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Greinargerð hafnarstjóra vegna ársreiknings 
Faxaflóahafna sf. 2019 

 
Inngangur 
Afkoma Faxaflóahafna sf árið 2019 var í meginatriðum viðunandi og niðurstaðan samkvæmt áætlun, 
en verulegar breytingar í flutningum síðustu mánuði ársins höfðu áhrif á tekjur af vörugjöldum.   
Rekstrarniðurstaða árið 2019 var í heildina nokkurn veginn í samræmi við áætlun. Reglulegar tekjur 
voru 55 mkr. undir áætlun, eða 1,4%. Þegar litið er til annarra liða en vörugjalda er afkoma 
Faxaflóahafna sf. viðunandi. Hér að neðan má sjá nokkrar kennitölur sem sýna stöðu félagsins og 
þróun: 
 

Faxaflóahafnir 2015 2016 2017 2018 2019 

Eiginfjárhlutfall 90,3% 90,6% 89,6% 91,6% 93,1% 

Arðsemi eigin fjár 8,2% 6,3% 5,0% 8,3% 6,0% 

Veltufjárhlutfall    4,65    3,57    2,39    4,47 5,24 

Veltufé frá rekstri/rekstrartekjum 43,6%  44,0% 37,0% 45,0% 39,4% 

Framlegð/rekstrartekjur 43,6% 43,0% 35,7% 44,7% 38,9% 

 
Faxaflóahafnir sf. 

(m.kr.) 
Raun 2019 Áætlun 2019 Breyting % Raun  2018 Breyting % 

Rekstrartekjur 4.121 4.177 -56 -1,3% 3.967 155 3,9% 

Rekstrargjöld -3.258 -3.324 66 -2,0% -2.890 -368 12,7% 

EBITDA 1.604 1.623 -18 -1,1% 1.776 -171 -9,6% 

EBIT  863 853 11 1,3% 1.077 -214 -19,8% 

Fjármunatekjur og 
(fjármagnsgjöld) 

20 8 12   24 -5 -18,8% 

Óreglulegir liðir (tekjur) 0 0 0   624 -624 
-

100,0% 

Rekstrarniðurstaða 883 861 22 2,6% 1.725 -842 -48,8% 

 
 
 
 
Kennitölurnar sýna almennt góða fjárhagsstöðu sem mikilvægt er að verja. Megintekjur hafnarinnar 
fylgja almennt hagsveiflunni á Íslandi og því er ljóst að þróun síðustu mánaða ársins 2019 kallar á 
aðgæslu verðandi þróun mála á árinu 2020 og 2021.  
 
Rekstrartekjur 
 Rekstrartekjur félagsins árið 2019 voru 4.121,3 mkr. sem er 3,9 % hækkun reglulegra tekna á milli 
áranna 2018 og  2019. Hækkunin á milli ára var 155,0  mkr. Þeir megintekjuliðir ársins sem voru yfir 
því sem áætlað var eru skipagjöld og hafnarþjónusta. Vörugjöld, sem eru einn megintekjuliður 
hafnarinnar, lækkuðu um 63,7 mkr.  á milli ára og voru 149,4 mkr. undir því sem áætlað hafði verið, 
en síðustu þrjá mánuði ársins varð meiri samdráttur í flutningum en útlit var fyrir við endurskoðun 
fjárhagsáætlunar í september.   
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Á miðju ári 2018 var ljóst að ákveðið jafnvægi komst á innflutning eftir allnokkra aukningu mánuðina 
og misserin á undan.  Þetta jafnvægi hélst fram á haustdaga 2019, dróst talsvert saman eins og fyrr 
greinir síðustu mánuðina – bæði inn- og útflutningur. 
 
