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Abstract 

This essay attempts to explain the research behind valuation methods for publicly traded 

companies with a specific emphasis on the two methods that are most commonly used within the 

financial industry, the discounted cash flow method, and relative valuation methods using 

multiples. In the second part of this thesis, these valuation methods will be used in practice to 

value the company Origo, which is listed on Nasdaq Iceland. The results are that using the 

discounted cash flow method is highly accurate in predicting current market value. The relative 

valuation method was less accurate in predicting current market value as it consistently showed 

Origo to be undervalued. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri. Leiðbeinandi var Stefán Bjarni Gunnlaugsson dósent við viðskipta- og raunvísindasvið 

Háskólans á Akureyri og færi ég honum bestu þakkir fyrir góðar ráðleggingar og farsælt 

samstarf. Sérstakar þakkir færi ég móður minni Öldu Stefánsdóttur fyrir yfirlestur og 

málfarsráðleggingar. Jafnframt vil ég þakka öðrum fjölskyldumeðlimum mínum og vinum og 

skólafélögum fyrir þeirra stuðning í gegnum síðastliðin þrjú ár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um verðmatsaðferðir, sérstök áhersla er lögð á að útskýra þær tvær aðferðir 

sem algengast er að fjárfestar noti við ákvarðanatöku, en það eru annarsvegar frjáls 

sjóðstreymisgreining og hinsvegar kennitölugreining. Farið er ítarlega út í fræðilega umfjöllun 

um þá þætti sem hafa áhrif á niðurstöður aðferðanna þar sem sérstök áhersla er lögð á að útskýra 

ólíkar aðferðir til að framkvæma sjóðstreymisgreiningu. Jafnframt er lögð áhersla á að útskýra 

afvöxtun, hvort heldur sem er með fjármunaverðlíkaninu eða meðalfjármagnskostnaði. Stuðst er 

við ýmsar kannanir og rannsóknir bæði hvað varðar notkun ólíkra aðferða meðal aðila á 

fjármálamörkuðum og áreiðanleika þeirra aðferða. Að lokum eru aðferðirnar notaðar til þess að 

verðmeta fyrirtæki sem er skráð í Kauphöll Íslands, Origo, út frá því er hægt að sjá að hvaða leyti 

aðferðirnar endurspegla markaðsvirði félagsins. Niðurstöður frjálsrar sjóðstreymisgreiningar eru 

þær, að það endurspeglar mjög vel núverandi markaðsvirði félagsins. Niðurstöður 

kennitölugreiningar endurspegla ekki jafn vel núverandi markaðsvirði félagsins. Samkvæmt þeim 

er félagið undirverðlagt á markaði. 

 

Lykilorð: Origo, verðmat, sjóðstreymisgreining, kennitölugreining, afvöxtun 
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1 Inngangur  

Verðmatsaðferðir falla í einn af þremur flokkum, það eru í fyrsta lagi aðferðir sem meta innra 

virði eignar, í öðru lagi markaðsaðferð, þar sem virði einnar eignar er metið í samhengi við 

markaðsvirði annara eigna og í þriðja lagi aðferðir sem meta virði framvirkra samninga. Þessi 

ritgerð mun eingöngu fjalla um aðferðir sem falla innan fyrstu tveggja flokkana. 

1.1 Fræðilegur bakgrunnur 

Aðferðir sem meta innra virði eignar ganga út á að áætla sjóðstreymi eignar til framtíðar og 

beita aðferðum til að núvirða það, þannig fæst niðurstaða sem er alfarið byggð á rekstri 

eignarinnar út af fyrir sig en ekki því hvar hún stendur í samhengi við aðrar eignir 

(Damodaran, 2012, bls. 21). Slíkum aðferðum hefur verið beitt með einhverjum hætti frá 

fornöldum, rannsóknir á Forn-Egypskri og Babýlónskri stærðfræði sýna fram á að þar var 

notast við ákveðið form af afvöxtun af núvirtu framtíðar sjóðstreymi (Neugebauer, 1969, bls. 

33). Það var síðan á fjórða áratug síðustu aldar að aðferðir sem meta innra virði eigna voru 

fyrst settar fram sem hagfræðikenningar af þeim Irving Fisher (1930) og John Burr Williams 

(1938). Á næstu áratugum komu fram fjölmargar nýjar kenningar sem bættu og byggðu ofan 

á þær verðmatsaðferðir sem fyrir voru. Skömmu fyrir lok sjötta áratugsins komu Modigliani 

og Miller (1958) fram með upprunalegu kenningu sína um að án skattalegrar hagræðingar 

hefði fjármagnskostnaður engin áhrif á virði eignar. Treynor (1962), Sharpe (1964), Lintner 

(1965) og Mossin (1966) byggðu síðan á þessari vinnu þegar þeir komu fram með 

kenninguna um fjármunaverðlíkanið á árunum á eftir, en sú aðferð er enn í dag mikið notuð í 

afvöxtun. Út frá öllu þessu koma síðan aðferðir til að finna meðalfjármagnskostnað og er 

helsta heimild fyrir útfærslu á því frá Miles og Ezzel (1980) en líkt og kostnaður vegna eigin 

fjár er meðalfjármagnskostnaður mikið notaður af fjárfestum enn í dag. En þrátt fyrir að 

kenningarnar hafi lítið sem ekkert breyst á undanförnum árum þá hefur þekking okkar á 

áreiðanleika þeirra aukist til muna vegna rannsókna frá fræðimönnum á borð við Damodaran, 

Bodie, Kane og Marcus, en útgefið efni frá þessum fræðimönnum um verðmatsaðferðir 

myndi fylla ansi margar bækur. Aðrir fræðimenn á þessu sviði sem þessi ritgerð byggir á eru 

Pagano og Stout (2004) sem fjallað hafa um fjármagnskostnað. Botosan (2006) sem hefur 

fjallað um kostnað vegna skulda. Petersen, Plenborg og Scholer (2006) sem hafa fjallað um 
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lokavirði og hvernig meta skuli eilífðarvöxt. Jafnframt hefur aukist til muna að framkvæmdar 

séu kannanir meðal fagfjárfesta um hvaða aðferðir þeir beiti við störf sín. Þessi ritgerð byggir 

að miklu leyti á slíkum könnunum sem framkvæmdar voru meðal annars af, Nyborg og 

Mukhlynina (2016), Rotkowski og Courtnage (2016) og Graham og Harvey (2016). 

Markaðsaðferð sem metur virði eignar í samhengi við virði annara eigna eru frábrugðnar 

þeim sem fjallað var um hér á undan að því leytinu til að þar er ekki um að ræða raunverulegt 

verðmat í sama skilningi og áðan heldur þarf fyrir þessa aðferð að vera til markaður sem setur 

verð á eign sem hægt er að bera saman við aðra. Á undanförnum árum hafa fræðimenn 

rannsakað ítarlega hvernig best sé að framkvæma greiningar með þessum hætti. Sharma og 

Prashar (2013) hafa fjallað um markaðsaðferð og með hvaða hætti sé best að velja fyrirtæki til 

samanburðar, það er hvernig hægt sé að fá áreiðanlegustu mögulegu niðurstöðu með þessari 

aðferð. Aðrir fræðimenn sem fjallað hafa um það sama eru meðal annars Alford (1992) og 

Cheng og McNamara (2000). Liu, Nissim og Thomas (2002), Koller, Goedhart og Wessels 

(2015), Kim og Ritter (1999), Schreiner og Spremann (2007) og Harbula (2015). 

