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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram til MS-prófs í fjármálum fyrirtækja við viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Vægi er 30 ECTS einingar. Markmið er að greina hver arðsemi hefur 

verið í íslenskri ferðaþjónustu á tímabili mikils vaxtar í komu fjölda ferðamanna til 

landsins. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Hersi Sigurgeirssyni fyrir leiðbeiningar og stuðning 

við vinnslu á verkefninu. Jafnframt hefur kennsla hans við Háskóla Íslands átt þátt í því 

að ýta undir áhuga minn á fjármálum fyrirtækja. Einnig vil ég þakka eiginkonu minni 

Lenu Gunnlaugsdóttur og fjölskyldu fyrir þolinmæði og stuðning við vinnslu verkefnisins. 
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Útdráttur 

Íslensk ferðaþjónusta hefur vaxið mikið sem atvinnugrein á síðastliðnum árum og er í 

dag megin útflutningsgrein landsins. Ólíkt mörgum öðrum greinum er ferðaþjónustan 

saman sett af mörgum greinum sem allar hafa tekjur af því að þjónusta ferðamenn. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er greining á arðsemi í ferðaþjónustu á tímabili mikils 

uppvaxtar í greininni á árunum 2010 til 2017. Ferðamönnum fjölgaði ört á tímabilinu og 

var meðalfjölgun um 21,2% á ári. 

Arðsemisgreining felur í sér samanburð á arðsemi fyrirtækja innan atvinnugreina og á 

milli greina í ferðaþjónustu. Arðsemin er fundin út með því að reikna kennitölur út frá 

ársreikningum fyrirtækja og gögnum frá Hagstofu Íslands. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að arðsemi í ferðaþjónustu var slök í 

upphafi og lok tímabils, árin 2010 og 2017. Heilt yfir var arðsemin góð og jókst árin 2013 

til 2016 á sama tíma og fjöldi ferðamanna óx mikið. 

Mikill tekjuvöxtur átti sér stað innan einkennandi greina ferðaþjónustu á tímabilinu 

eða um 11,7% að meðaltali á ári. Hagnaðarhlutfall er að meðaltali 4,3% yfir tímabilið og 

er nokkuð stöðugt. Hagnaðarhlutfall rekstrar er að meðaltali 5,8% en eykst nokkuð á 

árunum 2014 til 2016 en lækkar árið 2017. Athyglisvert er að eiginfjárhlutfall 

einkennandi greina ferðaþjónustu vex jafnt og þétt yfir tímabilið. Í Upphafi tímabils árið 

2010 er hlutfallið 10,1% en árið 2017 er það komið í 27,6%. Með hækkandi 

eiginfjárhlutfalli fer arðsemi eigin fjár lækkandi á tímabilinu, hlutfallið er að meðaltali 

35,6% en lækkar til að mynda í 12,6% árið 2017. Það sama má segja um arðsemi eigna 

sem var að meðaltali 6,6% á tímabilinu en lækkaði í 3,5% árið 2017. 

Sérstaklega eru skoðaðar þrjár af einkennandi greinum ferðaþjónustu, það er hótel-, 

hópbifreiða- og bílaleigufyrirtæki. Nokkur munur var á arðsemi á milli einstakra 

fyrirtækja innan greina og áberandi munur er á milli atvinnugreinanna þriggja. 

Hagnaðarhlutfall og hagnaðarhlutfall rekstrar var hæst hjá bílaleigum og lægst hjá 

hópbifreiðafyrirtækjum. Þegar skoðuð er arðsemi eigna snýst dæmið hins vegar við þar 

sem hótel- og hópbifreiðafyrirtæki skila hæstu arðsemi á meðan bílaleigur skila mun 

lægri arðsemi. Arðsemi eigin fjár er hæst hjá bílaleigum og áberandi lægst hjá 
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hópbifreiðafyrirtækjum. Eiginfjárhlutfallið er áberandi hæst hjá hópbifreiðafyrirtækjum 

og lægst hjá bílaleigum sem skýrir meðal annars háa arðsemi eigin fjár hjá bílaleigum og 

lága hjá hópbifreiðafyrirtækjum.  
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1 Inngangur 

Íslensk ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem vaxið hefur hraðast af helstu 

útflutningsgreinum landsins síðastliðin ár samhliða fjölgun erlendra ferðamanna.  

Greinin gegnir vaxandi hlutverki í íslensku atvinnulífi og allt frá árinu 2013 hefur hún fest 

sig í sessi sem megin útflutningsgrein landsins. Ferðaþjónustan er margbreytileg 

atvinnugrein sem er í raun samsett úr mörgum greinum sem allar hafa sama 

grunnmarkmiðið sem er að skapa tekjur af ferðamönnum. Atvinnugreinarnar tvinnast 

saman á grunni gagnkvæmra hagsmuna, fyrst og fremst með því að selja þjónustu (Ólöf 

Ýrr Atladóttir, 2015). 

Vinsældir Íslands sem ferðamannastaðar hafa aukist mikið síðastliðin ár og ef skoðað 

er sérstaklega tímabilið frá árinu 2010 og út árið 2017 hefur fjöldi ferðamanna sem 

kemur til landsins aukist að meðaltali um 21,2% á hverju ári. Á þessu tímabili jókst fjöldi 

ferðamanna sem kemur til landsins úr 488.622 í 2.224.603, sem er ríflega fjórföldun 

(355% aukning) á átta árum (Ferðamálastofa, e.d.).  

Markmið verkefnisins er að skoða arðsemi í íslenskri ferðaþjónustu á tímabili mikils 

uppvaxtar í greininni. Greindir eru ársreikningar hjá fimm stærstu fyrirtækjum landsins í 

þremur af einkennandi greinum ferðaþjónustu samkvæmt skilgreiningu Hagstofu 

Íslands, þ.e. hótel, bílaleigur og hópbifreiðaþjónusta. Bornar eru saman 

arðsemiskennitölur fyrirtækjanna á árunum 2010 til 2017. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara: Hver hefur arðsemin í íslenskri 

ferðaþjónustu verið og hvernig hefur hún þróast á tímabili mikils vaxtar í komu 

ferðamanna til landsins árin 2010 til 2017? 

Arðsemi er mikilvægur liður þegar kemur að fjármálagreiningu og samanburði 

fyrirtækja og atvinnugreina (Weygandt, Kieso og Kimmel, 2008). Ein aðferð 

fjármálagreiningar er útreikningur á kennitölum fyrirtækja á milli mismunandi tímabila, 

á milli fyrirtækja í sömu atvinnugrein eða á milli atvinnugreina. Notkun kennitalna nýtist 

vel til að lýsa arðsemi og auðveldar samanburð á misstórum fyrirtækjum (Ross o.fl., 

2000).  
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Áhugavert er að greina arðsemi í ferðaþjónustu á þessu tímabili í ljósi þess hve mikið 

atvinnugreinin hefur vaxið og hve mikilvæg hún er í dag fyrir íslenskt þjóðarbú. Aukin 

aðsókn ferðamanna til Íslands hefur skapað krefjandi aðstæður í ferðaþjónustu sem 

greinin þarf að bregðast við sem óhjákvæmilega hefur falið í sér vaxtaverki.  

Í grein frá Ferðamálastofu (2013) kemur fram að þörf er fyrir greiningar á arðsemi 

ferðaþjónustunnar í heild sem og eftir starfsemi. Greiningar er þörf svo hægt sé að 

skipuleggja fjárfestingu og uppbyggingu með markvissum og skynsamlegum hætti. 

Arðsemi í íslenskri ferðaþjónustu virðist ekki hafa verið mikið rannsökuð. Aðilar svo 

sem fjármálastofnanir, endurskoðunarstofur og Ferðamálastofa hafa reglulega gefið út 

skýrslur um ferðaþjónustu þar sem meðal annars er spáð fyrir um áætlaðan fjölda 

ferðamanna. Þar er greint frá árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu, framboði og nýtingu á 

gistirýmum, gjaldeyristekjum, neyslu eftir þjóðerni, gengisþróun, innviðum ásamt fleiri 

þáttum. Af fyrri rannsóknum er helst að nefna rannsókn eftir Friðrik Eysteinsson og 

Jakob Hansen (2012) sem tók mið af uppgangsárunum 2004 til 2007 þar sem skoðaðar 

voru fimm greinar, það er hótel með veitingasölu, matsölustaðir, ferðaskrifstofur, 

bílaleigur og hópbifreiðafyrirtæki. Auk þess gaf Háskólinn á Bifröst (2015) út skýrslu þar 

sem arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu árin 2012 og 2013 var rannsökuð (Gunnar 

Alexander Ólafsson, Jóhannes B Pétursson, Ragnheiður Birgisdóttir, Lilja G. 

Guðmundsdóttir og Árni Sverrir Hafsteinsson, 2015). 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að hún hefst á fræðilegum kafla um arðsemi, 

kennitölur og ferðaþjónustu þar sem sérstaklega er horft til tímabilsins á árunum 2010-

2017 og greint frá þróun greinarinnar. Fjallað er um fyrri rannsóknir og greint frá 

samanburði stærstu fyrirtækja í ferðaþjónustu á Íslandi og reynt að komast að 

niðurstöðu um hvernig arðsemin hefur verið og hvernig hún hefur þróast samhliða 

aukningu í komu fjölda ferðamanna til landsins. 
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2 Arðsemi 

Arðsemi (e. profitability analysis) gefur ákveðna mynd af því hvernig fyrirtæki vegnar yfir 

tiltekið tímabil, það er hversu skilvirkt það nýtir eignir sínar og stýrir rekstrinum 

(Petersen og Penborg, 2012; Ross, Westerfield og Jordan, 2000). Þegar kemur að 

fjármálagreiningu fyrirtækja er greining á arðsemi lykilatriði. Rekstrarárangur fyrirtækis 

segir meðal annars til um möguleika þess að sækja fjármagn með skuldum eða eigin fé. 