Sjá má þróun flutninga á milli áranna 2016-2019 í neðangreindri töflu: 
 
 2016 2017 2018 2019 

Innflutningur 2,5 m.tonn 2,6 m.tonn 2,7 m.tonn 2,5 m.tonn 

Útflutningur 954 þús. tonn 909 þús. tonn 936 þús. tonn 896 þús.tonn 

Annar flutningur 100 þús. tonn 147 þús. tonn 187 þús. tonn 321 þús.tonn 

 
Þegar einstakir flokkar flutninga eru skoðaðir má sjá að samdráttur varð í útflutningi á  sjávarafurðum 
og vörum frá stóriðju.  Í innflutningi á árinu 2019 er umfang eldsneytis   nánast óbreytt á milli ára.  
Samdráttur er í vöru til stóriðju, byggingarvöru,   í innflutningi bifreiða og almennri neysluvöru.  Þá 
hafa milli- og framhaldsflutningar aukist nokkuð á síðustu árum.  Fjölda gámaeininga til hafnar  
fækkar á milli áranna 2018 og 2019 eða úr 231.000 TEU í 221.700.  Tómir gámar í flutningi voru 
121.000 TEU árið 2018 en voru 108.600 árið 2019. Heildargámaflutningar voru því 330.300 TEU í 
samanburði við 352.300 TEU árið 2018. 
 
Skipagjöld og hafnarþjónusta skiluðu samanlagt   1.186,0 mkr. í tekjur, sem er  um 28,8% 
heildartekna, en gert var samanlagt ráð fyrir  1.106,0 mkr.  Tekjur umfram áætlun þessara liða eru því   
80,0 mkr.  Meginskýring þess  sú að þrátt fyrir óverulega breytingu í komum skipa yfir 100 brt. þá 
koma nú stærri skip til hafnar en áður og því eykst sú þjónusta sem veita þarf en hluti tekna miðast 
við brúttó tonn skipa. Á milli áranna 2018 og 2019 varð aukning í stærðum skipa sem komu til hafnar, 
en frá árinu 2011 hefur brúttó tonna aukningin verið úr 6,9 millj. brt. í   13,5 milljón brt.  Skipakomum 
fækkaði á milli ára. Á árinu 2019 komu 1.378 skip yfir 100 brt. til hafnar, sem er fækkun um 96 
skipakomur.  Aðallega er þar um að ræða fækkun á komum fiskiskipa. 
Þegar tekjur af farþegaskipum eru skoðaðar sérstaklega má sjá að þær eru vaxandi. Sem hlutfall af 
heildartekjum er þróunin síðustu þrjú ár eftirfarandi: 
 

 2016 2017 2018 2019 

Tekjur af farþegaskipum 276  mkr. 365 mkr. 447 mkr. 597 mkr. 

Hlutfall af tekjum             8,1%          9,9%   11,3% 15,1% 

 
Aflagjöld voru undir því sem áætlað hafði verið en eignatekjur yfir áætlun. 
Heildarafli sem landað var minnkaði allnokkuð á árinu 2019, en í magni hafði loðnubrestur mest áhrif.  
Einnig var samdráttur í bolfiski m.a. þar sem millilandanir frystitogara hafa færst í auknum á aðrar 
hafnir.  Landaður afli  áranna 2016-2019 eru eftirfarandi: 
 

 2016 2017 2018 2019 

Reykjavík 106.456 t. 94.545 t. 103.865 t. 74.806 t. 

Akranes      5.905 t. 19.370 t.    15.572 t. 2.142 t. 

Alls 112.361 t. 118.915 t. 119.437 t. 76.948 t. 
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Tekjur í samanburði við fjárhagsáætlun voru samkvæmt neðangreindri töflu: 
 

Tekjur eftir starfsþáttum 
(í m.kr.) 

Raun 2019 Áætlun Mism. % 
Raun 
2018 

Mism. % 

Vörugjöld 1.357 1.506 -149 -9,9% 1.421 -64 -4,5% 

Aflagjöld 144 190 -46 -24,2% 175 -31 -17,7% 

Skipagjöld 491 491 0 0,0% 428 63 14,7% 

Farþegagjald 71 58     51     

Eignatekjur 988 952 36 3,8% 859 129 15,0% 

Hafnarþjónusta 695 615 80 13,0% 662 33 5,0% 

Siglingavernd 357 365 -8 -2,2% 359 -2 -0,6% 

Aðrar tekjur 18 0 18   11 7 63,6% 

  4.121 4.177 -69 -1,7% 3.966 155 3,9% 

 
 
Þróun heildartekna og vörugjalda á síðustu árum hefur verið eftirfarandi sbr. neðangreinda töflu: 

Í millj. kr. 2016  2017 2018 2019 

Heildartekjur 3.409,50 3.692,1 3.955,4 4.121,0 

Vörugjöld 1.286,4 1.420,9 1.420,8 1.357,0 

Hlutf. af tekjum 37,7% 38,5% 35,8% 32,9% 

 
Þegar heildarrekstrartekjur eru skoðaðar eftir hafnarsvæðum má sjá að Sundahöfn er sem fyrr 
tekjuhæsta hafnarsvæðið, en þar er megingátt flutninga á vörum til og frá Íslandi. 