1.2 Markmið verkefnisins 

Einn allra mikilvægasti þáttur þess að draga úr fátækt og ýta undir velsæld alls staðar er 

hagvöxtur, en það sem margir einstaklingar gera sér ekki grein fyrir er hlutverk fjármálakerfis 

í hagvexti, gott fjármálakerfi þjónar þeim tilgangi að aðstoða einstaklinga og fyrirtæki við að 

vaxa (King og Levine, 1993, bls. 717). Ein af grundvallar forsendum þess að fjármálakerfi 

geti sinnt tilgangi sínum vel er að þau geti verðmetið þau verkefni sem ráðist er í af 

nákvæmni. Þessi ritgerð fjallar um verðmöt á fyrirtækjum, hvaða aðferðir eru notaðar í þeim 

tilgangi og hverjar þeirra er best að nota.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um þær verðmatsaðferðir sem mest eru notaðar af 

fagfjárfestum, það er annarsvegar frjáls sjóðstreymisgreining og hinsvegar kennitölugreining 

(Nyborg og Mukhlynina, 2016, bls. 2). Efni þessarar ritgerðar nær eingöngu til þeirra aðferða 

sem algengt er að fagfjárfestar noti við verðmöt. Þannig verður ekki fjallað um ýmsar aðferðir 

sem fræðimenn hafa fjallað ítarlega um áður enda sé ekki algengt að þær séu notaðar á 

fjármálamörkuðum. Fyrst verður fjallað um frjálsa sjóðstreymisgreiningu og hvernig henni er 

beitt til að meta innra virði eigna. Út frá því verður fjallað um hvernig fjármagnskostnaður 

hefur áhrif á frjálsa sjóðstreymisgreiningu og þær forsendur sem nauðsynlegt er að vita til 

þess að geta afvaxtað frjálst sjóðstreymi. Það er kostnaður vegna eigin fjár sem langflestir 

fagfjárfestar nota fjármunaverðlíkanið til þess að finna og kostnaður vegna skulda, en þar 
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nota langflestir fagfjárfestar eina af þremur aðferðum sem fjallað verður um í þeim kafla. Því 

næst verður fjallað um notkun markaðsaðferðar við verðmöt, en þá er átt við að verðmatið 

finnur ekki innra virði eignar heldur metur hana út frá markaðsvirði annara sambærilegra 

eigna. Þar verður sérstök umfjöllun um kennitölugreiningu og þá sérstaklega þær kennitölur 

sem algengast er að notaðar séu af fagfjárfestum við verðmöt. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður þessum aðferðum beitt til þess að verðmeta fyrirtækið 

Origo, fyrst verður fjallað um starfsemi fyrirtækisins og því næst verða allar nauðsynlegar 

forsendur fyrir frjálsa sjóðstreymisgreiningu útlistaðar og rökstuddar. Út frá niðurstöðunum 

verður síðan framkvæmd næmnisgreining sem sýnir fram á með hvaða hætti verðmatið 

breytist þegar ákveðnar forsendur hækka eða lækka. Þar á eftir verður beitt 

kennitölugreiningu þar sem Origo verður borið saman við sambærileg fyrirtæki og virði þess 

metið út frá því og að lokum verður fjallað um niðurstöður í umræðukafla. Megintilgangur 

rannsóknarinnar er að skoða hvort fræðilegar verðmatsaðferðir endurspegli markaðsvirði 

Origo hf. í Kauphöll Íslands og ef svo er, hvaða aðferð gefur nákvæmustu mynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

2 Fræðileg umfjöllun um verðmatsaðferðir 

Þegar verðmeta á fyrirtæki er almennt notuð ein af fjórum aðferðum. Sú fyrsta er afvaxtað 

frjálst sjóðstreymi og gengur hún út á að núvirða framtíðar sjóðstreymi fyrirtækis. Önnur er 

gjaldþrots- og endurskoðunaraðferð og gengur út á að verðmeta eignir fyrirtækis með 

endurskoðunaraðferðum, þá er oft notast við bókfært virði sem byrjunarpunkt. Þriðja aðferðin 

er kennitölugreining en samkvæmt henni eru ákveðnir þættir í rekstri fyrirtækis bornir saman 

við önnur sambærileg fyrirtæki. Að lokum er það samhengis kröfu aðferð en það er aðferð 

sem notuð er fyrir framvirka samninga og fellur því utan efni þessa rits (Damodaran, 2012, 

bls. 21). 

2.1 Frjálst sjóðstreymi 

Algengasta aðferðin fyrir fjárfesta til að meta innra virði fyrirtækis er að núvirða afvaxtað 

frjálst sjóðstreymi (Nyborg og Mukhlynina, 2016, bls. 2). Frjálst sjóðstreymi er 

verðmatsaðferð sem gengur út á að núvirða allt framtíðar sjóðstreymi félags og afvaxta. Til 

þess að finna framtíðar frjálst sjóðstreymi er eingöngu horft í það fjármagn kemur inn og fer 

út úr félaginu. Til þess að nota frjálst sjóðstreymi í verðmat á fyrirtæki eru tvær aðferðir í 

boði. Annarsvegar er það frjálst sjóðstreymi til félags, sem nær til bæði skuldabréfa- og 

hlutafjáreigenda og er það sjóðstreymi að frádregnum sköttum sem verður til úr starfsemi 

félagsins að frádregnum fjárfestingargjöldum og rekstrarfé (Bodie, Kane og Marcus, 2011, 

bls. 610). Formúlan er eftirfarandi: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 − 𝑡𝑐) + 𝐴𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑖𝑟 − 𝐹𝑗á𝑟𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑔𝑗ö𝑙𝑑

− 𝐴𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 á 𝑟𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑢𝑚 

Jafna 1: Frjálst sjóðstreymi til félags 

 (Bodie, Kane og Marcus, 2011, bls. 610) 

Þar sem: 

FCFF = frjálst sjóðstreymi til félags 

EBIT = hagnaður fyrir fjármagnsliði 

tc = tekjuskattur fyrirtækja 
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Hinsvegar er það frjálst sjóðstreymi til hlutafjáreigenda sem er frábrugðið frjálsu sjóðstreymi 

til félags vegna vaxtakostnaðar eftir skatta og aukningar í skuldum (Bodie, Kane og Marcus, 

2011, bls. 610). Formúlan er eftirfarandi: 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝐹𝐶𝐹𝐹 − 𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 ∗ (1 − 𝑡𝑐) + 𝐴𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 á 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑢𝑚 

Jafna 2: Frjálst sjóðstreymi til hlutafjáreigenda 

Þar sem: 

FCFE = frjálst sjóðstreymi til hlutafjáreigenda 

Í frjálsri sjóðstreymsgreiningu er notast við lokavirði til að komast hjá því að bæta við 

endalausri summu af sjóðstreymi. Lokavirði getur verið núvirði af stöðugum eilífðarvexti eða 

það getur verið byggt á margfeldi af annaðhvort EBIT, bókfærðu virði, hagnaði eða frjálsu 

sjóðstreymi. Sú aðferð sem valin er til að reikna lokavirði hefur mikil áhrif á niðurstöðu 

verðmats (Bodie, Kane og Marcus, 2011, bls. 610). 

Frjálst sjóðstreymi til félags afvaxtar sjóðstreymi frá ári til árs auk lokavirðis. Í dæminu hér 

að neðan er stöðugur eilífðarvöxtur notaður til að tákna lokavirði. Formúlan er eftirfarandi:  

𝑉𝑖𝑟ð𝑖 𝑓é𝑙𝑎𝑔𝑠 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝑉𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇,
 þ𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝑉𝑡 =

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Jafna 3: Virði félags 

(Bodie, Kane og Marcus, bls. 610). 

Til að finna virði markaðsvirði eigin fjár drögum við núverandi  markaðsvirði skulda 

félagsins frá virði félagsins. Önnur leið er að afvaxta frjálst sjóðstreymi til hlutafjáreigenda. 

Formúlan er eftirfarandi:  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑗á𝑟 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑘𝐸)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝑉𝑡

(1 + 𝑘𝐸)𝑇,
 þ𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝑉𝑡 =

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑇+1

𝑘𝐸 − 𝑔
 

Jafna 4: Markaðsvirði eigin fjár 

(Bodie, Kane og Marcus, bls. 610). 

2.2 Afvöxtun 
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Einn mikilvægasti þáttur verðmats á fyrirtæki er fjármagnskostnaður þess. Með 

fjármagnskostnaði er átt við meðaltal ávöxtunarkröfu allra sem fjárfesta í fyrirtækinu hvort 

sem um er að ræða hlutafjáreigendur eða lánveitendur (Pagano og Stout, 2004, bls. 14). 

