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Efni: Umsögn um vmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2. Mál - Rekstrarumhverfi 
bílaleigufyrirtækja samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu íslands og Ríkisskattstjóra

Ágætu nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd.

Hér að neðan er tafla sem sýnir rekstrarumhverfi bílaleigufyrirtækja síðustu ár.

77.11 2010 2011 2012 2013 2014
Fjöidi erlendra ferðamanna 488.622 565.611 672.773 807.349 997.556
% milli ára 15,76% 18,95% 20,00% 23,56%
Ýmsar kennitölur
Fjöldi fyrirtækja með leyfi 106 111 126 146 159
Fjöldi fyrirtækja að baki veltu samkvæmt 
ársreikningi 86 95 107 117 117
Rekstrartölur
Rekstrartekjur, millj. kr. 9.123,48 10.989,82 14.150,24 17.912,02 21.857,97
Rekstrargjöld 8.148,48 9.952,43 13.274,29 16.227,47 19.745,31
EBITDA, millj. kr. 975,00 1.037,40 875,95 1.684,56 2.112,65
Vextir og verðbreytingarfærsla -423,76 -935,52 -1.046,12 -1.356,90 -1.481,23
Hagnaður af reglulegri starfsemi 551,24 101,88 -170,17 327,65 631,42
Óreglulegar tekjur og gjöld 979,75 711,83 628,95 306,03 354,04
Hagnaður fyrir skatta 1.530,99 813,70 458,78 633,69 985,46
Hagnaður sem % af tekjum
EBITDA 10,69% 9,44% 6,19% 9,40% 9,67%
Hagnaður af reglulegri starfsemi 6,04% 0,93% -1,20% 1,83% 2,89%
Eiginfjárhlutfall -5,40% 0,81% 0,38% 2,25% 5,62%

Upplýsingar hér að ofan koma frá Hagstofu íslands og Ríkisskattstjóra og eiga að gefa gott yfirlit 
yfir rekstur bílaleigufyrirtækja. Gögnin sýna, með óyggjandi hætti, að þrátt fyrir ágætis 
EBITDA eru forsendur til vaxtar bílaleigufyrirtækja mjög þröngar e f horft er til hagnaðar og 
eiginfjárstöðu. Þrátt fyrir aukin um svif undanfarin ár hefur mikil fjárfestingarþörf og hár 
fjármagnskostnaður haft mikil áhrif á þróun hagnaðar. Það er ekkert í kortunum sem bendir til 
þess að fjárfestingaþörfin sé að minnka og heldur ekki fjármagnskostnaðurinn.

Tölumar hér að ofan gefa til kynna að erfitt verður e f ekki ómögulegt fyrir bílaleigufyrirtækin að 
fjármagna boðaðar vörugjaldahækkanir. Gera má ráð fyrir að fyrirhugaðar aðgerðir munu að 
miklu leyti þurrka út endumýjun bílaflotans með tilheyrandi áhrifum á bílasölu almennt, gæðum 
á þjónustu við erlenda ferðamenn og ekki síst umferðaröryggi þar sem flotinn eldist. Líklegt er 
því að allir þ.e. ríkissjóður, bílaumboð, bílaleigur og almenningur tapi á boðuðum aðgerðum.



Fyrrgreindar tölu sýna einnig að eiginíjárstaða bílaleigufyrirtækja er bágborin og gefur ekki 
tilefni til að halda uppi endurnýjun miðað við boðaðar breytingar.

Til að viðhalda gæðum og öryggi er endurfjárfestingaþörf hjá bílaleigum gríðarlega mikil á ári 
hverju og eru fyrirtækin að íjárfesta í atvinnubifreiðum fyrir að meðaltali 110% a f leigutekjum. 
Vegna mikilli umsvifa í tengslum við bílakaup er ekki hægt að gera ráð fyrir að tekjur 
greinarinnar endurspegli eingöngu um svif í tengslum við leigu á bifreiðum og eru því tölur 
Hagstofunnar yfir tekjur greinarinnar ofmetnar, þar sem fjarfestingin er oft tekin í gegnum 
rekstrarreikninga fyrirtækjanna.

Bílaleigur eru stór vinnuveitandi en SAF gerði nýlega könnun um íjölda starfa hjá 7 stærstu 
bílaleigunum í ljós kom að hjá þessum 7 bílaleigum eru 606 stöðugildi, þar a f um 85% í fullu 
starfi. Því má gera má ráð fyrir að heilsársstörf í bílaleigum eru um eða yfir 1.500.

Virðingarfyllst
F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar

Gunnar Valur Sveinsson