Arðsemin hefur einnig áhrif á sjóðstreymi og getu fyrirtækis til að vaxa. Greinendur, svo 

sem lánveitendur og fjárfestar, hafa áhuga á því að meta hagnaðarmöguleika og meta 

þannig skilvirkni stjórnenda í rekstri (Weygandt, Kieso og Kimmel, 2008). Fjárfestar og 

hluthafar nota arðsemisgreiningu sem grundvöll fyrir spám þeirra um 

hagnaðarmöguleika fyrirtækis og mögulega ávöxtun á eigin fé. Lánveitendur nýta hana 

sem verkfæri til að meta rekstrar- og fjárhagsáhættu auk getu fyrirtækis til að greiða af 

skuldum til að ákvarða hvort veita eigi nýtt lán eða framlengja núverandi láni. 

Stjórnendur og stjórn fyrirtækis nýta einnig greiningu á arðsemi til að meta árangur 

stjórnenda (Ross o.fl., 2000). Arðsemi er gagnleg þegar kemur að því að skoða 

efnahagslega velferð fyrirtækja, svo sem hagnað, vöxt, hlutföll tekna, gjalda og arðsemi 

(Petersen og Penborg, 2012). Greiningin endurspeglar það sem gerst hefur í fortíð en 

gefur einnig vísbendingu um mögulega framtíð og er mikilvægur liður í því að skilgreina 

framtíðarvæntingar fyrirtækis. Arðsemishlutföll endurspegla því niðurstöðu af þeirri 

fjárhagsstefnu sem fylgt hefur verið og þeim rekstrarákvörðunum sem teknar hafa verið 

(Brigham og Houston, 2007; Petersen og Plenborg, 2012). 

Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson (1990) skilgreina arðsemi sem hlutfall milli 

afraksturs og þess fjármagns sem gefið hefur afrakstur af sér. Þeir skipta arðsemi upp í 

tvo flokka í bók sinni Hvernig lesa á ársreikninga fyrirtækja. Annars vegar einkaarðsemi 

og hins vegar heildararðsemi. Með einkaarðsemi er átt við arðsemi eigin fjár og með 

heildararðsemi er átt við arðsemi heildarfjármögnunar fyrirtækis, það er bæði eigin fjár 

og lánsfjár. 

Grundvallaratriði svo að hægt sé að framkvæma arðsemisgreiningu er aðgangur að 

fjárhagslegum upplýsingum um rekstur, sjóðstreymi og efnahag fyrirtækja sem nálgast 
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má í ársreikningum þeirra sem gefnir eru út við uppgjör, oftast ársfjórðungs- eða árlega. 

Samkvæmt 4. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 ber fyrirtækjum sem starfa eftir 

íslenskum lögum að miða uppgjörsárið við 12 mánuði. Lögin taka einnig fram að 

ársreikningur eigi að samanstanda af rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, sjóðstreymi 

ásamt skýringum og skýrslu stjórnar fyrirtækisins. Út frá þeim gögnum er hægt að meta 

arðsemi og gera samanburð út frá reiknuðum kennitölum hjá misstórum fyrirtækjum 

(Rees, 1990; Ross o.fl., 2000).   

Í ársreikningi er að finna rekstrareikning sem sýnir árangur fyrirtækis yfir ákveðið 

tímabil með því að leiða út hagnað sem mismun af tekjum og gjöldum. Þar koma einnig 

fram aðrar upplýsingar s.s. afskriftir, fjármagnstekjur og –gjöld, tekjuskattur, hagnaður 

af hlutdeildar- og dótturfélögum og fleira eftir atvikum (Ross o.fl., 2000). 

Rekstrarreikningurinn leiðir út rekstrarhagnað eða tap (e. operating profit/loss) þar sem 

kostnaður svo sem launa-, stjórnunar- og rekstrarkostnaður ásamt öðrum gjöldum er 

dreginn frá brúttó tekjum auk þess sem öðrum tekjum er bætt við. Þessi niðurstaða er 

rekstrarhagnaður fyrir fjármagnstekjur, skatta og afskriftir (e. EBITDA), héðan í frá vísað 

til sem EBITDA. Því næst leiðir rekstrarreikningur út hagnað fyrir hreinar fjármagnstekjur 

og skatta (e. EBIT), héðan í frá vísað til sem EBIT. Sú niðurstaða er fengin með því að 

draga reiknaða liði, svo sem afskriftir og endurmat eigna, frá EBITDA. Sýnt er fram á 

endanlegan hagnað/tap fyrir skatta með því að leggja við eða draga frá hreinar 

fjármagnstekjur eða -gjöld frá EBIT auk þess sem bætt er við tekjum vegna hlutdeildar- 

og/eða dótturfélaga. Til að sýna fram á hagnað af reglulegri starfsemi er svo dreginn frá 

tekjuskattur vegna hagnaðar fyrir skatt (Fridson, M. og Alvarez F., 2002). 

Efnahagsreikningur í ársreikningi sýnir samsetningu á bókfærðum eignum og skuldum 

til lengri og skemmri tíma ásamt eigin fé sem er mismunurinn á eignum og skuldum 

(Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1990). 

Í þessu verkefni miða arðsemisgreining, útreikningar og kennitölur ávallt við gögn úr 

ársreikningum sem samdir eru samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (e. IFRS) 

og íslenskum lögum um ársreikningaskil samkvæmt 2. gr. 1. mgr. laga nr. 73/2016 um 

ársreikninga. Tímabil ársreikninga tekur mið af 12 mánaða tímabili. 
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2.1 Kennitölur 

Ein aðferð til að meta fjárhagslega stöðu fyrirtækja er útreikningur á kennitölum (e. 

profitability ratios) á milli mismunandi tímabila, á milli fyrirtækja í sömu atvinnugrein 

eða á milli atvinnugreina. Kennitala sýnir fram á gildi einnar breytu miðað við aðra. Þær 

eru hannaðar til að aðstoða við mat á ársreikningum og lýsa arðsemi, þróun, vexti og 

áhættu (Brigham og Houston, 2007; Petersen og Plenborg, 2012). Notkun kennitalna 

auðveldar samanburð á misstórum félögum þar sem verið er að bera saman prósentur, 

hlutföll og tímabil (Ross o.fl., 2000). 

Til eru margar aðferðir við að reikna út ýmsar kennitölur og ber að huga að því hvaða 

þætti og hvaða atvinnugreinar er verið að skoða hverju sinni. Ákveðnar kennitölur hafa 

með tímanum notið meiri vinsælda en aðrar og gefa ákveðna vísbendingu um árangur 

fyrirtækja (Rees, 1990). Þær eru almennt viðurkenndar, fyrst og fremst vegna 

einfaldleika útreiknings og notkunar (Diana, 2015).  

2.1.1 Hagnaðarhlutfall 

Hagnaðarhlutfall (e. profit margin), einnig þekkt sem framlegð, mælir rekstrarárangur 

félags. Það lýsir sambandi tekna og gjalda og sýnir hagnað sem hlutfall af tekjum 

(Denizci og Li, 2009; Weygandt o.fl., 2012). Hlutfallið sýnir okkur hve stórt hlutfall af 

tekjum félagsins situr eftir í hagnaði eftir skatta (Ross o.fl., 2000). Í samanburði er oft 

talað um hve hátt hlutfall af hverri krónu eða þeim gjaldmiðli sem við á situr eftir af 

tekjum félagsins í hagnaði (Fairfield og Yohn, 2001). 

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑎𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎

𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟
 

Því hærra sem hlutfallið er því meiri er arðsemi rekstrarins (Petersen og Plenborg, 

2012). Það sama á við um hagnaðarhlutfallið og aðrar kennitölur að viðmiðin eru 

mismunandi eftir atvinnugreinum og því eðlilegt að bera saman félög í svipuðum 

atvinnugreinum og meta niðurstöðuna út frá því. Ef félag er með lægra hagnaðarhlutfall 

en meðaltal í atvinnugreininni gæti ástæðan verið of lág álagning eða að rekstrar- og 

fjármagnskostnaður er of hár (Brigham og Houston, 2007). 

Skuldsetning félags getur haft töluverð áhrif á framlegðina þar sem að hagnaður eftir 

skatta reiknast eftir vaxtagreiðslur. Ef til að mynda tvö félög skila sama EBIT en annað 

skuldar meira en hitt og greiðir þar af leiðandi hærri vaxtagreiðslur munu þær draga úr 
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hagnaði eftir skatta sem skilar sér í lægri framlegð hjá því félagi. Í þannig tilfelli gefur 

lægri framlegð til kynna mismunandi fjármagnsskipan félaganna en ekki endilega 

rekstrarvandamál (Brigham og Houston, 2007).  

2.1.2 Hagnaðarhlutfall rekstrar 

Til að eyða út áhrifum af mismunandi fjármagnsskipan félaga getur verið gagnlegt að 

reikna út kennitöluna hagnaðarhlutfall rekstrar (e. EBIT margin). Þar sem EBIT, það er 

hreinn hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta, er deilt með rekstrartekjum. 

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑎𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟
 

Hlutfallið gefur ef til vill betri mynd af framlegð rekstrarins án tillits til þess hvernig félög 

eru fjármögnuð ásamt því að sýna fram á hæfni félags í sínum rekstri. 

2.1.3 Arðsemi eigna 

Arðsemi eigna (e. return on assets) er vinsæll mælikvarði á arðsemi og mikið notaður til 

að meta frammistöðu fyrirtækja. Arðsemi eigna er reiknuð með því að deila hagnaði 

eftir skatta með heildareignum (Edmonds, T. P., Edmonds, C. D., McNair, Olds og 

Scheneider, 2006). 

𝑅𝑂𝐴 =
ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 

Kennitalan á vel við þegar skoða á arðsemi fyrirtækis til skamms tíma. Hún mælir 

hvernig fyrirtæki nýtir skilvirkni til að skapa hagnað með nýtingu á auðlindum eða 

eignum undir stjórn félagsins yfir árið. Þar af leiðandi endurspeglar hún getu stjórnenda 

til að skapa hagnað með eignum félagsins (Athanasoglou, Brissimis og Delis, 2008; Hull 

og Rothenberg, 2008). Kennitalan getur gefið ákveðnar vísbendingar fyrir fjárfesta og 

komið að góðum notum þegar mynda þarf skoðun á því hvort félagið sé álitlegur 

fjárfestingarkostur (MacLean, Foster og Ziemba, 2007). Ef félag er skuldlaust verður 

kennitalan arðsemi eigna jöfn kennitölunni arðsemi eigin fjár þar sem eigið fé og eignir 

væru sama talan í því tilfelli (Rees, 1990). 

