þetta hefur jafnframt gert að verkum að aðrir fjármögnunarmöguleikar 

hafi ekki staðið félögunum til boða.  

 

Mynd 49: Árlegur meðalvöxtur flugfélaganna síðastliðin fjögur ár 

Þegar litið er yfir allar þessar stærðir samtímis sést að Ryanair, easyJet og Icelandair 

eiga þó nokkuð sameiginlegt. Félögin eru afar vel rekin en þau eru minnst skuldsettu 

félögin með NIBD/EBITDAR 0,3x eða lægra, þau eru jafnframt með sterkt eiginfjárhlutfall 

(yfir 35%). Félögin hafa vaxið nokkuð hóflega síðastliðin ár eða frá 6,8% til 9,2% að 

meðaltali á ári. Félögin eru öll með yfir 70% véla sinna á efnahagsreikningum og stærsti 

hluti vaxtaberandi skulda eru skuldabréf.  

Einnig sést að Norwegian og WOW air, bæði lággjaldaflugfélög sem hafa vaxið gífurlega 

mikið síðastliðin fjögur ár, eru með mjög ungan flota, mikið skuldsett og eiginfjárstaða 

félaganna frekar slæm. Þessi félög leita að stærstum hluta í að fjármagna flota sinn með 

rekstrarleigusamningum sem gefur þeim bæði svigrúmið sem þau þarfnast í því 

vaxtarumhverfi sem þau eru í ásamt því að fjárhagskvaðir eru ekki eins strangar og á 

öðrum mörkuðum, þar sem áhætta leigusalans er talsvert minni en ef um lánveitanda eða 

skuldabréfaeiganda væri að ræða.  
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Má því leiða líkur að því að eiginfjárhlutfall, skuldsetning og vaxtarumhverfi félaganna 

geti útskýrt í stærstu atriðum mismun á fjármögnun þeirra. Jafnframt virðist sem aðrar 

stærðir líkt og stærð og aldur félaganna ásamt stærð og meðalaldri flotans hafi ekki jafn 

mikil áhrif á fjármögnun flugfélaganna.  

  



73 

7 Lokaorð 

Í byrjun var lagt upp með að skoða hvernig evrópsk flugfélög fjármagna sig og leita leiða 

til að útskýra ef einhver munur væri á fjármögnun milli þeirra. Í því samhengi var 

sérstaklega lagt upp með að rannsaka hvort evrópsk lággjaldaflugfélög leiti í aðrar 

tegundir fjármögnunar en evrópsk fullþjónustuflugfélög. Eftir rannsókn ritgerðarinnar 

kom í ljós að fjármögnun flugfélaganna sjö (WOW air, Norwegian, Ryanair, easyJet, 

Icelandair, British Airways og KLM) er nokkuð mismunandi. Algengustu 

fjármögnunarleiðir eru rekstrarleigusamningar, fjármögnunarleigusamningar, 

skuldabréfaútgáfur og bankalán. Norwegian og Icelandair eru einu félögin sem ekki voru 

með fjármögnunarleigusamninga í árslok 2017.  

Rannsókn ritgerðarinnar leiddi í ljós að tegund flugfélaganna virðist ekki skýra þann 

mun sem er á fjármögnun þeirra en lággjaldaflugfélög eru bæði með lægsta (Ryanair) og 

hæsta hlutfall (WOW air) rekstrarleigusamninga og stærsta hlutfall skuldabréfa af 

vaxtaberandi skuldum (easyJet). Í kjölfar þessarar niðurstöðu var hafist handa við að leita 

að hugsanlegum skýringum fyrir þeim mun sem er á fjármögnun flugfélaganna. Í ljós kom 

að þrátt fyrir að engin ein stærð útskýri allan þann mun sem er á milli fjármögnunar 

félaganna hafa eiginfjárhlutfall, skuldsetning og vaxtaumhverfi félagsins mestu áhrifin á 

það hvort félagið er með vélar á efnahagsreikningi sínum. Þau félög sem eru best sett 

hvað þetta varðar eiga stærstan hluta véla sinna og fjármagna þær með skuldabréfum en 

á móti fjármagna þau félög sem eru verst sett stærstan hluta flota síns með 

rekstrarleigusamningum. Þetta á við um félögin Ryanair, Icelandair og easyJet annars 

vegar og WOW air og Norwegian hins vegar. Helsti kostur rekstrarleigusamninga er 

sveigjanleiki þeirra en á móti kemur að kjör þeirra geta verið lakari en þau sem bjóðast í 

skuldabréfaútboðum. Öll félögin fjármagna einhvern hluta af vélum sínum með 

rekstrarleigusamningum og því ljóst að sú fjármögnunarleið hefur ýmsa kosti sem 

flugfélög kjósa. Aftur á móti virðast félögin sem eru ágætlega sett fjárhagslega halda 

hlutfalli þessara samninga undir 50%. Hátt hlutfall hjá WOW air og Norwegian gæti frekar 

skýrst af því að félögunum standi ekki aðrir ákjósanlegir kostir til boða frekar en að þau 

kjósi svo hátt hlutfall rekstrarleigusamninga. 
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Til að skoða enn betur hversu vel þessar stærðir skýra mun á fjármögnun væri fróðlegt 

að rannsaka talsvert fleiri félög sem starfa víðs vegar um heiminn og bera saman flugfélög 

sem eru í fjárhagserfiðleikum við þau sem vegnar vel. 
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