Kostnaður vegna eigin fjár er sú ávöxtunarkrafa sem hlutafjáreigendur gera til fjárfestingar 

sinnar. Lánveitendur gera síðan aðra ávöxtunarkröfu, það er kostnaður vegna skulda sem er sú 

ávöxtunarkrafa sem lánveitendur gera þegar þeir koma að fjármögnun fyrirtækja (Botosan, 

2006). Samkvæmt könnun sem framkvæmd var meðal aðila á Svissneskum fjármálamarkaði 

árið 2012 nýttust 76% aðspurðra við fjármunaverðlíkanið til þess að reikna út kostnað vegna 

eigin fjár og 72% nýttust við áhættulausa vexti auk áhættuálags til þess að reikna út kostnað 

vegna skulda (Nyborg og Mukhlynina, 2016, bls. 22). Önnur könnun sem framkvæmd var af 

Association for Financial Professionals (2012) sýnir að flestir, nánar tiltekið 37% aðspurðra, 

notast við núverandi meðalvexti útgefinna skuldabréfa. Þar næst eru 34% sem notast við 

áætlaða vexti á nýrri útgáfu skuldabréfa og loks 29% sem notast við sögulega meðalvexti. 

2.2.1 Fjármunaverðlíkanið 

Fjármunaverðlíkanið er það líkan sem lengst hefur verið í notkun í þeim tilgangi að mæla 

markaðsáhættu. Þrátt fyrir að önnur líkön hafi komið fram með sama tilgang er 

fjármunaverðlíkanið enn langmest notað af fjárfestum (Damodaran, 2012, bls. 54). Líkanið er 

ein af forsendum þess að hægt sé að reikna út meðalfjármagnskostnað fyrirtækis en einnig er 

það notað til þess að afvaxta frjálst sjóðstreymi til hlutafjáreigenda. Formúlan fyrir 

fjármunaverðlíkanið er eftirfarandi: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] 

Jafna 5: Fjármunaverðlíkanið 

    (Damodaran, 2012, bls. 60) 

Þar sem: 

E(Ri) = Vænt ávöxtun af eign i 

Rf = Áhættulausir vextir 

βi = Betagildi af eign i 

E(Rm) = Vænt ávöxtun af markaðssafni 

Til þess að vextir af ákveðinni eign geti verið skilgreindir sem áhættulausir verðum við að 

vita fram í tíma hverjir þeir eru, það er að vænt ávöxtun er sú sama og raunveruleg ávöxtun 

(Damodaran, 2012, bls. 119). Mikilvægt er að tveimur skilyrðum sé fullnægt svo þetta eigi 

sér stað, fyrra skilyrðið er að það má engin vanskilaáhætta vera til staðar. Þetta útilokar öll 
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verðbréf útgefin af einkaaðilum þar sem jafnvel fjársterkustu einkaaðilar bera með sér 

einhverja vanskilaáhættu, einu aðilarnir sem bera ekki með sér vanskilaáhættu eru ríki, enda 

stjórna þau prentun á sínum gjaldmiðli. Seinna skilyrðið á það til að gleymast en það er að 

það má engin endurfjárfestingaráhætta vera til staðar, sem þýðir að ríkisbréfið sem notað er til 

þess að tákna áhættulausa vexti má ekki vera til styttri tíma en spáin sjálf þar sem þá þarf að 

endurfjárfesta á tímabilinu og ekki ljóst að vextir á þeim tíma verði þeir sömu og þeir eru í 

byrjun tímabilsins (Damodaran, 2012, bls. 120). 

Í fjármunaverðlíkaninu er betagildi af eign sú áhætta sem eignin bætir við markaðssafn. 

Algengasta leiðin til að reikna betagildi er að nota söguleg gögn af markaði, þetta er 

hefðbundna leiðin sem notar aðhvarfsgreiningu til þess að bera saman eign og ákveðið 

markaðssafn, þessi leið hentar vel fyrir fyrirtæki sem hafa verið skráð á markað í langan tíma. 

Gallinn við þessa aðferð er sá að miklu getur munað á niðurstöðum eftir því hvaða vísitala og 

tímabil er notað, hún býður því upp á töluverða tölfræðiskekkju  

(Damodaran, 2012, bls. 138). Önnur aðferð er svokölluð uppáviðaðferð en þar eru valin 

sambærileg fyrirtæki og það sem á að reikna út betagildi fyrir og út frá því er uppávið 

betagildið reiknað með því að finna út meðaltal sambærilegu fyrirtækjanna. Með þessari 

aðferð er hægt að minnka tölfræðiskekkju þar sem útreikningar ná yfir fleiri fyrirtæki, hún er 

þó háð því að til séu áreiðanlegar upplýsingar um sambærileg fyrirtæki.  

Álagsvextir eru þeir vextir sem fjárfestar búast við þegar fjárfest er í verðbréfum sem fylgir 

áhætta. Þeir eru reiknaðir ofan á áhættulausa vexti. Algengasta leiðin til að áætla álagsvexti er 

að skoða ávöxtun á þeim markaði sem fyrirtæki er hluti af fyrir síðustu ár, en einnig eru til 

margar rannsóknir sem leitast við að áætla þessa stærð á nákvæman máta, til að mynda 

Graham og Harvey (2016). 

2.2.2 Kostnaður vegna skulda 

Eins og fram hefur komið er kostnaður vegna skulda sá kostnaður sem fyrirtæki stendur 

straum af vegna fjármögnunar í gegnum lánveitingar. Kostnaði vegna skulda má þannig lýsa 

sem þeirri ávöxtunarkröfu sem lánveitendur gera til fyrirtækja og er það nauðsynleg forsenda 

þess að hægt sé að reikna út meðalfjármagnskostnað þess. Fræðilega séð eru margar leiðir 

færar til að reikna út kostnað vegna skulda en samkvæmt könnun sem framkvæmd var af 

Association for Financial Professionals (2012) notast flestir, nánar tiltekið 37% aðspurðra við 

núverandi meðalvexti útgefinna skuldabréfa. Þar næst eru 34% sem notast við áætlaða vexti á 

nýrri útgáfu skuldabréfa og loks 29% sem notast við sögulega meðalvexti. 
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2.2.3 Meðalfjármagnskostnaður 

Eins og fram kemur í kafla 4.1 er meðalfjármagnskostnaður lykilforsenda þess að hægt sé að 

finna núvirt sjóðstreymi fyrirtækis og er þetta sú aðferð sem mest er notuð á 

fjármálamörkuðum við afvöxtun (Nyborg og Mukhlynina, 2016, bls. 2). Til þess að finna 

meðalfjármagnskostnað félags er notast við eftirfarandi formúlu: 

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑎𝑔𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟

= (𝑟𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟 ∗ (1 − 𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟) ∗
Skuldir

Skuldir + Eigið fé
) + (𝑟𝑒𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é ∗

Eigið fé

Skuldir + Eigið fé
) 

Jafna 6: Meðalfjármagnskostnaður 

Þar sem: 

skuldir = markaðsvirði skulda 

eigið fé = markaðsvirði eiginfjárs 

rskuldir= kostnaður vegna skulda 

reigið fé= kostnaður vegna eigin fjár 

Þeir tveir þættir sem mestu máli skipta við að fá áreiðanlega niðurstöðu eru annarsvegar 

kostnaður vegna eigin fjár og hinsvegar kostnaður vegna skulda. Allt annað eru staðlaðar 

stærðir sem auðvelt er að finna, meðal annars í gegnum efnahagsreikning fyrirtækis. Til þess 

að finna kostnað vegna eigin fjár er oftast notast við fjármunaverðlíkanið 

 

2.2.4 Lokavirði 

Damodaran (2012, bls. 220) setur fram þrjár leiðir til að finna lokavirði fyrirtækis. Sú fyrsta 

er slitaaðferð, með henni er gert ráð fyrir að fyrirtæki muni slíta starfsemi sinni á einhverjum 

tímapunkti og muni þá selja eignir sínar. Það eru tvær leiðir til að finna út lokavirði með 

þessari aðferð, önnur er að taka bókfært virði eigna og leiðrétta með tilliti til verðbólgu þess 

tímabils sem valið er. Hin leiðin er að áætla út frá arðsemi eigna með því að finna núvirt 