2.1.4 Arðsemi eigin fjár 

Þegar arðsemi eigin fjár (e. return on equity) er metin þarf greinandi að vera meðvitaður 

um að því lægra sem eigið fé félags er því minni þarf hagnaðurinn að vera til þess að 
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skila sömu arðsemi. Þannig leiðir samanburður á tveimur félögum með sama hagnað til 

þess að félagið sem er með lægra eigið fé skilar hærri arðsemi á eigið fé. Það segir hins 

vegar ekkert til um það hvort félagið er betur rekið. Því ber ávallt að hafa í huga að lítið 

eigið fé og þar af leiðandi há skuldsetning getur skilað hárri arðsemi en á sama tíma 

töluverðri áhættu (Rappaport, 1986). Það er því hægt að auka arðsemi eigin fjár til 

dæmis með því að auka við skuldir fyrirtækis í stað þess að gefa út aukið hlutafé (Kieso, 

Weygandt og Warfield, 2011). Arðsemi eigin fjár er mæld með því að deila hagnaði eftir 

skatta með eigin fé. 

𝐴𝑟ð𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑗á𝑟 =
ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
 

Kennitalan sýnir ávöxtun hluthafa á þeirra eigið fé. Fyrirtæki með lága skuldsetningu og 

hátt eigið fé eru gjarnan með lægri arðsemi á eigið fé en hærri arðsemi á eignir. Arðsemi 

eigin fjár tekur ekki tillit til þeirrar áhættu sem tengist hárri skuldsetningu og lágu eigin 

fé (Athanasoglou o.fl., 2008). Það getur því verið gott að skoða kennitöluna með tilliti til 

skuldsetningar félags. Lág arðsemi eigin fjár í atvinnugreinum í ferðaþjónustu bendir til 

þess að undirliggjandi áhætta í rekstri sé mikil. Há arðsemi bendir hins vegar til þess að 

rekstur sé tiltölulega áhættulítill (Lee, 2008).  

2.1.5 Eiginfjárhlutfall 

Eiginfjárhlutfall (e. solvency ratio) gefur til kynna hve hátt hlutfall af eignum er í formi 

eigin fjár og segir til um fjárhagslegan styrk félags. Hlutfallið sýnir skiptingu á 

fjármögnun félags eftir eigin fé og skuldum og lýsir þannig í megindráttum 

fjármagnsskipan félagsins. Kennitalan gefur vísbendingu um hve stórum hluta af eignum 

félagið þolir að tapa með því að ganga á eigið fé (Árni Vilhjálmsson og Stefán 

Svavarsson, 1990). Eiginfjárhlutfall er einnig mælikvarði á áhættu á langtíma 

lausafjárstöðu. Lágt eiginfjárhlutfall gefur til kynna hættu á lausafjárvanda til lengri tíma 

litið (Petersen og Plenborg, 2012). Hlutfallið er reiknað með því að deila eigin fé með 

heildareignum 

𝐸𝑖𝑔𝑖𝑛𝑓𝑗á𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  
𝑒𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é

ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 

Eiginfjárhlutföll félaga og viðmið eru mismunandi eftir atvinnugreinum, sumar greinar 

kalla á hátt eiginfjárhlutfall á meðan aðrar komast af með lægra hlutfall. 
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3 Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta er ein af mest vaxandi atvinnugreinum í heiminum og er hún orðin þriðja 

stærsta útflutningsgrein á heimsvísu sem telur til um 10% af heildarhagvexti í heiminum 

og 7% af heildarútflutningi. Í mörgum löndum er greinin orðin jafn mikilvæg og aðrar 

rótgrónar atvinnugreinar sem sögulega hafa skipt sköpum fyrir hagvöxt (Mendola og 

Volo, 2017; UNWTO, 2016). Þessi mikli vöxtur í ferðaþjónustu hefur verið tengdur við 

sívaxandi fjölbreytileika í ferðaþjónustu sem endurspeglast í tilkomu nýrra áfangastaða 

sem keppa við hefðbundna áfangastaði (Lee, 2015). 

Árið 2017 var áttunda árið í röð þar sem alþjóðleg ferðaþjónusta óx umfram 

alþjóðlegan hagvöxt. Áfangastaðir á heimsvísu tóku á móti 1.323.000.000 alþjóðlegum 

ferðamönnum árið 2017 sem er 7% vöxtur frá fyrra ári. Meðal-vöxtur í alþjóðlegri 

ferðaþjónustu hefur verið um 5% árlega á átta ára tímabili árin 2010 til 2017 (The World 

Bank, 2019). Á þessu sama tímabili hefur fjöldi ferðamanna sem heimsækja Asíu vaxið 

hraðar en hjá nokkurri annarri heimsálfu eða um 7% meðal-vöxtur á ári (UNWTO, 2017). 

Evrópa er hins vegar lang-vinsælasta heimsálfan á meðal ferðamanna. Samkvæmt 

heimildum UNWTO (2018) fóru um 51% ferðamanna til Evrópu árið 2017, næst flestir 

eða 25% fóru til Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálands, 16% til Norður- og Suður-Ameríku, 5% til 

Afríku og 4% til Mið-Austurlanda eins og sjá má á mynd 1 (UNWTO, 2018). 

 

Mynd 1: Hlutfall ferðamanna eftir heimsálfum 2017 
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Stærsti ferðamannahópur á alþjóðavísu kemur frá Kína sem myndar um 20% af heildar 

tekjum allra ferðamanna. Eins og sjá má á mynd 2 voru alþjóðlegar tekjur af kínverskum 

ferðamönnum árið 2017 um 258 milljarðar dala sem er nánast 100% meiri tekjur en af 

næst stærsta hópi ferðamanna sem eru Bandaríkjamenn með rúmlega 10% af 

heildartekjum ferðamanna. Það var hins vegar ekki fyrr en fyrst árið 2012 sem kínverskir 

ferðamenn sköpuðu mestar alþjóðlegar tekjur í ferðaþjónustu og tóku þar með fram úr 

Bandaríkjamönnum (UNWTO, 2017; 2018). 

 

Mynd 2: Hæstu tekjur af ferðamönnum eftir þjóðerni árið 2017 

OECD (2018) spáir í árlegri ferðaþjónustuskýrslu sinni að vöxtur í ferðaþjónustu á 

heimsvísu muni halda áfram næstu ár sem rennir stoðum undir atvinnusköpun og 

fjárfestingu í atvinnugreininni. Því til stuðnings hefur alþjóðavæðing og tækniframfarir 

leitt til ódýrari fargjalda, auðveldari skipulagningar og bókunar á eigin ferðalögum. 

Upplifun er deilt með vinum í rauntíma á samfélagsmiðlum sem dreifist hratt út. 

Vinsælasta land heimsins með tilliti til ferðaþjónustu sem flestir ferðamenn 

heimsóttu árið 2017 er Frakkland sem tók á móti 83 milljónum ferðamanna. Þar á eftir 

koma Spánn og Bandaríkin (UNWTO, 2017). 
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3.1 Íslensk ferðaþjónusta 

Ísland er eyja í miðju Atlantshafi og einu leiðir til landsins því annað hvort með flugi eða 

skipi. Sögu um ferðlög til landsins má rekja aftur til landnámsaldar. Um miðja síðustu öld 

var sjóleiðin nánast eini ferðamáti til landsins. Ferðamenn þurftu því að leggja á sig langt 

ferðalag til að heimsækja landið. Eiginleg ferðaþjónusta verður þó ekki til fyrr en með 

tilkomu millilandaflugs við miðja síðustu öld. Við lok síðari heimsstyrjaldar breyttist 

ferðamátinn umtalsvert þegar farið var að fljúga flugvélum sem notaðar höfðu verið við 

styrjöldina til að flytja fólk á milli borga og landa. Fyrstu árin voru það nánast eingöngu 

Íslendingar sem nýttu þennan nýja ferðamáta til að ferðast frá og til landsins. Í kringum 

1970 keypti Flugfélag Íslands fyrstu Boeing 727 þotuna til landsins (Steinar J. Lúðvíksson 

og Sveinn Sæmundsson, 1989). Með þeim þáttaskilum markaðist upphaf 

atvinnugreinarinnar sem hefur vaxið æ síðan og væntingarnar sömuleiðis. Fleiri þotur 

bættust svo við og erlend flugfélög fóru að fljúga til landsins og hefur fjöldi flugfélaga og 

sætaframboð aukist til muna allra síðustu ár (Jóhannesson, Huijbens og Sharpley, 2010). 

Telja má ferðaþjónustu til viðkvæmra atvinnugreina þar sem þættir eins og vinsældir 

áfangastaða eru oft á tíðum háðir tískusveiflum sem geta haft örar breytingar í för með 

sér. Sagan hefur sýnt það að ferðamennska getur verið viðkvæm fyrir atburðum eins og 

stríði, hryðjuverkum, náttúruhamförum, efnahagsástandi, gengis- og verðbreytingum. 

Oftar en ekki eru þetta þó áhrif sem vara tímabundið eða eiga við um ákveðið svæði 

(Mathieson og Wall, 1992).  
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3.1.1 Vöxtur í íslenskri ferðaþjónustu 

Þegar skoðaðar eru tölur um fjölda ferðamanna sem koma til Íslands ár hvert er ekki 

annað að sjá en að vinsældir Íslands sem ferðamannastaðar hafi aukist verulega 

síðastliðin ár eins og sjá má á mynd 3. Samkvæmt Ferðamálastofu (e.d.) komu rúmlega 

4.000 manns til landsins árið 1950 en 67 árum síðar, það er árið 2017, komu rúmlega 2,2 

milljónir manna til landsins (Ferðamálastofa, e.d.) 