Skipting rekstrartekna 2019 
(m.kr.) 

Gamla 
höfnin 

Sundahöfn Grundartangi Akranes 
Önnur 
svæði 

Alls 

Vörugjöld 147 942 244 23 0 1.357 

Aflagjöld 115 22 0 6 0 144 

Skipagjöld 108 308 56 14 5 491 

Farþegagjald 40 30 0 0 0 71 

Eignatekjur 377 582 25 3 0 988 

Hafnarþjónusta 162 396 73 19 45 695 

Siglingavernd 21 268 62 6 0 357 

Aðrar tekjur         19 19 

Samtals: 971 2.549 459 73 69 4.121 

 

Skipting rekstrartekna 2019 
Gamla 
höfnin 

Sundahöfn Grundartangi Akranes 
Önnur 
svæði 

Samtals 

Vörugjöld 10,8% 69,4% 18,0% 1,7% 0,0% 100,0% 

Aflagjöld 80,3% 15,3% 0,0% 4,4% 0,0% 100,0% 

Skipagjöld 22,1% 62,7% 11,3% 2,9% 1,0% 100,0% 

Farþegagjald 56,9% 42,9% 0,0% 0,1% 0,0% 100,0% 

Eignatekjur 38,2% 58,9% 2,5% 0,3% 0,0% 100,0% 

Hafnarþjónusta 23,4% 56,9% 10,4% 2,8% 6,5% 100,0% 

Siglingavernd 5,8% 75,2% 17,2% 1,7% 0,1% 100,0% 

Samtals: 23,6% 61,9% 11,1% 1,8% 1,7% 100,0% 

 



Greinargerð hafnarstjóra vegna ársreiknings 
Faxaflóahafna sf. 2019. 
 
 

4 
 

 
 

 
 
Eignatekjur eru hæstar í Sundahöfn  og aflagjöld hæst í Gömlu höfninni, enda meginhlutanum af 
bolfiski sem berst til hafnarinnar landað þar.  Vörugjöld í Gömlu höfninni eru fyrst og fremst vegna 
eldsneytisinnflutnings á Eyjargarði.  Heildarrekstrartekjur Faxaflóahafna sf. verða að stærstum hluta 
til í Sundahöfn en tekjur af því svæði voru 61,9% árið 2019.  Þá hefur nokkuð verið rætt um hlut 
farþegaskipa í tekjum Faxaflóahafna sf., en þær voru á árinu 2018 brúttó alls 597,0 mkr. eða sem 
nemur 15,1% heildartekna.  Kostnaður á móti þeim tekjum er m.a. launakostnaður 
hafnarstarfsmanna, kostnaður við dráttarbáta og öryggisgæslu. 
 
Rekstrarkostnaður 
 Rekstrarútgjöld voru alls 3.258  mkr. eða  66 m.kr. undir áætluðum útgjöldum. 
 
Gjöld eftir starfsþáttum (í 
m.kr.) 

Raun 
2019 

Áætlun Mism. % 
Raun 
2018 

Mism. % 

Hafnarvirki 677 719 -42 -5,8% 491 186 37,9% 

Eignagjöld 480 548 -68 -12,4% 482 -2 -0,4% 

Hafnaþjónusta 655 605 50 8,3% 573 82 14,3% 

Skrifstofu- og stjórnunark. 407 412 -5 -1,2% 359 48 13,4% 

Siglingavernd 298 270 28 10,4% 286 12 4,2% 

                