áætlað sjóðstreymi fyrir valið tímabil. Margfeldisaðferðin áætlar lokavirði út frá margfeldi af 

tekjum fyrirtækisins. Þessi aðferð hefur þann kost að vera mjög einföld í framkvæmd og 

býður því ekki upp á mikla skekkju en Damodaran (2012, bls. 221) bendir jafnframt á að með 

henni fer frjáls sjóðstreymisgreining úr því að meta innra virði eignar yfir í að meta það í 

samhengi. Stöðuga eilífðarvaxtar líkanið gerir ráð fyrir áframhaldandi rekstrarhæfi fyrirtækis 

þar sem það getur endurfjárfest framtíðarsjóðstreymi í nýjum eignum og þannig framlengt 

líftíma sinn. Samkvæmt Petersen, Plenborg og Scholer (2006) getur vöxtur í þessu líkani 

aldrei orðið meiri en hagvöxtur að nafnvirði á þeim markaði sem fyrirtækið starfar á. 
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2.3 Markaðsaðferð 

Þegar eignir eru verðmetnar út frá markaðsvirði sambærilegra eigna er um að ræða 

markaðsaðferð (Sharma og Prashar, 2013, bls. 29). Verðmöt sem byggja á þessari aðferð eru 

frábrugðin þeim sem ætlað er að finna innra virði að því leytinu til að markaðsaðferð gengur 

út á að finna hvort eignin er dýr eða ódýr í samanburði við aðrar eignir. Aðferðin gefur því 

ekki upp nákvæmt virði en er engu að síður mjög gagnleg til þess að varpa ljósi á virði þess í 

samanburði við aðrar sambærilegar eignir (Damodaran, 2012, bls. 26). Fræðilega séð þá 

byggja margfeldisverðmöt á öllum aðgengilegum upplýsingum um framtíðar sjóðstreymi og 

áhættu, þrátt fyrir að þessi aðferð innihaldi ekki raunverulegt áætlunartímabil þá byggir 

markaðsvirði þeirra eigna sem á að bera saman á slíkum spám. Þar af leiðandi er algengt að 

nota þessa verðmatsaðferð samhliða öðrum aðferðum sem áætla innra virði eignar líkt og 

frjálsri sjóðstreymisgreiningu (Liu, Nissim og Thomas, 2002, bls. 136).  

Fyrsta skrefið í verðmati með notkun markaðsaðferðar er að finna sambærileg fyrirtæki. Þeir 

þættir sem horft er í þegar velja á fyrirtæki til að bera saman eru meðal annars að 

viðskiptalíkan og ársreikningar séu sambærilegir. Þetta þýðir að hægt er að velja fyrirtæki til 

samanburðar út frá viðmiðum eins og iðnaði, heimamarkaði, viðskiptavinum, vöru og 

þjónustu, stærð, vexti og arðsemi (Sharma og Prashar, 2013). Samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var af Alford (1992) og fjallar um áreiðanleika markaðsaðferða þegar 

sambærileg fyrirtæki eru valin út frá iðnaði, áhættu og vexti tekna er áreiðanlegt að velja út 

frá iðnaði. Þá fann hann einnig út að þrátt fyrir að val út frá áhættu eða vexti sé ekki 

áreiðanlegt sitt í hvoru lagi þá eru þau álíka áreiðanleg og val út frá iðnaði þegar valið er út 

frá báðum flokkum í einu. Cheng og McNamara (2000, bls. 363, 367) ályktuðu í sinni 

rannsókn sem svo að þegar valið væri út frá bæði iðnaði og arðsemi á eigið fé fengust 

áreiðanlegastar niðurstöður. Þá bættu þeir við að góð þumalputtaregla væri að nota að 

minnsta kosti sex fyrirtæki til samanburðar og að áreiðanleiki niðurstaðna aukist eftir því sem 

notast væri við fleiri fyrirtæki. Samkvæmt Koller, Goedhart og Wessels (2015, bls. 354) fást 

áreiðanlegri niðurstöður með notkun á framvirkri kennitölugreiningu sem er byggð á 

áætluðum tekjum í stað þeirra sem byggja á tölum aftur í tíma, sögulegum gögnum. Aðrar 

rannsóknir sem voru framkvæmdar af Kim og Ritter (1999), Liu, Nissim og Thomas (2002), 

Schreiner og Spremann (2007) og Harbula (2009) eru meðal þeirra sem styðja við niðurstöður 

Koller o.fl. og benda á að þessi aðferð eykur áreiðanleika umtalsvert. Það má í raun segja að 

helsti kostur markaðsaðferðarinnar er hversu einföld hún er í framkvæmd. En takmarkanir 

hennar eru þær að það er aldrei hægt að finna nákvæmlega eins fyrirtæki til að bera saman og 
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því verður alltaf ákveðin skekkja byggð á þeim ákvörðunum sem teknar eru við val á 

sambærilegum fyrirtækjum (Demirakos, 2010, bls. 31).  

2.3.1 Kennitölugreining 

Algengasta markaðsaðferðin er kennitölugreining, hún er notuð til þess að bera saman virði 

fyrirtækis við önnur sambærileg fyrirtæki (Bancel og Mittoo, 2014; Nyborg og Mukhlynina, 

2016, bls. 2). Með því að skoða ákveðna þætti í rekstri eða efnahag fyrirtækis og setja þá upp 

á kennitöluform er hægt að fá góða mynd af því hvernig fyrirtækið er verðlagt í samanburði 

við önnur fyrirtæki. Þessi verðmatsaðferð er mjög ólík þeirri sem farið var yfir hér að ofan, 

hún reiknar ekki út innra virði félags heldur gengur hún út frá því að markaðurinn sé í 

heildina séð rétt verðlagður en að einstaka hlutabréf séu yfir- eða undirverðlögð (Damodaran, 

2012, bls. 26). 

Það eru til margar tegundir af kennitölum sem geta sagt til um nánast hvað sem er í rekstri 

félags, í þessari ritgerð verður einblínt á þær kennitölur sem segja til um virði félags. Af 

slíkum kennitölum benda flestallar kannanir sem framkvæmdar hafa verið síðastliðin ár 

meðal fagfjárfesta til þess að oftast sé notast við EV/EBITDA, samkvæmt Bancel og Mittoo 

(2014) notuðu 83% aðspurðra þá aðferð og samkvæmt Nyborg og Mukhlynina (2016, bls. 2) 

notuðu 84% aðspurðra sömu aðferð. Næst algengasta aðferðin samkvæmt sömu könnunum 

var V/H hlutfall, 68% aðspurðra notuðu þá aðferð. Önnur  aðferð sem var mjög vinsæl í 

notkun er P/B hlutfall, 45% aðspurðra notuðu þá aðferð. Þar af leiðandi verður einblínt á 

þessar kennitölur (Bancel og Mittoo, 2014; Nyborg og Mukhlynina, 2016). 

V/H hlutfall: 

Er er sú kennitala sem er mest notuð af aðilum á fjármálamarkaði (Damodaran).  

𝑽/𝑯 𝒉𝒍𝒖𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍 =  𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊 / 𝑯𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓 

Jafna 7: V/H hlutfall 

V/H hlutfall fyrirtækis er fundið með því að deila markaðsvirði félagsins með hagnaði 

þess.Notkun á V/H hlutfalli segir okkur hversu mörg ár fjárfesting er að borga sig upp. 

EV/EBITDA: 

Er einnig svipað og V/H hlutfall en er frábrugðið að því leyti að það tekur einnig tillit til 

skulda félags auk þess að skoða EBITDA í stað hagnaðar. 

𝑬𝑽/𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 =  𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊 / 𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 

Jafna 8: EV/EBITDA 



 

11 

Í þessu dæmi er EV/EBITDA fundið með því að deila markaðsvirði í EBITDA félags. Til 

þess að finna markaðsvirði er eftirfarandi formúla notuð: 

(𝒎𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒆𝒓ð𝒎æ𝒕𝒊)  +  (𝒎𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊 𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒂)  +  (𝒉𝒍𝒖𝒕𝒅𝒆𝒊𝒍𝒅 𝒎𝒊𝒏𝒏𝒊𝒉𝒍𝒖𝒕𝒂) 

+  (𝒇𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒈𝒔𝒉𝒍𝒖𝒕𝒂𝒃𝒓é𝒇) – (𝒉𝒂𝒏𝒅𝒃æ𝒓𝒕 𝒇é) 

Jafna 9: Markaðsvirði í EV/EBITDA 

Það er því ekki notast við sama markaðsvirði og í hinum kennitölunum. 