 

Mynd 3: Fjöldi ferðamanna til Íslands 

Ef horft er sérstaklega til tímabilsins frá árinu 2010 til ársins 2017 fjölgaði ferðamönnum 

ört eins og svo glögglega má sjá á myndum 4 og 5 sem byggja á mælingum 

Ferðamálastofu á komu ferðamanna til landsins með skipum og flugvélum 

(Ferðamálastofa, e.d.) 

 

Mynd 4: Samanlagður fjöldi ferðamanna 
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Árið 2010 komu um 489 þúsund ferðamenn til landsins sem var um 1,1% fækkun frá 

fyrra ári. Það sama ár gaus Eyjafjallajökull og dreifði gosösku um alla Evrópu. Gosið olli 

miklum truflunum á flugferð um mest alla Evrópu og komst í heimsfréttirnar. Mikil 

aukning var í komu ferðamanna til landsins strax í kjölfar eldgossins (Heggie, 2010). Sjö 

árum síðar, það er árið 2017, voru ferðamenn orðnir rúmlega 2,2 milljónir. 

Meðalársvöxtur á þessu átta ára tímabili er 21,2% sem þýðir 4,5 földun (350%) í fjölda 

ferðamanna til landsins. Hlutfallsleg aukning á tímabilinu náði hámarki á milli áranna 

2015 og 2016 þegar ferðamönnum fjölgaði um 37% á milli ára (Ferðamálastofa, e.d.) 

 

Mynd 5: Fjöldi ferðamanna til Íslands 

Til marks um hve mikið af ferðamönnum kemur til landsins á hverju ári er fróðlegt að 

skoða fjölda ferðamanna sem hlutfall af íbúafjölda landsins. Árið 2010 var 

ferðamannafjöldinn 1,5 faldur íbúafjöldi landsins. Sjö árum síðar, það er árið 2017, var 

fjöldinn orðinn 6,6 faldur íbúafjöldi (Ferðamálastofa, e.d.; Hagstofa Íslands, 2019b). 
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Mynd 6: Fjöldi ferðamanna og íbúa á Íslandi  

Ef vöxtur í komu ferðamanna til Íslands á árunum 2010 til 2017 er borinn saman við 

alþjóðlegan vöxt sést að vöxturinn hér á landi hefur verið langt umfram alþjóðlegan vöxt 

í greininni eins sjá má á mynd 7 og erfitt er að finna dæmi um álíka vöxt hjá öðru landi á 

álíka tímabili (Ferðamálastofa, e.d.; The World Bank, 2019). 

 

Mynd 7: Vöxtur í fjölda ferðamanna  
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til og frá landinu og fleira. Það er því mikilvægt að flugframboð sé nægjanlegt og hefur 

vöxtur í flugsamgöngum síðastliðin ár verið lykillinn að uppgangi ferðaþjónustunnar 

(Íslandsbanki, 2017).  

Erfitt er að spá fyrir um hver þróun í komu ferðamanna til landsins verður í framtíð og 

eru þar margir þættir sem geta haft áhrif þar á. Samkvæmt Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu (e. OECD) eru stærstu áhrifavaldarnir samfélag, efnahagur, 

stjórnmál, umhverfis- og tæknibreytingar. Talið er að eftirfarandi fjórir grundvallarþættir 

samfélaga muni hafa afgerandi áhrif á framtíð og vöxt í ferðaþjónustu almennt: Breytt 

eftirspurnarmynstur ferðamanna meðal annars vegna stækkandi millistéttar á heimsvísu 

og lýðfræðilegra breytinga. Sjálfbær ferðamennska sem verður sífellt mikilvægari og er 

hugsuð til að draga úr neikvæðum áhrifum af ferðamennsku á samfélög og umhverfi. Ný 

tækni og áhrif hennar, svo sem stafrænir möguleikar og sjálfvirkni. Hreyfanleiki 

ferðamanna með tilliti til samgangna, öryggismála og landamæravörslu, sjúkdómavarna 

og náttúruvár. Stjórnvöld eru einn áhrifaþáttur sem getur haft mikil áhrif á þróun 

greinarinnar, svo sem með stefnumótun, lagabreytingum og aðgerðum (OECD, 2018). 

3.1.2 Útflutningstekjur af ferðaþjónustu og gengisbreytingar 

Hinn mikli uppgangur í ferðaþjónustu hefur leitt til þess að útflutningstekjur hafa aukist 

mikið og gert greinina að einni mikilvægustu atvinnugrein Íslendinga. Greinin hefur 

skapað mestar útflutningstekjur allra atvinnugreina allt frá árinu 2013 þegar greinin 

skapaði 26% af útflutningstekjum landsins og árið 2017 var hlutfallið komið í 42% 

(Hagstofa Íslands, 2019d; 2014).  

 

Mynd 8: Útflutningur (vöru- og þjónustuviðskipti)  
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Þar sem að ferðaþjónusta er orðin langstærsta útflutningsgrein landsins hefur hún 

töluverð áhrif á gengi íslensku krónunnar. Samhliða miklum vexti í útflutningstekjum 

hefur gengi krónunnar styrkst gagnvart erlendum myntum. Það veldur því að dýrara er 

fyrir ferðamenn með tekjur og sparnað í erlendum myntum að koma til Íslands þar sem 

greitt er með íslenskum krónum. Í alþjóðlegu samhengi er óalgengt að ferðaþjónusta sé 

jafn ráðandi áhrifaþáttur á hagkerfi og gengi gjaldmiðils eins og raunin er á Íslandi. 

Styrking krónunnar gagnvart helstu útflutningsmyntum getur haft afleiðingar í för með 

sér svo sem styttri dvalartíma ferðamanna, sem birtist meðal annars í því að dreifing 

ferðamanna um landið minnkar (Arion banki, 2017). Gengi krónu gagnvart helstu 

útflutningsmyntum hefur verið tiltölulega stöðugt á tímabilinu 2010 til 2017 en greina 

má áberandi styrkingu á árunum 2010, 2016 og 2017, sér í lagi gagnvart evru sem gerir 

Ísland að dýrari ferðamannastað fyrir ferðamenn með laun í evrum. Samkvæmt 

Seðlabanka Íslands (e.d.) var sölugengi evru 180 kr. í upphafi árs 2010 samanborið við 

124 kr. í lok árs 2017 (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

 

Mynd 9: Gengisþróun íslenskrar krónu  
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3.1.3 Fyrri rannsóknir 

Þrátt fyrir mikinn vöxt og mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir íslenskt efnahagslíf virðist 

arðsemi greinarinnar ekki hafa verið rannsökuð í takt við það. 

Friðrik Eysteinsson og Jakob Hansen (2012) fjölluðu um arðsemi íslenskra 

ferðaþjónustufyrirtækja sem tók mið af árunum 2004 til 2007. Þau ár einkenndust af 

miklum uppgangi í íslensku efnahagslífi. Við greininguna var notast við upplýsingar frá 

Hagstofu Íslands sem unnar voru úr ársreikningum fyrirtækja. Skoðaðar voru fimm 

atvinnugreinar innan ferðaþjónustu, það er, hótel með veitingasölu, matsölustaðir, 

ferðaskrifstofur, bílaleigur og hópbifreiðafyrirtæki. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú 

að arðsemi eigin fjár meðal ferðaþjónustufyrirtækja var 13,8% að meðaltali á tímabilinu. 

Eiginfjárhlutfall fyrirtækjanna var mjög lágt yfir tímabilið. Hagnaðarhlutfallið var 0% að 

meðaltali sem skýrðist af háum kostnaði. Arðsemi eigna var 1,1% sem skýrðist af miklum 

árstíðarsveiflum. Helstu niðurstöður voru þær að arðsemi íslenskra 

ferðaþjónustufyrirtækja var lítil á tímabilinu. 

Árið 2015 birti Háskólinn á Bifröst skýrslu sem unnin var samkvæmt samningi við 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Valin voru 21 fyrirtæki í úrtak rannsókna á 

arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu. Fyrirtæki í úrtakinu voru í sömu atvinnugreinum og 

skoðaðar eru í þessari ritgerð. Árin 2012 og 2013 voru skoðuð og sýndu öll fyrirtækin 

jákvæð merki í rekstri sínum. Meðal-hagnaðarhlutfall var 13,6% árið 2013. Við 

heildstæða skoðun voru allar kennitölur (arðsemi eigna, arðsemi eigin fjár og 

hagnaðarhlutfall) jákvæðar árin 2012 og 2013 (Gunnar Alexander Ólafsson, Jóhannes B. 

Pétursson, Ragnheiður Birgisdóttir, Lilja G. Guðmundsdóttir og Árni Sverrir Hafsteinsson, 

2015). 

Frá því að þessar rannsóknir voru gerðar hefur ferðamönnum á Íslandi fjölgað 

verulega eins og hagtölur sýna og því vel við hæfi að skoða arðsemi í ferðaþjónustu sem 

tekur mið af nýrri gögnum og lengra tímabili. 

Til samanburðar er fróðlegt að skoða fyrri rannsóknir sem snúa að arðsemi í 

ferðaþjónustugreinum erlendis. Gerð var greining árið 2015 á arðsemi fyrirtækja sem 

starfa í atvinnugreinum við gistingu, veitingastarfsemi, flug og afþreyingu. Greiningin tók 

mið af tímabilinu frá 1997-2001. 212 fyrirtæki voru í úrtakinu og voru upplýsingar 

fengnar af gagnagrunni hjá Standard & Poor‘s. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 
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að arðsemi eigna var lægst í atvinnugreininni afþreyingu þar sem kennitalan var 

neikvæð yfir allt tímabilið. Svipaða sögu er að segja um arðsemi eigin fjár. Í öllum 

fyrrnefndum atvinnugreinum kom í ljós sveiflukennd arðsemi eigin fjár en arðsemin var 

neikvæð yfir mest allt tímabilið (Whoo og Baker, 2005). 

3.1.4 Einkennandi greinar ferðaþjónustu 

Eins og fram hefur komið er ferðaþjónusta víðtækari en margar aðrar útflutningsgreinar 

þar sem hún er samsett úr mörgum atvinnugreinum sem allar hafa sama markmiðið, 

það er að taka á móti og þjónusta ferðamenn.  

