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Faxaflóahafnir  

Rekstrarniðurstaða  

Rekstrarhagnaður fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2018 nam 836,8 mkr þar af er söluhagnaður vegna sölu eigna 500 mkr.  Til 
samanburðar var rekstrarhagnaður 313,0 mkr fyrir sama tíma árið 2017.   

Útlit er fyrir að niðurstaða ársins 2018 geti orðið eitthvað hagstæðari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins.  Helstu 
óvissuþættir þar að lútandi ráðast af þróun tekna, en rekstrar og framkvæmdaliðir ættu almennt að vera í samræmi við 
fjárhagsáætlun ársins.   

 

 

 

Rekstrartekjur námu 1.791,5 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 1.718,4 mkr. Fyrir sama tímabil 2017 voru tekjur 1.660,7 mkr 

og hafa því hækkað um 7,6% á milli ára. Tekjur ársins gætu orðið eitthvað hærri en gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun.  
Vörugjöld voru í samræmi við áætlun, en aflagjöld gætu orðið lægri en áætlun gerir ráð fyrir.  Skipagjöld og tekjur af 
hafnarþjónustu gætu orðið yfir áætlun þar sem aukning er í brúttótonnum skipa sem koma til hafnar.  

 

Að svo stöddu er of snemmt að spá um þróun 
vöruflutninga til og frá landinu, en fyrstu sex 
mánuði ársins voru tekjur af vörugjöldum í 
samræmi við áætlun.  Því verður að sjá til 
hvernig tekjur skila sér seinni hluta ársins, ætla 
má að niðurstaðan verði jákvæð.   

 

Faxaflóahafnir sf. (mkr) Raun  06_2018
Áætlun 

06_2018
Breyting % Raun  06_2017 Breyting %

Rekstrartekjur 1.791 1.718 73 4,3% 1.701 90 5,3%

Rekstrargjöld -1.449 -1.494 44 -3,0% -1.386 -63 4,5%

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -10 0 -10 n/a -2 -8 359,3%

Óreglulegir liðir (tekjur) 504 0 504 n/a 0 504 n/a

Rekstrarniðurstaða 837 225 612 272,1% 313 524 167,3%

Tekjur eftir starfsþáttum (í mkr) Raun Áætlun Mism. %

Vörugjöld 668 682 -14 -2,1%

Aflagjöld 63 61 2 3,3%

Skipagjöld 213 181 32 17,7%

Eignatekjur 413 402 11 2,7%

Hafnarþjónusta 285 253 32 12,6%

Siglingavernd 149 139 10 7,2%

1.791 1.718 73 4%
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Rekstrargjöld námu 1.449,1 mkr en áætlun 

gerði ráð fyrir 1.493,5 mkr.  Fyrir sama tímabil 
árið 2017 voru þau  1.386,3 mkr þannig að þau 
hækka um 1,0% á milli ára.  Útgjöldin ráðast 
hins vegar ekki eingöngu af verðlagi heldur 
einnig sérgreindum viðhaldsverkefnum sem 
falla undir rekstur og geta verið mismunandi á 
milli ára.  Reiknað er með að rekstrargjöld 
verði almennt í samræmi við áætlun.  
Rekstrarafgangur fyrstu sex mánuðina er hærri 
en áætlun gerði ráð fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

Gjöld eftir starfsþáttum (í mkr) Raun Áætlun Mism. %

Hafnavirki 287 275 12 4,4%

Eignagjöld 201 259 -58 -22,4%

Hafnaþjónusta 287 282 5 1,8%

Skrifstofu- og stjórnunark. 175 163 12 7,4%

Siglingavernd 89 105 -16 -15,2%

Gjaldf. Uppgjör við Brú lsj 0 0 -410 n/a

Afskriftir 410 410 0 0,0%

1.449 1.494 -455 -30%
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Efnahagur 

 

Krafa á Reykjavíkurborg sem nemur tæpum milljarði vegna sölu á Sævarhöfða er færð meðal skammtímakrafna.    

 

Sjóðstreymi 

 

Handbært fé frá rekstri var 684,9,2 mkr.  Fjárfestingar námu 849,8 mkr fyrstu sex mánuði ársins og verður ekki annað séð en 
að fjárfestingaáætlun verði í meginatriðum í takt við fjárhagsáætlun, sem gerir ráð fyrir að tæplega 2,0 makr verði varið til 
fjárfestinga.   Meginframkvæmd ársins er bygging hafnarbakka við Kleppsbakka og er það verkefni komið vel af stað og 
reiknað með verklokum á árinu 2019.  Þá er í undirbúningi verkefni við Ægisgarð vegna aðstöðu hafsækinnar ferðaþjónustu, 
endurnýjun Aðalhafnargarðs á Akranesi og unnið að landgerð við Sævarhöfða.  Landgerð við Sævarhöfða er í samræmi við 
samning borgar og hafnar um kaupsamning og landskil í Sævarhöfða, en því verkefni lýkur á árinu 2019. 

Greiddur var út arður til eigenda sem nam 307,0 mkr.  Handbært fé var 1.363,9 mkr og er nánast óbeytt frá áramótum. 

 

Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Faxaflóahafna fyrir tímabilið janúar – júní árin 2014-2018:  

 

Efnahagur (mkr) 30.6.2018 31.12.2017 Breyting %

Fastafjármunir 12.608 12.880 -272 -2%

Veltufjármunir án handb.fjár 1.664 618 1.046 169%

Handbært fé 1.364 1.354 10 1%

Eignir samtals 15.636 14.852 784 5%

Eigið fé 13.840 13.310 530 4%

Langtímaskuldir 724 715 9 1%

Næsta árs afborganir langt. skulda 92 94 -2 -2%

Skammtímaskuldir án næsta árs afb. 982 733 249 34%

Skuldir samtals 1.798 1.542 256 17%

Skuldir og eigið fé samtals 15.638 14.852 786 5%

Faxaflóahafnir 2014_06 2015_06 2016_06 2017_06 2018_06

Eiginfjárhlutfall 86,3% 89,3% 90,4% 90,5% 88,5%

Arðsemi eigin fjár 2,3% 1,4% 3,6% 4,8% 12,6%

Veltufjárhlutfall 1,73 3,60 4,96 3,05 2,82

Langtímaskuldir/eigið fé 9,8% 8,1% 7,1% 6,2% 5,2%

Uppgreiðslutími 1 1 1 1 1

Veltufé frá rekstri / rekstrartekjur 38,5% 33,9% 41,1% 42,6% 41,7%

Framlegð (EBITDA) / rekstrartekjur 40,1% 34,8% 41,2% 42,9% 42,0%
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Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

 Fjárfestingar ársins 2018 eru áætlaðar 1.845 mkr. Miðað við sterka stöðu handbærs fjár getur félagið geti ráðist í þær án 
frekari lántöku. 

 Í töflunni hér að ofan um kennitölur Faxaflóahafna ber að skoða kennitölum um arðsemi eiginfjár, uppgreiðslutíma, 
veltufé frá rekstri og framlegð í hlutfalli af rekstrartekjum með það í huga að á árinu 2018 voru óreglulegar tekjur félagsins 
(einskiptis tekjur) 504 mkr.  

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

 Kennitölur félagsins lýsa miklum fjárhagslegum styrk.  

 

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:  
 Vakin er athygli á háu eiginfjár- og veltufjárhlutfalli en lágri arðsemi eigin fjár (ef frá er talinn einskiptis söluhagnaður 

lóðar) sem bendir til að fjárbinding í félaginu sé hærri en félagið getur ávaxtað með góðu móti. 

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

 

 

 