P/B hlutfall: 

Þetta hlutfall ber saman bókfært virði fyrirtækis við markaðsvirði þess. Til þess að finna P/B 

hlutfall er eftirfarandi formúla notuð: 

𝑷/𝑩 𝒉𝒍𝒖𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍 =  𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊/𝑩ó𝒌𝒇æ𝒓𝒕 𝒗𝒊𝒓ð𝒊 

Jafna 10: P/B hlutfall 

Bókfært virði er eigið fé félagsins og þar af leiðandi gefur þessi kennitala til kynna hve dýrt 

eigið fé félags er. 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Markmið þessarar grunnrannsóknar voru tvíþætt, annarsvegar að búa til yfirlit yfir 

verðmatsfræði þar sem sérstök áhersla var lögð á hvernig eigi að verðmeta fyrirtæki. 

Hinsvegar var það að verðmeta fyrirtækið Origo hf. sem er skráð í Kauphöll Íslands. 

Ritgerðin byggir þannig á afleiðslu þar sem farið er úr fræðilegri umfjöllun yfir í notkun 

þeirra á ákveðið fyrirtæki. Til þess að uppfylla þessi markmið var notast við gögn úr 

ársskýrslum og ársreikningum Origo auk þess að notast var við gögn yfir markaðsvirði 

fyrirtækisins frá Kauphöll Íslands og kennitölur annara sambærilegra fyrirtækja úr 

gagnagrunni Aswath Damodaran. Þessi gögn voru notuð til þess að verðmeta Origo með 

tveimur ólíkum aðferðum. Annarsvegar var notast við frjálsa sjóðstreymisgreiningu þar sem 

tölur úr ársreikningum félagsins mynduðu undirstöðuna fyrir alla útreikninga en einnig var 

stuðst við önnur gögn þegar finna þurfti ákveðnar forsendur. Hin aðferðin var 

kennitölugreining þar sem ákveðnir þættir úr nýjasta ársreikningi félagsins voru mældir sem 

hlutfall af markaðsvirði félagsins samkvæmt Kauphöll Íslands og þær niðurstöður síðan 

bornar saman við niðurstöður úr gagnagrunni Damodaran yfir sambærileg fyrirtæki  

3.1 Frjáls sjóðstreymisaðferð 

Til þess að verðmeta með frjálsri sjóðstreymisgreiningu var notast við frjálst sjóðstreymi til 

félags til að finna innra virði eigin fjár Origo. Frjálst sjóðstreymi til félags samkvæmt jöfnu 

(1) afvaxtað með meðalfjármagnkostnaði er notað frekar heldur en frjálst sjóðstreymi til 

hlutafjáreigenda þar sem það er metið sem skilvirkara þrátt fyrir að þau eigi í raun að skila 

sömu niðurstöðum (Mielcarz og Mlinarič, 2014, bls. 559). Til þess að finna frjálst sjóðstreymi 

til félags var stuðst við jöfnu (3). Spátímabilinu var skipt í tvo hluta, annarsvegar var áætlaður 

vöxtur fimm ár fram í tímann þar sem horft var í mögulegan vöxt fyrir hverja og eina 

forsendu og spáð út frá því. Hinsvegar var lokavirði fyrirtækisins áætlað með stöðugum 

eilífðarvexti samkvæmt jöfnu (3). Fimm ára tímabil var valið vegna þess að það er algengast 

að fagfjárfestar áætli það langt fram í tímann þegar þeir framkvæma frjálsa 

sjóðstreymisgreiningu (Nyborg og Mukhlynina, 2016, bls. 2). Að lokum var markaðsvirði 

eigin fjár áætlað samkvæmt jöfnu (4). Næmnigreining var framkvæmd þar sem athugað var 

með hvaða hætti markaðsvirði eigin fjár breyttist miðað við breytingar á 

meðalfjármagnskostnaði annarsvegar og þeim vexti sem stuðst var við til að finna lokavirði 
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hinsvegar. Upphaf fimm ára spátímabilsins er ársbyrjun 2019 og stuðst var við ársreikninga 

og ársskýrslur fyrir árin 2016-2018, markaðsgögn frá Kauphöll Íslands, verðbólgumarkmið 

útgefin af Seðlabanka Íslands og hagvaxtaspá Landsbankans. 

3.2 Markaðsaðferð 

Til þess að verðmeta með markaðsaðferð var notast við kennitölugreiningu þar sem valdar 

voru þrjár vinsælustu aðferðir hjá fagfjárfestum samkvæmt Nyborg og Mukhlynina (2016, 

bls. 2) og Bancel og Mittoo (2014), en þetta voru EV/EBITDA, V/H hlutfall og P/B hlutfall. 

Þar sem að mikilvægasti þáttur kennitölugreiningar í að ná fram áreiðanlegri niðurstöðu er að 

forsendur séu með sama hætti hjá öllum fyrirtækjum í samanburði var tekin sú ákvörðun að 

notast ekki við framvirkar kennitölur þrátt fyrir að slík greining hafi almennt sýnt meiri 

áreiðanleika en hefðbundin kennitölugreining. 
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4 Verðmat á Origo hf. 

4.1 Um Origo hf. 

Origo er eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði upplýsingatæknimála. Félagið á sér 

nokkuð langa sögu og hefur verið skráð í Kauphöll Íslands frá 1995, það hefur nokkrum 

sinnum breytt um nafn, oft í tenglum við samruna, nú síðast árið 2018 en fyrir hét félagið 

Nýherji. Ástæðan fyrir þessari breytingu er skipulagsbreyting sem farið var í þar sem Nýherji 

og dótturfélögin Applicon og TM Software sameinuðust í eitt félag. 

Í dag má skipta starfsemi Origo í sex flokka, þar af tvö dótturfélög en einnig í 

viðskiptalausnir, notendalausnir, hugbúnaðarlausnir og rekstrarþjónustu.Viðskiptalausnir er 

deild sem býður viðskiptavinum bæði hér heima og í útlöndum upp á hugbúnaðarlausnir sem 

henta þeirra þörfum. Notendalausnir er sú deild innan fyrirtækisins sem líklegast er að 

almenningur tengi við en þessi deild ber ábyrgð á allri vörusölu, bæði í gegnum verslanir og 

netverslanir. Rekstrarþjónusta býður viðskiptavinum upp á rekstur á upplýsingakerfum þeirra 

í gegnum Origo. Hugbúnaðarlausnir er sá hluti Origo sem var áður starfræktur undir merki 

TM Software og býður viðskiptavinum upp á sérsniðnar lausnir á sviði hugbúnaðarþróunar 

(Origo, 2019). 

4.1.1 Applicon 

Applicon er dótturfyrirtæki Origo í Svíþjóð. Félagið sinnir upplýsingatækniþjónustu fyrir 

banka og fjármálafyrirtæki á norðurlöndunum og eru stærstu verkefni félagsins að vinna að 

lausnum fyrir tvo af tíu stærstu bönkum Svíþjóðar, Landshypotek bankann og SBAB bankann 

(Origo, 2019). 

4.1.2 Tempo 

Á árinu 2018 seldi Origo 55% hlut í Tempo og er því ekki lengur stærsti eigandi félagsins. 

Þau 45% sem Origo heldur eftir eru samt sem áður stór í samhengi við heildarrekstur þess og 

tekjuvöxtur Tempo á næstu árum mun hafa stór áhrif á markaðsvirði Origo.  