Ferðaþjónusta er fyrst og fremst þjónustugrein sem snýr að þjónustu við gesti. Helstu 

atvinnugreinar sem vega þyngst í ferðaþjónustu eru flokkaðar sem einkennandi greinar 

ferðaþjónustu samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands (2017):   

o Farþegaflutningar með flugi, á landi, vatni og sjó 

o Hótel, gistiheimili og önnur gisting 

o Veitingastaðir og þjónusta 

o Leiga á bílum og öðrum ökutækjum 

o Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur, önnur bókunarþjónusta o.þ.h. og 

ráðstefnur og vörusýningar 

Arðsemi í einkennandi greinum ferðaþjónustu er skoðuð í þessari ritgerð. Lögð er 

áhersla á þrjár af ofantöldum greinum, Hótel, bílaleigur og hópbifreiðafyrirtæki.  

Hagstofa Íslands (2018) birtir sundurliðun á neyslu ferðamanna eftir einkennandi 

greinum ferðaþjónustu. Mynd 10 sýnir sundurliðunina fyrir árið 2010. Þar má sjá að 

stærsti hluti af neyslu ferðamanna er í gistiþjónustu, það er 27,2% eða 116 milljarðar. 

22,8% eða 97 milljarða má rekja til ferðaskrifstofa og 19,9% eða 85 milljarða má rekja til 

farþegaflutninga með flugi. Þessar þrjár greinar skiluðu því um 70% af neyslu 

ferðamanna árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2018).  
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Mynd 10: Sundurliðun á neyslu ferðamanna eftir atvinnugreinum árið 2017  

Í töflu 1 má sjá rekstraryfirlit einkennandi greina ferðaþjónustu í heild sinni. Þar sést vel 

að tekjuvöxtur hefur átt sér stað í atvinnugreininni á milli ára á tímabilinu. 

Meðaltekjuvöxtur á tímabilinu er 11,7%. Tekjur ársins 2010 voru rúmlega 272 milljarðar 

króna 2017 samanborið við 588 milljarða króna árið 2017 sem er um 166% 

tekjuaukning. Á sama tíma hækkar hlutfall EBITDA af tekjum en hlutfall EBIT og 

hagnaðar ársins ekki eins mikið. Það má því leiða líkur að því að afskriftir eigna fari 

hlutfallslega hratt vaxandi á tímabilinu. Hagnaðarhlutfallið er nokkuð sveiflukennt en er 

að meðaltali 4,3% yfir tímabilið (Hagstofa Íslands, 2017). 

Tafla 1: Rekstraryfirlit einkennandi greina í ferðaþjónustu 

 

Í töflu 2 má sjá efnahagsyfirlit einkennandi greina í ferðaþjónustu í heild sinni. Þar sést 

hve mikið fastafjármunir hafa aukist, það er úr rúmlega 84 milljörðum króna í tæplega 

303 milljarða króna. Meðalvöxtur í fastafjármunum er um 20,5% yfir tímabilið á meðan 
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Rekstrartekjur 273 308 351 403 426 492 551 589

Tekjuvöxtur 11,6% 13,0% 13,9% 14,8% 5,7% 15,5% 12,1% 6,8%

EBITDA 23 21 29 39 44 63 75 60

Hlutfall af tekjum 8,3% 6,8% 8,2% 9,7% 10,4% 12,8% 13,6% 10,2%

EBIT 14 10 16 23 26 41 45 28

Hagnaðarhlutfall rekstrar 5,2% 3,2% 4,6% 5,7% 6,2% 8,2% 8,2% 4,8%

Hagnaður ársins 13 10 12 19 18 26 33 17

Hagnaðarhlutfall 4,6% 3,4% 3,5% 4,8% 4,1% 5,4% 5,9% 2,8%

Rekstraryfirlit - Einkennandi greinar ferðaþjónustu (fjárhæðir í milljörðum króna)
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veltufjármunir hafa vaxið að meðaltali um 13,4% á ári. Eiginfjárhlutfall greinarinnar 

hefur vaxið ár frá ári. Hlutfallið var 10,1% árið 2010 en hefur vaxið í 27,6% árið 2017 sem 

þýðir að eignir greinarinnar hafa vaxið umfram skuldir (Hagstofa Íslands, 2017). 

Tafla 2: Efnahagsyfirlit einkennandi greina í ferðaþjónustu 

 

Eins og fram hefur komið fór eiginfjárhlutfall greinarinnar hækkandi síðastliðin ár, 

hækkunin frá árinu 2010 til ársins 2017 nemur 17,5 prósentustigum. Þar af leiðandi 

hefur hlutfall skulda af eignum lækkað samhliða hækkandi eiginfjárhlutfalli eins og sjá 

má á mynd 11 (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

Mynd 11: Eiginfjárhlutfall einkennandi greina ferðaþjónustu 

Arðsemi eigin fjár hefur farið ört lækkandi samhliða hækkandi eiginfjárhlutfalli á 

tímabilinu eins og sjá má á mynd 12. Arðsemi eigin fjár var að meðaltali 35,6% á 

tímabilinu en lækkaði í 12,6% árið 2017. Arðsemi eigna gefur vísbendingu um það 

hversu arðbærar eignir eru. Arðsemin var að meðaltali 6,6% á tímabilinu en lækkaði í 

3,5% árið 2017. Skuldsetning greinarinnar, það er hlutfall heildarskulda á móti EBITDA, 

hefur lækkað úr 6,2 árið 2010 í 5,7 árið 2017. Þar af leiðandi má segja að rekstur 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Eiginfjárhlutfall 10,1% 15,1% 17,9% 22,1% 23,0% 25,0% 27,3% 27,6%
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einkennandi greina ferðaþjónustu standi betur undir skuldsetningu sinni í lok tímabils 

(Hagstofa Íslands, 2017). 

 

Mynd 12: Arðsemi, eiginfjárhlutfall og skuldsetning einkennandi greina ferðaþjónustu 
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Framboð á gistinóttum á landinu hefur farið vaxandi frá árinu 2010 og óx mikið á milli 

áranna 2014 og 2016. Á sama tíma hefur nýting á hótelherbergjum einnig aukist. 

Nýtingin hefur aukist á hverju ári frá árinu 2010 og fór hún frá því að vera 47% árið 2010 

í 72% árið 2017 eins og mynd 13 sýnir (Hagstofa Íslands, 2019a; 2019d). 

 

Mynd 13: Framboð og nýting á hótelherbergjum 
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Skoðuð voru fimm stærstu hótel landsins, það er Íslandshótel, Flugleiðahótel, 

Centerhotels, Keahótel og Hótel Saga. 

Mikill munur er á hagnaðarhlutfalli á milli hótelfyrirtækja. Hlutfallið kemur best út hjá 

Keahótelum og fer nokkuð vaxandi yfir tímabilið ef horft er framhjá árinu 2013 hjá Hótel 

Sögu þegar endurskipulagning félagsins átti sér stað. Ekki var hægt að reikna 

hagnaðarhlutfall fyrir Centerhotels fyrir árin 2010 til 2015 þar sem fyrirtækið skilaði 

samandregnum ársreikningi sem sýnir ekki rekstrartekjur. Hlutfallið kemur síst út hjá 

Íslands- og Flugleiðahótelum, aðeins 1% að meðaltali yfir tímabilið. 

Tafla 3: Hagnaðarhlutfall – Hótel 

 

Til að leiðrétta fyrir mismunandi fjármagnsskipan félaga og skuldaleiðréttingum eins og 

áttu sér stað árin 2011 og 2013 getur verið gott að skoða hagnaðarhlutfall rekstrar. 

Hlutfallið leiðir í ljós að Íslandshótel er að jafnaði með hæsta hlutfallið. Úr því má lesa að 

félagið hefur skilað hlutfallslega bestum hagnaði án tillits til skatta og fjármagnsliða. 

Félagið er hins vegar mun skuldsettara en til dæmis Keahótel sem skilar mun betra 

hagnaðarhlutfalli. Flugleiðahótel og Hótel Saga hafa skilað lakasta hagnaðarhlutfalli 

rekstrar á tímabilinu og má því leiða að því líkur að rekstur þeirra félaga hafi verið mun 

lakari en hinna félaganna. 

Tafla 4: Hagnaðarhlutfall rekstrar – Hótel 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Íslandshótel -5% -1% 0% 2% 0% 9% 2% 0% 1%

Flugleiðahótel 5% -5% -1% 0% 2% 0% 9% 2% 1%

Kea hótel 4% 9% 7% 10% 11% 15% 21% 17% 12%

Centerhotels 2% 8% 5%

Hótel Saga -18% -39% -35% 216% 3% 0% 2% -2% 16%

Meðaltal -4% -9% -8% 57% 4% 6% 7% 5% 7%

Hagnaðarhlutfall

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Íslandshótel 3% 10% 17% 20% 23% 23% 21% 13% 16%

Flugleiðahótel -1% -4% 1% 1% 3% 1% 21% 4% 3%

Kea hótel 6% 7% 7% 10% 11% 18% 24% 16% 12%

Centerhotels 7% 14% 10%

Hótel Saga -3% 6% 5% 10% 11% -2% 5% -3% 4%

Meðaltal 1% 5% 8% 10% 12% 10% 16% 9% 9%

Hagnaðarhlutfall rekstrar
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Arðsemi eigna eykst heilt yfir á tímabilinu. Mikill viðsnúningur hefur verið á arðsemi 

eigna hjá Centerhotels frá því að arðsemin var neikvæð um 104% árið 2010 en hún var 

jákvæð um 8% árið 2017. Árið 2011 hjá Centerhotels litast af leiðréttingu skulda og árið 

2013 hjá Hótel Sögu. Íslandshótel skilar sístri arðsemi á eignir á tímabilinu, meðal-

arðsemi eigna er 8%. Ef horft er fram hjá þeim árum hjá Centerhotels og Hótel Sögu þar 

sem endurskipulagning fór fram hefur Keahótel skilað yfirburðar hæstu arðsemi eigna 

að jafnaði yfir tímabilið eða um 33% að meðaltali og hefur hún aukist jafnt og þétt frá 

árinu 2012. 