Afskriftir 741 770 -29 -3,8% 699 42 6,0% 

  3.258 3.324 -66 -2% 2.890 368 12,7% 

 
 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður, hafnarvirki og eignagjöld voru undir áætlun, en hafnarþjónustan 
um  50,0 mkr. yfir áætlun, en með aukinni þjónustu hækka bæði tekjur og gjöld. Þá var kostnaður við 
siglingavernd 28,0 mkr. umfram áætlun.  Almennt var rekstur undir áætlun eða í samræmi við 
áætlun, en afskriftir lækkuðu á milli ára. Þróun launakostnaðar með launatengdum gjöldum frá árinu 
2015 er eftirfarandi: 
 

Í þús. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Bækistöð 117.615 131.987 130.550 156.607 157.383 

Húseignir 21.859 22.910 23.034 26.570 26.400 

Grundart hafnargæsla 21.263 34.469        36.513 42.366 44.177 

Hafnsaga 129.276 136.169 165.709 171.700 187.067 

Hafnarþjónusta 299.936 322.029 328.321 356.904 426.657 

Hafnarstjórn 17.950 36.694 20.732 19.972 21.689 

Skrifstofa 178.304 191.259 205.850 209.642 231.235 

Samtals: 786.203 875.517 910.708 983.761 1.094.608 

 
Þar sem Faxaflóahafnir sf. halda úti sólarhringsvakt í hafnarþjónustu og hafnargæslu á Grundartanga 
er launakostnaður fyrirtækisins einn meginútgjaldaliður þess.  Heildarlaunakostnaður árið 2019 nam 
1.095 m.kr.  Áætlun gerði ráð fyrir 1.057 mkr. og er frávikið um að ræða kostnað við afleysingar og 
útköll vegna álagstoppa, veikinda og vegna breytinga í starfsmannahaldi. 
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Fjöldi  starfa hjá Faxaflóahöfnum sf. hefur verið eftirfarandi: 
 

Stöðugildi 2015 2016 2017 2018 2019 

Hafnarþjónusta 32 31 32 32 32 

Bækistöð 13 12 12 12 12 

Tæknideild 3 3 4 3 4 

Skrifstofa 12 13 12 13 13 

Húseignir 2 2 2 2 2 

Siglingavernd - Umhverfismál 5 5 5 5 5 

Samtals: 67 66 67 67 68 

 
 
 
 
Að auki eru um 15 sumarstarfsmenn í Bækistöð og 4 starfsmenn eru í afleysingum í hafnarþjónustu 
yfir sumarmánuði. Heildarársverk eru metin 78. Á árunum 2018 til og með ársins 2020 hefur orðið 
talsverð breyting í starfsmannahaldi þar sem starfsfólk með langan starfaldur hefur hætt störfum 
vegna aldurs eða heilsufars og nýtt fólk komið í staðinn.  Þá hafa verið allnokkur forföll vegna 
veikinda í hafnarþjónustunni og því nauðsynlegt að bæta við afleysingarfólki. 
 
 
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 
Tekjur af fjármagnsliðum námu  19,6  m.kr. Vaxtatekjur voru hærri en ráð var fyrir gert, en vaxtagjöld 
voru umfram áætlun.  Faxaflóahafnir sf. bera engin erlend lán eða skuldbindingar þannig að 
óverulegur gengismunur kemur til færslu undir fjármagnsliðum. Hagnaður fyrir fjármunaliði er sem 
fyrr segir 863,2 mkr.  en að teknu tilliti til fjármunaliða 882,8 mkr. 
 
Efnahagsreikningur 
Fastafjármunir voru í árslok 13,2 Ma.kr. og hækka um 287,5 mkr.  Langtímakröfur lækka um     
 191,7 mkr. á milli ára. Veltufjármunir lækka um  348,7  mkr. á milli ára og handbært fé um áramót  
var   1.404,1 mkr. Eignir voru í árslok samtals   16.026,0  Ma.kr. og lækka um 0,4% á milli ára. 
 