Tempo heldur úti og þróar hugbúnað sem yfir 13.000 fyrirtæki í yfir 100 löndum eru að nota, 

þar af eru 120 af 500 stærstu fyrirtækjum heims að nota lausnir Tempo, til að mynda Disney, 

Sony, Wells Fargo og Volkswagen. Félagið er í gríðarlega hröðum vexti og búist er við að 
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með nýjum meirihlutaeigendum og aukinni áherslu á starfsemi félagsins í Bandaríkjunum 

muni tekjur félagsins halda áfram að aukast enn frekar (Origo, 2019) 

 

4.2 Val á verðmatsaðferð 

Eins og áður hefur komið fram eru þær verðmatsaðferðir sem algengast er að aðilar á 

fjármálamarkaði noti annarsvegar afvaxtað frjálst sjóðstreymi og hins vegar 

kennitölugreiningu. Af þeim kennitölum sem notaðar eru er vinsælast að nota EV/EBITDA 

og þá sérstaklega hjá starfsfólki í sérhæfðum fjárfestingum og hjá ráðgjafa fyrirtækjum, en 

þar á eftir kemur V/H hlutfall sem er vinsælt meðal starfsfólks hjá eignarstýringarfyrirtækjum 

og fjárfestingabönkum. Annarsvegar verður Origo verðmetið út frá afvöxtuðu frjálsu 

sjóðstreymi þar sem frjálst sjóðstreymi til félags verður reiknað samkvæmt þeim aðferðum 

sem farið var yfir fyrr í þessari ritgerð og frá því verða dregnar skuldir félagsins og bætt við 

handbært fé þess til að áætla markaðsvirði. Hinsvegar verða reiknuð EV/EBITDA hlutfall, 

V/H hlutfall og P/B hlutfall og þau borin saman við sömu hlutföll hjá söfnum fyrirtækja innan 

ólíkra iðnaða sem allir eiga það sameiginlegt að Origo fellur að einhverju leyti inn á þá. 

4.3 Frjálst sjóðstreymi Origo hf. 

Það er í raun hægt að skipta þeim forsendum sem finna þarf til að framkvæma frjálsa 

sjóðstreymisgreiningu í tvo flokka. Það eru annarsvegar þær forsendur sem þarf til að afvaxta 

og hinsvegar þær sem spá fyrir um ársreikning félagsins. 

4.3.1 Tekjur 

Myndin hér fyrir neðan sýnir skiptingu á tekjum Origo fyrir árið 2018. Tekjur dótturfélaganna 

tveggja eru ekki nákvæmar þar sem þær er ekki að finna sundurliðaðar í ársreikningi félagsins 

en þær ættu þó að gefa nægjanlega nákvæma mynd af því hvaðan tekjur félagsins koma.  
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Mynd 1: Tekjuflokkar sem hlutfall af heildartekjum 

Origo hefur verið í miklum vexti undanfarin ár og eins og sést í töflunni hér fyrir neðan var 

það sama upp á teningnum fyrir árið 2018 þar sem aukning á seldum vörum og þjónustu 

félagsins nam 4,33%. Þar af varð aukning í tekjum milli ára hjá báðum dótturfélögum Origo 

auk allra tekjuflokka félagsins ef undan er skilin rekstrarþjónusta. 

Tafla 1: Yfirlit yfir vöxt á tekjum frá árinu 2017 til 2018 

Tekjuflokkar Vöxtur frá 2017 til 2018 

Hugbúnaðarlausnir 7,70% 

Viðskiptalausnir 52,00% 

Rekstrarþjónusta -3,00% 

Notendalausnir 5,40% 

Applicon 2,30% 

Tempo 11,73% 

Seldar vörur og þjónusta 4,33% 

 

Það er erfitt að spá fyrir um seldar vörur og þjónustu með mikilli nákvæmni, til að byrja með 

er stór hluti tekna félagsins í erlendri mynt en starfsemin fer þó að langmestu leyti fram á 

Íslandi og því kostnaður ekki í erlendri mynt nema að mun minna leyti. Þá er ársreikningur 

gerður upp í íslenskum krónum, þetta veldur því að gengisflökt hefur mikil áhrif á uppgjör 

félagsins og mikilvægt að taka það með inn í myndina. Að öðru leyti má nefna að Origo 

starfar á markaði sem einkennist af miklum og hröðum vexti, þetta þýðir að þrátt fyrir að 
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einhver hluti vöru- og þjónustutekna sé bundinn við samninga og því hægt að áætla ákveðið 

lágmark, þá geta þessar tölur margfaldast af ýmsum ástæðum. Þrátt fyrir þetta mun þessi spá 

ekki gera ráð fyrir miklu gjaldmiðlaflökti utan við það sem nú þegar hefur átt sér stað í byrjun 

árs 2019. Fyrir árin sem koma á eftir 2019 er gert ráð fyrir stöðugum 5% vexti. Til þess að 

áætla framlegð félagsins voru tekjur síðustu ára fyrir alla sex meginþætti félagsins skoðaðar 

og áætlun um vöxt sett fram út frá þeim. 

 

Mynd 2: Tekjur Origo fyrir árin 2017 og 2018 og áætlaðar tekjur fyrir 2019 

Spáin fyrir tekjur ársins 2019 gerir ráð fyrir að allir tekjuflokkar félagsins vaxi nákvæmlega 

jafn mikið milli ára og þeir gerðu 2018, eftir árið 2019 er gert ráð fyrir línulegum árlegum 5% 

vexti á heildartekjur félagsins.  

4.3.3 Kostnaður 

Kostnaður á það oft til að sveiflast með tekjum félaga og því ekki úr vegi að skoða kostnað 

Origo sem hlutfall af tekjum þess. Þrátt fyrir að oft sé samband þar á milli er það ekki oft jafn 

skýrt og í þessu tilfelli.  
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Mynd 3: Kostnaður Origo sem hlutfall af tekjum árin 2016-2018 

Eins og sést á myndinni hér að neðan hefur kostnaður sem hlutfall af tekjum félagsins haldist 

mjög stöðugur undanfarin þrjú ár, engin ástæða er til að ætla annað en að þetta haldist með 

þessum hætti og því gerir spáin ráð fyrir að kostnaður félagsins verði sama hlutfall af tekjum 

út spátímann og hann var árið 2018 eða 23,43%. 

4.3.4 Tekjuskattur 

Tekjuskattur sem lagður er á hlutafélög er 20% og það er sú tala sem er notuð fyrir þetta 

verðmat (KPMG, 2019, bls. 5). 

4.3.5 Afskriftir 

Afskriftir hafa hækkað umtalsvert síðustu ár og er það tilkomið vegna vaxtar í sölu og 

aukinnar fjárfestingar í fastafjármunum. Afskriftir sem hlutfall af tekjum hefur verið með 

svipuðu móti undanfarin ár eins og sést á töflunni hér fyrir neðan. Þar af leiðandi verða 

afskriftir fyrir næstu ár áætluð sem 3,82% af tekjum þess árs. 
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Mynd 4: Afskriftir Origo sem hlutfall af tekjum árin 2016-2018 

4.3.6 Rekstrarfjármunir 

Breytingar á rekstarfjármunum til lengri tíma verða alltaf á núlli. Þessi áætlun gerir því ekki 

ráð fyrir neinum breytingum á rekstrarfjármunum í spánni. 

4.3.7 Fjárfestingargjöld 

Þegar horft er á fjárfestingargjöld til lengri tíma þá verða þau jöfn afskriftum félags, munur 

getur þó verið á þessum tveimur stærðum til skemmri tíma ef fjárfesting er að hækka eða 

lækka. Þegar fagfjárfestar voru spurðir í tveimur könnunum árin 2012 og 2013 hvernig þeir 

spá fyrir um fjárfestingargjöld sögðu flestir að þau væru jöfn afskriftum félags. Þetta er sú 

aðferð sem notast verður við (Rotkowski og Courtnage, 2016, bls. 2). 

4.3.8 Arðgreiðslur 

Markmið Origo er að greiða 20-40% hagnaðar hvers árs sem arð (Origo, 2019, bls. 16). Fyrir 

árið 2019 hefur nú þegar verið greiddur út arður að verðmæti 1 ma. kr. Þetta er óvenju hátt og 

skýrist af því að hagnaður fyrir árið 2018 var óvenju hár vegna sölu á eignarhlut í Tempo og 

því arðgreiðslan í hlutfalli við það. 