Tafla 5: Arðsemi eigna – Hótel 

 

Arðsemi eigin fjár er heilt yfir há yfir tímabilið. Árið 2011 var arðsemi eigin fjár hjá 

Centerhotels 427% sem skýrist af leiðréttingu skulda. Árin 2010, 2011 og 2012 var eigið 

fé Hótel Sögu neikvætt. Árið 2013 var arðsemi eigin fjár 1.041% hjá Hótel Sögu sem 

skýrist einnig af leiðréttingu skulda. Síðustu tvö árin í greiningunni skiluðu öll félögin 

jákvæðri arðsemi eigin fjár. Keahótel var með hæstu arðsemi eigin fjár síðastliðin sex ár. 

Hótel Saga var með lægstu arðsemi eigin fjár ef leiðrétt er fyrir árinu 2013. 

Tafla 6: Arðsemi eigin fjár – Hótel 

 

Þegar arðsemi eigin fjár er borin saman á milli félaga skiptir máli að horfa einnig til 

eiginfjárhlutfalls þessara félaga. Því lægra sem eigið fé er því minni þarf hagnaðurinn að 

vera til þess að skila aukinni arðsemi. Eins og fram hefur komið að ef félög skila sama 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Íslandshótel 19% 26% 3% 4% 4% 2% 3% 1% 8%

Flugleiðahótel 10% -13% -4% -1% 4% -1% 21% 5% 3%

Kea hótel 11% 26% 18% 27% 28% 38% 57% 56% 33%

Centerhotels -104% 122% 9% 9% 4% 10% 2% 8% 7%

Hótel Saga -9% -23% -22% 169% 2% 0% 10% -8% 15%

Meðaltal -15% 28% 1% 42% 8% 10% 18% 12% 13%

Arðsemi eigna

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Íslandshótel 87% 60% 15% 21% 30% 6% 7% 3% 29%

Flugleiðahótel 29% -78% -36% -13% 10% -2% 66% 15% -1%

Kea hótel 20% 35% 40% 88% 86% 97% 100% 98% 70%

Centerhotels 97% 427% 20% 22% 10% 25% 36% 67% 88%

Hótel Saga 1041% 4% 0% 20% -18% 209%

Meðaltal 58% 111% 10% 232% 28% 25% 46% 33% 68%

Arðsemi eigin fjár
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hagnaði mun félagið sem er með lægra eigið fé skila hærri arðsemi á eigið fé 

(Rappaport, 1986). Flugleiðahótel og Centerhotels skila til að mynda sömu arðsemi á 

eigið fé árið 2014. Ef borin eru saman eiginfjárhlutföll félaganna það árið má sjá að 

Flugleiðahótel er með 40% eiginfjárhlutfall og Centerhotels 39%. Hagnaður og eigið fé 

hjá þessum tveimur félögum var því mjög sambærilegur það árið. Árið 2013 var arðsemi 

eigin fjár hjá Íslandshótelum 21% og arðsemi eigin fjár hjá Centerhotels 22%. 

Eiginfjárhlutfall félaganna var hins vegar ólíkt. Eiginfjárhlutfall hjá Íslandshótelum var 

17% á meðan það var 40% hjá Centerhotels. Hagnaður og eigið fé hjá Íslandshótelum 

var því mun minni en hjá Centerhotels þar sem hagnaður og eigið fé var hærra. 

Tafla 7: Eiginfjárhlutfall – Hótel 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Íslandshótel 22% 43% 18% 17% 15% 37% 40% 40% 29%

Flugleiðahótel 34% 16% 11% 8% 40% 29% 32% 33% 25%

Kea hótel 56% 75% 46% 31% 32% 39% 57% 56% 49%

Centerhotels -107% 29% 46% 40% 39% 41% 4% 11% 13%

Hótel Saga -113% -133% -151% 16% 39% 44% 51% 46% -25%

Meðaltal -22% 6% -6% 22% 33% 38% 37% 37% 18%

Eiginfjárhlutfall
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3.3 Hópbifreiðafyrirtæki 

Samgöngustofa (e.d.) heldur utan um skráða hópbíla í umferð. Eins og mynd 14 sýnir þá 

fjölgaði skráðum hópbílum nokkuð á milli ára á tímabilinu 2010 til 2017. Árið 2010 voru 

1.916 hópbílar í umferð en sjö árum síðar, það er árið 2017, voru þeir orðnir 3.095 sem 

er um 62% aukning. Áberandi aukning er á milli áranna 2015 og 2016 þegar aukningin 

var 16,2%. Meðalvöxtur á ári á tímabilinu var 6,5%. 

 

Mynd 14: Hópbílar í umferð (Samgöngustofa, e.d.) 

Fimm stærstu rútufyrirtæki landsins eru Kynnisferðir, Allrahanda GL (Gray Line), 

Snæland Grímsson, Hópbílar og Guðmundur Jónasson (GJ Travel).  

Þegar hagnaðarhlutfalli félaganna er skoðað sést að mikill munur er þar á. Nokkur 

félaganna skiluðu samandregnum ársreikningi á árunum 2010 til 2015 svo ekki var unnt 

að reikna hagnaðarhlutfall fyrir öll félög á öllu tímabilinu nema síðustu tvö árin. Ef 

síðustu tvö árin eru skoðuð sérstaklega, þegar öll félögin skiluðu sundurliðuðum 

ársreikningi, sést að Hópbílar skila hæsta hlutfallinu og Guðmundur Jónasson lægsta. 

Hagnaðarhlutfallið var að meðaltali 5% yfir tímabilið. 

1,5% 2,9% 5,7% 4,6% 5,6%
7,1%

16,2%
8,1%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hópbílar í umferð
- og fjölgun milli ára

Hópbílar í umferð



34 

Tafla 8: Hagnaðarhlutfall – Hópbifreiðar 

 

Hagnaðarhlutfall rekstrar síðustu tvö ár tímabilsins er sömuleiðis hæst hjá Hópbílum og 

lægst hjá Guðmundi Jónssyni. Hlutfallslega skila Hópbílar því flestum krónum af heildar 

tekjum í hagnað. 

Tafla 9: Hagnaðarhlutfall rekstrar – Hópbifreiðar 

 

Heilt yfir er arðsemi eigna nokkuð há í greininni eða á bilinu 11% til 17% að meðaltali 

fyrstu sex ár tímabilsins en lækkar svo í 3% síðustu tvö árin. Arðsemin er síst hjá 

Guðmundi Jónassyni og er hún neikvæð síðustu tvö árin þar sem félagið skilar tapi og 

endar með neikvætt eigið fé árið 2017. Að meðaltali er arðsemi eigna hjá Kynnisferðum 

hæst yfir tímabilið en sveiflur eru miklar á milli ára. Minnstu sveiflur eru í arðsemi hjá 

Hópbílum þar sem arðsemin er á bilinu 3% til 27% á tímabilinu. 

Tafla 10: Arðsemi eigna – Hópbifreiðar 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Kynnisferðir 2% -4% -1%

Allrahanda GL 7% 11% 6% 8% 11% 7% -1% -5% 6%

Snæland Grímsson 4% 6% 5%

Hópbílar 10% 17% 12% 9% 12%

Guðmundur Jónasson 4% 2% 8% 10% 8% 6% -3% -6% 4%

Meðaltal 5% 7% 7% 9% 10% 10% 3% 0% 6%

Hagnaðarhlutfall

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Kynnisferðir 8% 1% 4%

Allrahanda GL 9% 6% 8% 10% 12% 12% -2% -3% 6%

Snæland Grímsson 6% 12% 9%

Hópbílar 12% 19% 16% 11% 14%

Guðmundur Jónasson 3% 2% 8% 10% 10% 8% 0% -6% 4%

Meðaltal 6% 4% 8% 10% 11% 13% 5% 3% 8%

Hagnaðarhlutfall rekstrar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Kynnisferðir 49% -2% 39% 26% 14% 9% 2% -3% 16%

Allrahanda GL 16% 27% 13% 16% 22% 13% -2% -7% 12%

Snæland Grímsson 6% 19% -1% 26% 12% 22% 6% 11% 13%

Hópbílar 8% 8% 3% 9% 17% 27% 18% 13% 13%

Guðmundur Jónasson 8% 6% 21% 5% 32% 13% -6% 11%

Meðaltal 17% 11% 15% 17% 20% 17% 3% 3% 13%

Arðsemi eigna
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Arðsemi eigin fjár er heilt yfir há í greininni á tímabilinu. Eins og arðsemi eigna fer 

arðsemi eigin fjár einnig lækkandi síðustu tvö ár tímabilsins. Sísta arðsemin er hjá 

Guðmundi Jónassyni og hæsta arðsemin hjá Snælandi Grímssyni. Mesta sveiflan í 

arðsemi er hjá Guðmundi Jónssyni þar sem arðsemin fer hæst í 75% og lægst í -75%. 

Mesti stöðugleikinn er hjá Hópbílum þar sem arðsemin fer hæst í 46% og lægst í 10%.  

Tafla 11: Arðsemi eigin fjár – Hópbifreiðar 

 

Þegar eiginfjárhlutfall félaganna er skoðað kemur í ljós að Guðmundur Jónasson er með 

lægsta hlutfallið yfir tímabilið og Kynnisferðir með það hæsta. Árið 2013 voru 

Kynnisferðir og Hópbílar með sömu arðsemi eigin fjár. Eiginfjárhlutfall hjá Kynnisferðum 

það sama ár var 99% á meðan eiginfjárhlutfall hjá Hópbílum var 36%. Árið 2016 var 

arðsemi eigin fjár einnig sú sama hjá Snælandi Grímssyni og Hópbílum. Eiginfjárhlutfall 

hjá Snælandi Grímssyni það sama ár var 21% á meðan það var 64% hjá Hópbílum. 

