
Faxaflóahafnir  

Rekstrarhagnaður fyrir fyrstu sex 
mánuði ársins 2016 nam 225,5 mkr en 

til samanburðar var rekstrarhagnaður 79,9 mkr 
fyrir sama tíma árið 2015.   

Rekstrartekjur námu 1.564,3 mkr en áætlun 

gerði ráð fyrir 1.451,2 mkr. Fyrir sama tímabil 
2015 voru tekjur 1.424,5 mkr og hafa því hækkað um 9,8% á milli ára. Tekjur stefna í að verða eitthvað hærri en gert var ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun.  Vörugjöld verða væntanlega hærri en reiknað var með í áætlun en aflagjöld lægri. 

Að svo stöddu er þó of snemmt að spá um þróun vöruflutninga til og frá landinu. Miðað við sama tíma á árinu 2015 þá voru 
magntölur í innflutningi nánast þær sömu, en magn í útflutningi aðeins meira m.v. sömu viðmiðun.   Því verður að sjá til hvernig 
tekjur skila sér seinni hluta ársins, en ekkert bendir til annars en að niðurstaðan verði jákvæð.   

Rekstrargjöld námu 1.334,0 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 1.420,5 mkr.  Fyrir sama tímabil árið 2015 voru þau  1.323,5 mkr 

þannig að þau hækka um 1% á milli ára.  Útgjöldin ráðast ekki eingöngu af verðlagi heldur einnig af sérgreindum 
viðhaldsverkefnum sem falla undir rekstur og geta verið mismunandi á milli ára.  Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur voru í 
samræmi við áætlun.  Rekstrarafgangur fyrstu sex mánuðina var hærri en áætlun gerði ráð fyrir.  

Heildareignir námu 13.846,1 mkr og voru nánast óbreyttar frá áramótum.  Þar af námu fastafjármunir 11.638,6 mkr og 

veltufjármunir 2.207,5 mkr.   

Heildarskuldir voru 1.335,6 mkr og langtímaskuldir eru svipaðar og um síðustu áramót.  

Eigið fé nam 12.510,5 mkr. Greiddur var út arður til eigenda sem nam 310,0 mkr. 

Handbært fé frá rekstri var 509,9 mkr.  Fjárfestingar námu 693,1 mkr á fyrstu sex mánuði ársins og ekki verður annað séð 

en að fjárfestingar ársins verði í meginatriðum í takt við fjárhagsáætlun, sem gerir ráð fyrir liðlega 2,0 makr til fjárfestinga.   

Meginframkvæmd ársins er bygging hafnarbakka við Kleppsbakka og er það verkefni komið vel af stað.  Ekki liggur fyrir nú 

hvenær framkvæmdir á Grundartanga fara af stað en það ræðst af endanlegum samningum Slilicor Materials um fyrirhugað 

verkefni félagsins á Grundartanga.  Önnur verkefni samkvæmt fjárhagsáætlun eru eins og ráð er fyrir gert. Handbært fé var 

1.618,6 mkr í lok tímabils en gæti lækkað þegar líður á árið m.a. vegna fjárfestinga. 

Útlit er fyrir að niðurstaða ársins 2016 verði mögulega eitthvað hagstæðari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins.  Helstu 

óvissuþættir þar að lútandi ráðast af þróun vöruflutninga og úthlutun lóða, en aðrir liðir ættu almennt að vera í samræmi við 
fjárhagsáætlun ársins.   

Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Faxaflóahafna fyrir 6 mánaða uppgjör árin 2012-2016: 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

 Rekstarniðurstaða er um 200 mkr betri en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir og um 145,5 mkr betri en fyrir sama tímabil í fyrra. 

 Staða á handbæru fé er mjög góð og sýnir sterka stöðu fyrirtækisins. Veltufjárhlutfall er mjög gott. 

 Kennitölur félagsins lýsa miklum fjárhagslegum styrk. Með tilliti til þess hefur félagið alla burði til þess að greiða eigendum 
sínum arðgreiðslur í framtíðinni. 

 

 

 

Faxaflóahafnir 2012 2013 2014 2015 2016

Eiginfjárhlutfall 83,2% 83,6% 86,3% 89,3% 90,4%

Arðsemi eigin fjár -0,2% 1,4% 1,1% 0,7% 1,8%

Veltufjárhlutfall 12,64 1,73 1,73 3,60 4,96

Langtímaskuldir/eigið fé 18,8% 13,2% 9,8% 8,1% 7,1%

Uppgreiðslutími 2 2 1 1 1

Faxaflóahafnir sf. (mkr)
Raun                

jan-jún 2016

Raun                

jan-jún 2015
Frávik %

Rekstrartekjur 1.564 1.425 140 9,8%

Rekstrargjöld 1.334 1.324 11 0,8%

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -5 -21 16 -77,4%

Rekstrarniðurstaða 226 80 146 182,1%



Ábendingar Fjármálaskrifstofu:  
 Vakin er athygli á háu eiginfjár- og veltuhlufalli en lágri arðsemi eigin fjár sem bendir til að fjárbinding í félaginu sé hærri en 

félagið getur ávaxtað með góðu móti. 

 Mikilvægt er að móta eigendastefnu, áhættu- og arðgreiðslustefnu fyrir félagið. 

 

 

 