4.3.9 Lokavirði 

Lokavirði er áætlað með stöðugum eilífðarvexti. Þessi vöxtur getur aldrei verið hærri en 

hagvöxtur á þeim markaði sem félag starfar á (Petersen, Plenborg og Scholer, 2006). Þar af 
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leiðandi verður notast við hagvaxtarspá Landsbankans fyrir árin 2018-2021 og verður hann 

því áætlaður 2% (Landsbankinn, 2018). 

4.3.10 Kostnaður vegna eigin fjár 

Kostnaður vegna eigin fjár var áætlaður með notkun fjármunaverðlíkansins þar sem 10 ára 

ríkisskuldabréf, RIKB28 1115 með ávöxtunarkröfuna 4,98% voru áhættulausir vextir. 

Betagildi Origo er 0,42. Það var fundið með einfaldri aðhvarfsgreiningu þar sem íslenski 

markaðurinn í heild sinni var notaður sem viðmið 5 ár aftur í tímann. Til að finna álagsvexti 

var ekki notast við gögn úr Íslenskum vísitölum þar sem markaðurinn hér á landi hefur ekki 

nægilega langa sögu til að gefa góða niðurstöðu. Þess í stað var notast við könnun sem gerð 

var í Bandaríkjunum frá 2016 þar sem álagsvextir voru áætlaðir 4,02% (Graham og Harvey 

2016). Þegar þessar forsendur eru settar inn í jöfnu (5) verður niðurstaðan sú að kostnaður 

vegna eigin fjár er 6,67%. 

Tafla 2: Kostnaður vegna eigin fjár 

Áhættulausir vextir 4,98% 

Betagildi 0,42 

Álagsvextir 4,02% 

Kostnaður vegna eigin fjár 6,67% 

 

4.3.11 Kostnaður vegna skulda  

Notast var við núverandi kostnað skulda þar sem það er sú aðferð sem algengast er að notuð 

sé af fjárfestum. Þar sem Origo setur fram yfirlit yfir vaxtaberandi skuldir í ársreikning er 

hægt að notast við þær tölur, eins og sést á myndinni hér að neðan eru eftirstöðvar í hverjum 

gjaldmiðli vegnar sem hlutfall af heildartölu vaxtaberandi skulda og þannig hægt að finna 

raunverulegan vaxtakostnað yfir heildina, 4,05%. 
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Tafla 3: Kostnaður vegna skulda 

Gjaldmiðill Eftirstöðvar í 000 ISK  Vextir Hlutfall af vaxtaberandi skuldum 

ISK                             263.628  6% 29,92% 

USD                                  1.535  6% 0,17% 

EUR                             149.552  3,50% 16,97% 

SEK                             241.917  3,40% 27,46% 

DKK                             224.409  2,80% 25,47% 

Samtals                             881.041  4,05% 100,00% 

 

4.3.12 Meðalfjármagnskostnaður 

Til þess að finna meðalfjármagnskostnað Origo þarf að finna kostnað vegna eigin fjár, en 

hann er 6,67% eins og kom fram hér að ofan, þá þarf að finna kostnað vegna skulda, en hann 

er 4,05% eins og kom fram hér að ofan. Þá er meðalfjármagnskostnaður reiknaður samkvæmt 

jöfnu (6). Niðurstöðurnar eru þær að meðalfjármagnskostnaður er 6,39%. 

Tafla 4: Meðalfjármagnskostnaður 

Markaðsvirði eigin fjár  ISK      9.766.500.000  

Markaðsvirði skulda  ISK         881.041.000  

Heildarmarkaðsvirði eigin fjár og skulda  ISK   10.647.541.000  

Kostnaður vegna eigin fjár 6,67% 

Kostnaður vegna skulda 4,05% 

Tekjuskattur 20% 

Meðalfjármagnskostnaður 6,39% 

 

4.4 Afvaxtað frjálst sjóðstreymi Origo 

Til þess að reikna markaðsvirði Origo eru forsendurnar úr köflum 4.3.1 - 4.3.12 settar inn í 

jöfnu (3). Summan af öllum forsendunum er frjálst sjóðstreymi til félags fyrir hvert og eitt ár 

sem er síðan afvaxtað og núvirt. Summan af afvöxtuðu frjálsu sjóðstreymi til félags fyrir öll 

ár spátímans og lokavirði táknar virði félagsins en séu skuldir félagsins dregnar frá og 

handbært fé bætt við þá fæst út markaðsvirði sem í þessu tilfelli er 9.668.498.000 kr. 
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4.5 Næmnisgreining 

Niðurstöður úr frjálsri sjóðstreymisgreiningu geta verið mjög breytilegar þar sem einungis 

lítil breyting í útreikningum á einhverri forsendu getur haft töluverð áhrif á lokaútkomuna. 

Þar af leiðandi er mikilvægt að framkvæma næmnisgreiningu þar sem athugað er hvernig 

niðurstaðan breytist með ólíkum forsendum.  

Tafla 5: Næmnisgreining 

  1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 

5,39% 

      

11.408.095  

   

12.205.609  

    

13.120.751  

   

14.181.616  

   

15.426.021  

5,89% 

        

9.874.492  

   

10.484.173  

    

11.172.219  

   

11.954.776  

   

12.852.755  

6,39% 

        

8.655.206  

     

9.134.451  

      

9.668.498  

   

10.266.579  

   

10.941.781  

6,89% 

        

7.663.753  

     

8.047.954  

      

8.472.541  

     

8.942.881  

     

9.466.790  

7,39% 

        

6.839.355  

     

7.154.665  

      

7.499.224  

     

7.887.301  

     

8.294.036  

 

Þær forsendur sem notast var við voru annars vegar 2% vöxtur til þess að reikna lokavirði og 

hins vegar 6,39% meðalfjármagnskostnaður. Taflan hér að ofan sýnir hversu miklu getur 

munað á markaðsvirði félags þegar annar hvor þessara þátta hækkar eða lækkar. 

4.6 Kennitölugreining Origo hf. 

Það er að mörgu leyti einfalt að nota kennitöluhlutföll til að verðmeta fyrirtæki en það er líka 

auðvelt að misnota þau, það eru fjögur skref til þess að koma í veg fyrir það. Fyrst þarf að 

ganga úr skugga um að hlutföllin séu reiknuð út með sömu aðferð fyrir öll fyrirtækin sem á að 

bera saman. Annað atriðið snýr að mikilvægi þess að gera sér grein fyrir áhrifum ólíkra 

atvinnugeira á ólík hlutföll. Þriðja atriðið er að greina kennitölurnar til þess að skilja til hlítar 

hvað hefur áhrif á breytingar á þeim. Að lokum er mikilvægt að finna rétt fyrirtæki til að bera 

saman við (Damodaran, 2012, bls. 319-321).  
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4.6.1 Val á sambærilegum fyrirtækjum 

Sambærileg fyrirtæki eru þau sem deila líkindum varðandi sjóðstreymi, vaxtarmöguleika og 

áhættu, þetta þýðir að það er ekki alltaf nauðsynlegt að bera saman fyrirtæki sem starfa á 

sama vettvangi þar sem aðrir þættir eru mikilvægari. Þrátt fyrir það er langoftast notast við 

fyrirtæki sem starfa á sama vettvangi þar sem líklegra er að finna sambærileg fyrirtæki að 

teknu tilliti til ofangreindra þátta ef starfsemin er skyld (Damodaran, 2012, bls. 650). 