Tafla 12: Eiginfjárhlutfall – Hópbifreiðar 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Kynnisferðir 56% -3% 39% 26% 27% 73% 17% -26% 26%

Allrahanda GL 45% 45% 22% 30% 36% 29% -7% -28% 22%

Snæland Grímsson 34% 55% -4% 59% 30% 56% 28% 30% 36%

Hópbílar 18% 15% 10% 26% 35% 46% 28% 19% 25%

Guðmundur Jónasson 15% 10% 34% 41% 75% 49% -75% 21%

Meðaltal 34% 24% 20% 37% 41% 50% -2% -1% 25%

Arðsemi eigin fjár

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Kynnisferðir 87% 95% 100% 99% 51% 13% 10% 13% 58%

Allrahanda GL 36% 60% 58% 54% 62% 44% 35% 26% 47%

Snæland Grímsson 18% 34% 26% 44% 41% 40% 21% 37% 33%

Hópbílar 42% 56% 34% 36% 49% 59% 64% 68% 51%

Guðmundur Jónasson 54% 57% 62% 11% 43% 27% 9% -7% 32%

Meðaltal 48% 61% 56% 49% 49% 36% 28% 27% 44%

Eiginfjárhlutfall
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3.4 Bílaleigur 

Skráðum bílaleigubílum í umferð hefur fjölgað mikið síðastliðin ár í takt við fjölgun 

erlendra ferðamanna. Meðalfjölgun frá því að Hagstofa Íslands hóf að birta tölur um 

fjölda bílaleigubíla í umferð frá júlí 2010 er 20,1% á ári til ársins 2017 (Hagstofa Íslands, 

2019). Á sama tímabili fjölgaði erlendum ferðamönnum um 21,2% að meðaltali 

(Ferðamálastofa, e.d.). 

 

 

Mynd 15: Fjölgun bílaleigubíla í umferð 

Fimm stærstu bílaleigur landsins eru Höldur, ALP, Bílaleiga Flugleiða, BLUE Car Rental og 

Bílaleigan Berg.  

Þegar hagnaðarhlutfall bílaleigufyrirtækjanna er skoðað kemur í ljós að hlutfallið 

hefur verið nokkuð stöðugt fyrir utan árið 2010 þar sem hlutfallið var hátt og árið 2017 

þar sem það var lágt. Ekki var unnt að reikna út hlutfallið fyrir fyrstu árin hjá BLUE Car 

Rental og Bílaleigunni Berg þar sem félögin skiluðu samandregnum ársreikningi. Hæsta 

hlutfallið síðustu tvö ár tímabilsins þegar öll félög skiluðu sundurliðuðum 

rekstrarreikningi er hjá BLUE Car Rental og lægsta er hjá Bílaleigunni Berg og Höldi. 
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Tafla 13: Hagnaðarhlutfall – Bílaleigur 

 

Hagnaðarhlutfall rekstrar sýnir fram á meiri stöðugleika. BLUE Car Rental er með hæsta 

hlutfallið og ALP með það lægsta. BLUE Car Rental skilar því flestum krónum af heildar 

tekjum í hagnað fyrir fjármagnsliði og skatta. 

Tafla 14: Hagnaðarhlutfall rekstrar – Bílaleigur 

 

Arðsemi eigna hjá bílaleigum hefur heilt yfir verið slök á tímabilinu, meðal-arðsemi er 

4%. Nokkur munur er á milli félaga en arðsemin er yfirburðarhæst hjá BLUE Car Rental 

og lægst hjá Bílaleigunni Berg. Árið 2017 virðist hafa verið erfitt ár hjá bílaleigum þar 

sem hæsta arðsemin er 4% og lægsta -2%. 

Tafla 15: Arðsemi eigna – Bílaleigur 

 

Heilt yfir er arðsemi eigin fjár í greininni verulega há yfir tímabilið. Höldur og Bílaleigan 

Berg voru með neikvætt eigið fé á fyrstu árum tímabilsins svo ekki var unnt að reikna 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Höldur 26% 13% 6% 6% 5% 6% 2% 1% 8%

Alp 67% 2% 0% 4% 5% 8% 10% -2% 12%

Bílaleiga Flugleiða 9% 10% 12% 12% 10% 11% 10% 3% 9%

Blue carrental 21% 6% 13%

Bílaleigan Berg 6% 10% 6% -3% 5%

Meðaltal 34% 8% 6% 7% 7% 9% 10% 1% 10%

Hagnaðarhlutfall

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Höldur 25% 20% 17% 19% 17% 18% 14% 14% 18%

Alp 0% 17% 12% 13% 15% 17% 14% 7% 12%

Bílaleiga Flugleiða 19% 21% 21% 24% 21% 22% 17% 12% 20%

Blue carrental 34% 15% 24%

Bílaleigan Berg 20% 23% 16% 3% 16%

Meðaltal 15% 20% 16% 19% 18% 20% 19% 10% 17%

Hagnaðarhlutfall rekstrar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Höldur 17% 7% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 5%

Alp 42% 1% 0% 3% 3% 5% 6% -1% 7%

Bílaleiga Flugleiða 5% 6% 7% 8% 6% 7% 7% 1% 6%

Blue carrental 6% 20% 12% 16% 15% 13% 14% 4% 12%

Bílaleigan Berg -70% -21% 2% 2% 4% 8% 4% -2% -9%

Meðaltal 0% 3% 5% 6% 6% 7% 6% 0% 4%

Arðsemi eigna
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arðsemi eigin fjár fyrir þau ár. Arðsemin er hæst hjá Höldi sem skýrist einkum af lágu 

eiginfjárhlutfalli eins og sjá má í töflu 17. Lægsta arðsemin er hjá Bílaleigu Flugleiða. 

Tafla 16: Arðsemi eigin fjár – Bílaleigur 

 

Eins og sjá má í töflu 17 er eiginfjárhlutfall lágt í greininni en fer hækkandi út tímabilið. 

Hæsta eiginfjárhlutfallið er hjá BLUE Car Rental sem er jafnframt með næst hæstu 

arðsemi á eigið fé á eftir Höldi. Höldur er með eiginfjárhlutfall rétt yfir 0% árið 2013 sem 

lýsir sér í því að arðsemi eigin fjár er 1.096% það árið. 

Tafla 17: Eiginfjárhlutfall – Bílaleigur 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Höldur 1096% 92% 60% 29% 23% 260%

Alp 299% 9% 2% 22% 22% 30% 35% -9% 51%

Bílaleiga Flugleiða 21% 23% 85% 71% 47% 42% 33% 8% 41%

Blue carrental 89% 85% 70% 66% 61% 60% 63% 16% 64%

Bílaleigan Berg 117% 76% 39% -29% 51%

Meðaltal 136% 39% 52% 314% 68% 54% 40% 2% 88%

Arðsemi eigin fjár

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Höldur -19% -8% -3% 0% 3% 5% 3% 3% -2%

Alp 14% 11% 10% 12% 14% 16% 18% 15% 14%

Bílaleiga Flugleiða 23% 28% 9% 11% 14% 17% 21% 19% 17%

Blue carrental 7% 23% 17% 24% 25% 22% 22% 22% 20%

Bílaleigan Berg -42% -68% -6% -1% 4% 11% 11% 7% -11%

Meðaltal -4% -3% 5% 9% 12% 14% 15% 13% 8%

Eiginfjárhlutfall
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4 Lokaorð og umræða 

Í þessari ritgerð var arðsemi í ferðaþjónustu á árunum 2010 til 2017 til skoðunar. Rýnt 

var í gögn frá Hagstofu Íslands til að rannsaka atvinnugreinina í heild sinni. Einnig var 

arðsemi þriggja atvinnugreina, hótela bílaleiga og hópbifreiðafyrirtækja greind 

sérstaklega út frá ársreikningum fyrirtækja innan atvinnugreinanna. 

Markmiðið var að svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett var fram í inngangi og er 

eftirfarandi: Hver hefur arðsemin í íslenskri ferðaþjónustu verið og hvernig hefur hún 

þróast á tímabili mikils vaxtar í komu ferðamanna til landsins árin 2010 til 2017? 

Gögn frá Hagstofu Íslands (2017) um einkennandi greinar ferðaþjónustu sýna fram á 

að heilt yfir fylgdi vöxtur vexti ferðamanna töluverður tekjuvöxtur, eða um 11,7% vöxtur 

að meðaltali á hverju ári. Hagnaðarhlutfall er nokkuð stöðugt, að meðaltali um 4,3% yfir 

tímabilið. Hagnaðarhlutfall rekstrar eykst nokkuð á árunum 2014 til 2016 og fer hæst í 

8,2% en er 5,8% að meðaltali. Eiginfjárhlutfall greinarinnar vex jafnt og þétt í upphafi, 

árið 2010 er hlutfallið 10,1% en í lok þess, árið 2017, er það komið í 27,6%. Það má því 

segja að atvinnugreinin sé betur í stakk búin í lok tímabils til að takast á við óvænt áföll 

með auknu eigin fé. Samhliða hækkandi eiginfjárhlutfalli fer arðsemi eigin fjár lækkandi. 

Arðsemi eigin fjár var að meðaltali 35,6% á tímabilinu en lækkaði til að mynda í 12,6% 

árið 2017. Til samanburðar sýndu niðurstöður í rannsókn Friðriks Eysteinssonar og 

Jakobs Hansen (2012) að arðsemi eigin fjár í einkennandi greinum ferðaþjónustu árin 

2004 til 2007 var 13,8% að meðaltali. Á því sama tímabili var eiginfjárhlutfall 

greinarinnar mun lægra en árin 2010 til 2017. Það má því segja að bæði arðsemi eigin 

fjár og eiginfjárhlutfall hafi hækkað í greininni miðað við fyrri rannsóknir. 

 Arðsemi eigna var nokkuð stöðug yfir tímabilið, 6,6% að meðaltali en lækkaði í 3,5% 

árið 2017. Léleg Lág arðsemi árið 2017 á sama tíma og fjöldi ferðamanna jókst um 25,8% 

veldur nokkrum áhyggjum og vekur upp spurningar um framtíðararðsemi greinarinnar. 

Til samanburðar var arðsemi eigna samkvæmt rannsókn Friðriks Eysteinssonar og Jakobs 

Hansen (2012) 1,1% að meðaltali árin 2004 til 2007. 

Þrjár ferðaþjónustugreinar voru greindar sérstaklega, það er hótel, hópbifreiðar og 

bílaleigur. Skoðuð voru fimm stærstu fyrirtæki í hverri grein. Nokkur munur var á 
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arðsemi á milli einstakra fyrirtækja innan greina og áberandi munur er á milli 

atvinnugreinanna þriggja. Hagnaðarhlutfallið var að meðaltali 8% árin 2010 til 2017. Til 

samanburðar var það 0% árin 2004 til 2007 samkvæmt rannsókn Friðriks Eysteinssonar 

og Jakobs Hansen (2012). Árin 2012 og 2013 var meðal-hagnaðarhlutfall 13,6% 

samkvæmt rannsókn sem unnin var af Háskólanum á Bifröst (Gunnar Alexander 

Ólafsson, o.fl., 2015).  

Meðaltöl fyrirtækja árin 2010 til 2017 sýna að hagnaðarhlutfallið var hæst hjá 

bílaleigum og lægst hjá hópbifreiðafyrirtækjum. Hlutfallið hjá hótelum fer hækkandi 

þegar líður á tímabilið. Það ber þó að hafa í huga að skuldaleiðrétting sem bókast undir 

fjármagnstekjum í ársreikningi átti sér stað hjá einu af fimm fyrirtækjum árin 2010, 2013 

og 2015 sem hífir upp hagnaðarhlutfallið. Þrátt fyrir það er hlutfallið mun lægra en hjá 

bílaleigum. Hlutfallið fer hækkandi hjá hópbifreiðarfyrirtækjum á seinni hluta 

tímabilsins. Bílaleigur virðast hins vegar vera með mun stöðugra hagnaðarhlutfall að 

undanskildu háu hlutfalli árið 2010 og lágu hlutfalli árið 2017. Hópbifreiðafyrirtæki og 

bílaleigur skila verulega lágu hlutfalli árið 2017. Helsta skýring á því er hlutfallslega hár 

kostnaður það ár. 

Tafla 18: Hagnaðarhlutfall – Samanburður 

 

Hagnaðarhlutfall rekstrar tekur ekki tillit til skuldaleiðréttinga þar sem þær bókast undir 

fjármagnstekjum. Hlutfallið kom vel út hjá bílaleigum öll árin og síst hjá 

hópbifreiðafyrirtækjum sem var þó 8% að meðaltali. Heilt yfir fór hlutfallið vaxandi á 

tímabilinu en lækkar svo árið 2017. Hlutfallið er lægst árið 2010 en það er sama ár og 

vöxtur í komu ferðamanna var lægstur á tímabilinu. Vöxtur í fjölda ferðamanna var 

mestur árin 2014 til ársins 2017 og þá er jafnframt hæsta hagnaðarhlutfall rekstrar að 

undanskildu árinu 2017.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Hótel -4% -9% -8% 57% 4% 6% 7% 5% 7%

Hópbifreiðar 5% 7% 7% 9% 10% 10% 3% 0% 6%

Bílaleigur 34% 8% 6% 7% 7% 9% 10% 1% 10%

Meðaltal 12% 2% 2% 24% 7% 8% 7% 2% 8%

Hagnaðarhlutfall
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Tafla 19: Hagnaðarhlutfall rekstrar – Samanburður 

 

Þegar arðsemi eigna er skoðuð snýst dæmið við og hótel- og hópbifreiðafyrirtæki skila 

hæstu arðsemi á meðan bílaleigur skila mun lægri arðsemi. Árin 2010 og 2017 koma 

verst út. Hjá hótelum er arðsemin hæst árin 2011 og 2013. Hjá hópbifreiðafyrirtækjum 

eru árin 2013 til 2015 arðsömust. Árin 2013 til 2016 eru arðsömust hjá bílaleigum. 

Arðsemin er góð hjá hótelum og hópbifreiðafyrirtækjum á meðan hún er slök hjá 

bílaleigum. Slaka arðsemi hjá bílaleigum má að miklu leiti leyti skýra með því að í 

efnahagi er bókfært virði eigna í öllum tilfellum hærra en árstekjur. Efnahagur hótela er 

misjafn þar sem sum hótel eiga fasteignir á meðan önnur leigja þær. Tekjur hjá 

hópbifreiðafyrirtækjum eru í flestum tilfellum hærri en bókfært virði eigna. 

Tafla 20: Arðsemi eigna – Samanburður 

 

Arðsemi eigin fjár er hæst hjá bílaleigum og áberandi lægst hjá hópbifreiðafyrirtækjum. 

Árið 2017 kemur verst út. Arðsemin hjá hópbifreiðafyrirtækjum er stöðugust yfir 

tímabilið. Arðsömustu árin hjá bílaleigum eru árin 2010 og 2013. Hjá hótelum er 

arðsemin hæst árin 2011 og 2013 en eins og áður hefur komið fram litast þau ár af 

skuldaleiðréttingu hjá hótelum. Heilt yfir er arðsemi eigin fjár mjög há öll árin nema árin 

2016 og 2017 hjá hópbifreiðafyrirtækjum þar sem hún er neikvæði. Það er ljóst að 

hluthafar hafa fengið góða ávöxtun á eigið fé undanfarin ár. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Hótel 1% 5% 8% 10% 12% 10% 16% 9% 9%

Hópbifreiðar 6% 4% 8% 10% 11% 13% 5% 3% 8%

Bílaleigur 15% 20% 16% 19% 18% 20% 19% 10% 17%

Meðaltal 7% 9% 11% 13% 14% 14% 13% 7% 11%

Hagnaðarhlutfall rekstrar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Hótel -15% 28% 1% 42% 8% 10% 18% 12% 13%

Hópbifreiðar 17% 11% 15% 17% 20% 17% 3% 3% 13%

Bílaleigur 0% 3% 5% 6% 6% 7% 6% 0% 4%

Meðaltal 1% 14% 7% 21% 11% 11% 9% 5% 10%

Arðsemi eigna
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Tafla 21: Arðsemi eigin fjár – Samanburður 

 

Eiginfjárhlutfallið er áberandi hæst yfir tímabilið hjá hópbifreiðafyrirtækjum og áberandi 

lægst hjá bílaleigum sem skýrir meðal annars háa arðsemi á eigið fé hjá bílaleigum. 

Hlutfallið er lægst í upphafi tímabils og fer almennt hækkandi yfir tímabilið nema í tilfelli 

hópbifreiðafyrirtækja þar sem hlutfallið fer lækkandi. Hótel og hópbifreiðafyrirtæki 

virðast vera betur í stakk búin til að mæta framtíðaráföllum með háu eiginfjárhlutfalli. 

Bílaleigur eru hins vegar með lágt eiginfjárhlutfall og því ekki eins vel í í stakk búnar til að 

mæta áföllum. 

Tafla 22: Eiginfjárhlutfall – Samanburður 

 

Það væri fróðlegt að greina arðsemi og samanburð í ferðaþjónustu enn frekar með því 

að skoða fleiri greinar innan ferðaþjónustunnar ásamt fleiri fyrirtæki í hverjum geira fyrir 

sig. Einnig væri áhugavert að bera saman arðsemi í íslenskri ferðaþjónustu við arðsemi í 

ferðaþjónustu í öðrum löndum.  

Eins og fram hefur komið var vöxtur í komu ferðamanna til Íslands ævintýri líkastur á 

tímabilinu. Rekstur fyrirtækja í ferðaþjónustu virðist almennt hafa notið góðs af þessu 

mikla streymi ferðamanna sem kemur einna skýrast fram í tekjuvexti í atvinnugreininni. 

Samanburður á kennitölum á milli fyrirtækja og atvinnugreina sýnir að arðsemi 

fyrirtækja í ferðaþjónustu virðist vera nokkuð misjöfn eftir greinum. Af greinunum 

þremur var arðsemi fyrirtækja í atvinnugreininni bílaleigur hæst miðað við allar 

kennitölur nema arðsemi eigna þar sem fyrirtæki í hótel- og hópbifreiðarekstri komu 

betur út.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Hótel 58% 111% 10% 232% 28% 25% 46% 33% 68%

Hópbifreiðar 34% 24% 20% 37% 41% 50% -2% -1% 25%

Bíllaleigur 136% 39% 52% 314% 68% 54% 40% 2% 88%

Meðaltal 76% 58% 27% 194% 46% 43% 28% 11% 60%

Arðsemi eigin fjár

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meðaltal

Hótel -22% 6% -6% 22% 33% 38% 37% 37% 18%

Hópbifreiðar 48% 61% 56% 49% 49% 36% 28% 27% 44%

Bílaleigur -4% -3% 5% 9% 12% 14% 15% 13% 8%

Meðaltal 7% 21% 18% 27% 31% 29% 27% 26% 23%

Eiginfjárhlutfall
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Hagnaðarhlutfall og hagnaðarhlutfall rekstrar eykst almennt yfir tímabilið en lækkar 

þó töluvert árið 2017. Hagnaðarhlutfallið er nokkuð stöðugt yfir tímabilið en í lok 

tímabils, árið 2017, lækkar það töluvert sem veldur nokkrum áhyggjum. 

Eiginfjárhlutfall einkennandi greina í ferðaþjónustu hækkar jafnt og þétt yfir tímabilið 

og því ættu fyrirtæki almennt að vera betur búin undir áföll. Hlutfallið fer hins vegar 

lækkandi frá árinu 2015 hjá hópbifreiðafyrirtækjum. Hlutfallið er engu að síður hátt hjá 

hópbifreiða- og hótelfyrirtækjum en lágt hjá bílaleigum í lok tímabils. Í upphafi tímabils 

er arðsemi eigin fjár áberandi há en lækkar töluvert í lok tímabils.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að arðsemi í ferðaþjónustu var slök í 

upphafi og lok tímabils, árin 2010 og 2017. Heilt yfir var arðsemin góð og jókst árin 2013 

til 2016 á sama tíma og fjöldi ferðamanna óx mikið. 
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