Það að handvelja fyrirtæki og bera saman er ekki eina leiðin, algengt er að fara tæknilegri leið 

og nota aðhvarfsgreiningu til þess að bera eitt fyrirtæki saman við ákveðinn hóp af 

fyrirtækjum, hópurinn getur til dæmis verið ákveðinn iðnaður eða fyrirtæki sem starfa á 

ákveðnum markaði (Damodararan, 2012, bls. 653) 

Forsendur þess að hægt sé að verðmeta fyrirtæki með þessum hætti er að það og 

samanburðarfélögin séu skráð á hlutabréfamarkað, þess vegna er erfitt að finna einstök 

fyrirtæki sem eru lík Origo. Innan íslensku kauphallarinnar er ekkert annað fyrirtæki sem 

starfar á sama vettvangi og Origo, það þarf því að leita út fyrir landsteinana til að finna 

sambærilegt fyrirtæki en þá er það að starfa á ólíkum markaði. Af þessum ástæðum var 

ákveðið að bera félagið saman við fyrirtæki út um allan heim í 8 mismunandi iðnuðum auk 

meðaltals yfir heildarmarkaðinn alls 43.848 fyrirtæki, þar á meðal þeirra sem starfa í öðrum 

óskyldum iðnuðum. Eins og sést hér á myndinni að neðan eru hlutföll hjá Origo umtalsvert 

lægri en meðaltal annara fyrirtækja á markaði og í raun aðeins einn iðnaður sem sýnir hærra 

hlutfall en það eru rafmagnstæki (neytendur og skrifstofur). 

Tafla 6: Niðurstöður kennitölugreiningar 

  EV/EBITDA V/H hlutfall P/B hlutfall 

Origo 6,47 19,89 1,18 

Viðskipta- og neytendaþjónusta 11,07 68,2 3,27 

Tölvuþjónusta 8,91 43,36 2,87 

Rafmagnstæki (neytendur og skrifstofur) 6,19 42,69 1,33 

Rafmagnstæki (almennt) 8,73 55,4 1,69 

Upplýsingaþjónusta 18,34 47,66 6,91 

Skrifstofubúnaður og þjónusta 7,37 32,76 1,87 

Hugbúnaður (internet) 17,73 63,91 7,22 

Hugbúnaður (kerfi og forrit) 19,89 145,43 6,35 

Heildarmarkaður  12,05 60,44 1,64 
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EV/EBITDA hjá Origo er 6,47 sem telst vera mjög ódýrt enda þýðir það að hagnaður er mjög 

hár í samanburði við virði félagsins. 

Tafla 7: EV/EBITDA 

  EV/EBITDA 

Origo 6,47 

Markaðurinn í heild 12,05 

 

V/H hlutfall sýnir hve mikið fjárfestar eru tilbúnir að borga fyrir hverja krónu af tekjum hjá 

fyrirtæki og því gildir það sama og með EV/EBITDA að lægra hlutfall bendir almennt til þess 

að fyrirtækið gæti verið undirverðlagt. Í þessu tilfelli styður V/H hlutfall Origo við það sem 

kemur fram með því að skoða EV/EBITDA að Origo er mun ódýrara heldur en meðaltal 

annara fyrirtækja. 

Tafla 8: V/H hlutfall 

  V/H hlutfall 

Origo 19,89 

Markaðurinn í heild 60,44 

 

P/B hlutfall sýnir hlutfallið á milli markaðsvirðis og bókfærðs virði félags. Í tilfelli Origo er 

hlutfallið lítillega hærra en 1 sem bendir til þess að fjárfestar búast við einhverjum tekjuvexti 

en greinilega ekki miklum. Það er því ódýrara að kaupa eigið fé Origo heldur en annara 

fyrirtækja á markaði. 

Tafla 9: P/B hlutfall 

  P/B hlutfall 

Origo 1,18 

Markaðurinn í heild 1,64 
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5 Samandregnar niðurstöður og umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að verðmeta Origo með tveimur ólíkum aðferðum með það 

sérstaklega fyrir augum að athuga hversu vel þær niðurstöður endurspegla markaðsvirði þess í 

Kauphöll Íslands. 

5.1 Frjáls sjóðstreymisgreining 

Frjáls sjóðstreymisgreining var framkvæmd með þeim hætti að notast var við frjálst 

sjóðstreymi til félags sem var afvaxtað með meðalfjármagnskostnaði sem var áætlaður 6,39%. 

Lokavirði var áætlað með stöðugum eilífðarvexti upp á 2% sem er sá hagvöxtur sem hagdeild 

Landsbankans hefur spáð að verði á Íslandi næstu ár, það var áætlað 13 ma. kr. Eftir að hafa 

dregið skuldir frá og bætt handbæru fé við afvaxtað frjálst sjóðstreymi fékkst sú niðurstaða að 

markaðsvirði eigin fjár Origo væri 9,7 ma. kr. Þegar þeirri tölu er deilt í fjölda útistandandi 

hluta fæst áætlað virði á hlut sem samkvæmt þessari greiningu er 21,20 kr. sem endurspeglar 

markaðsvirði félagsins í Kauphöll Íslands mjög vel en þann 17. apríl var Origo verðmetið á 

21,00 kr. (Nasdaq). Myndin hér að neðan sýnir hvernig markaðsvirði Origo hefur breyst það 

sem af er þessu ári. Þar sem þessi greining er gerð frá og með 1. janúar 2019 er áhugavert að 

sjá að í byrjun árs var félagið metið á 25,1 kr. fyrir hvern hlut en verðið hefur lækkað hægt og 

rólega og endurspeglar í dag þær niðurstöður sem fengust í þessari rannsókn.  

 

Það er samt sem áður mikilvægt að taka með í reikninginn óvenju háa arðgreiðslu sem hafði 

áhrif á markaðsvirði félagsins. Þann 7. mars var tekin ákvörðun að greiða 1 ma. í arð eða sem 
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nam 12,2% af eigin fjár félagsins á þeim tíma, arðleysisdagur var 8. mars og var 

dagslokagengi þá komið í 21,25 kr. á hlut samanborið við 22,5 kr. á hlut deginum áður. Það 

er þó áhugavert að ekki hafi verið meiri skammtímalækkun þar sem að undir eðlilegum 

kringumstæðum ætti það fé sem var greitt úr félaginu að koma til lækkunar á verði þess en í 

þessu tilfelli gerðist það einungis að hluta til (Origo, 2019). 

5.2 Kennitölugreining  

Kennitölugreining var framkvæmd með því að nota þau þrjú hlutföll sem algengast er að 

notuð séu við verðmöt meðal aðila á fjármálamörkuðum. Það eru EV/EBITDA, V/H hlutfall 

og P/B hlutfall. Jafnframt var tekin sú ákvörðun að notast ekki við framvirk hlutföll þar sem 

12 mánaða framtíðarspá er notuð til að reikna út niðurstöður. Þrátt fyrir að sú aðferð sé 

almennt talin áreiðanlegri af fræðimönnum heldur en að styðjast við afturvirk, söguleg gögn. 

Þá á það aðallega við um þau fyrirtæki sem eru vel samanburðarhæf. Þar sem Origo er eina 

félagið í Kauphöll Íslands sem starfar á sviði upplýsingatækni er mjög erfitt að finna 

sambærileg félög. Þar af leiðandi var ákveðið að notast við stórt safn af alþjóðlegum 

fyrirtækjum sem starfa í ýmsum iðnuðum til að bera saman við Origo, þetta var gert til þess 

að minnka mögulega tölfræðiskekkju sem fylgir því að velja færri fyrirtæki. Niðurstöðurnar 

eru mjög ólíkar þeim sem fást með frjálsri sjóðstreymisgreiningu og endurspegla ekki 

markaðsvirði félagsins. Samkvæmt öllum þeim kennitölum sem notast var við er Origo 

undirverðlagt í samanburði við önnur fyrirtæki. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þessi 

greining miðar við alþjóðlegar kennitölur og því ekki ólíklegt að væri Origo borið saman við 

önnur íslensk fyrirtæki væri verðmatið nær markaðsvirði þess. 
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Viðauki 1 – Rekstrarreikningur 

 

Mynd 5: Allar tölur í 000 ISK 
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Viðauki 2 – Efnahagsreikningur 

 

Mynd 6: Allar tölur í 000 ISK 
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Viðauki 3 – Sjóðstreymi (rekstrarhreyfingar) 

 

Mynd 7: Allar tölur í 000 ISK 
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Viðauki 4 – Sjóðstreymi (fjárfestingarhreyfingar) 

 

Mynd 8: Allar tölur í 000 ISK 
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Viðauki 5 – Sjóðstreymi (fjármögnunarhreyfingar) 

 

Mynd 9: Allar tölur í 000 ISK 
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Viðauki 6 – Frjáls sjóðstreymisgreining 

   

Mynd 10: Allar tölur í 000 ISK 
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