Efnahagur (m.kr.) 31.12.2019 31.12.2018 Breyting % 

Fastafjármunir 13.191 12.902 289 2,2% 

Veltufjármunir án handb.fjár 1.431 553 878 158,6% 

Handbært fé 1.404 2.632 -1.228 -46,7% 

Eignir samtals 16.026 16.088 -62 -0,4% 

Eigið fé 14.917 14.728 189 1,3% 

Langtímaskuldir 568 646 -78 -12,1% 

Næsta árs afborganir langt. skulda 95 92 3 2,9% 

Skammtímaskuldir án næsta árs afb. 446 621 -175 -28,2% 

Skuldir samtals 1.109 1.359 -250 -18,4% 

Skuldir og eigið fé samtals 16.026 16.088 -62 -0,4% 

 
 
Langtímaskuldir Faxaflóahafna sf. voru í árslok  568,5 mkr. og lækka um  tæpar 77,5 mkr. 
Skammtímaskuldir  námu um áramót um    13%  af heildartekjum, en á móti kemur að veltufjármunir 
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til að mæta skammtímaskuldum eru   um 2,8  Ma. kr. og því talsvert hærri en skammtímaskuldir. 
Skuldir og skuldbindingar voru alls í árslok  1.109,7  mkr. en voru í árslok 2018 alls 1.360,0   mkr. 
 
Sjóðstreymi 
Veltufé frá rekstri var 1.623,0 mkr. og í samræmi við það sem áætlað hafði verið. Keyptir varanlegir 
rekstrarfjármunir, sem eru framkvæmdir ársins 2019, voru talsvert undir því sem áætlað hafði verið.    
Innborganir vegna lóðasölu voru   104,2 mkr. og aðeins umfram áætlun.   Afborganir langtímakrafna 
voru 269,9 mkr. eða um 14,0 mkr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir en afborganir langtímalána voru í 
samræmi við áætlun.  Arður til eigenda var alls  695,0 mkr. en áætlun gerði ráð fyrir 435,0 mkr. 
Upphæðin var því 260,0 mkr. hærri en gert hafði verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun.  Handbært fé 
lækkaði á milli ára um   1.228,1 mkr, sem er um 230,6 mkr meira en gert hafði verið ráð fyrir.  Í árslok 
var því handbært fé rúmur   1,4 Ma.kr.   
Handbært fé hækkaði árið 2018 m.a. vegna sölu eigna, en á árinu 2019 var lagt upp með að 
handbært fé myndi lækka. 
 

þús kr. 2016 2017 2018 2019 

Greiddur arður 310.000 371.000 307.000 695.000 

Veltufé frá rekstri 1.509.931 1.330.742 1.799.159 1.623.038 

Lóðaúthlutun 678.474 366.120 30.338 104.202 
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Fjárfestingarhreyfingar 
Eignfærð fjárfesting á árinu 2019 nam 1,4 Ma. kr.  Þegar fjárfestingar Faxaflóahafna sf. árin 2016 – 
2019 eru skoðaðar lítur myndin svona út í millj. króna: 
 

Í millj. kr. 2016 2017 2018 2019 

Gamla höfnin 124,8 460,8  251,6 300,0 

Sundahöfn 1.515,6 957,0  994,8 1.039,6 

Grundartangi 224,5 250,9  187,8 19,9 

Akranes 17,1 44,9  1,2 15,6 

Borgarnes 8,7 0,0  0,0 0,0 

Annað 44,1 17,6  19,2 23,5 

Alls 1.934,8 1.731,2  1.454,6 1.398,6 

Alls á verðlagi 2019 2.140,3 1.918,0 1.524,6 1.398,6 

 
 
Helstu verkefni voru eftirfarandi:  
 

Í Gömlu höfninni í Reykjavík  var unnið að framkvæmdum við söluhýsi hafsækinnar 
ferðaþjónustu á Ægisgarði sem áætlað er að ljúki á vordögum 2020. Þá var unnið að 
viðhaldsdýpkun og endurnýjun flotbryggja og brimbrjóts í Suðurbugt.   

Í Sundahöfn var lokið við gerð nýs viðlegubakka utan Klepps, Sundabakka, sem verður 
meginhafnarbakki fyrir farmstöð Eimskip í Vatnagörðum. Bakkagerðinni fylgdu sporbitar fyrir 
nýjan gámakrana Eimskip sem tekinn var í notkun haustið 2019 samhliða því að   gengið var frá 
yfirborði bakka, lýsingu og veitutengingum. Þessum verkum fylgdu ýmsar endurbætur innan 
farmstöðvarinnar á baksvæði bakkans svo sem yfirborðsfrágangur, rafdreifikerfi, veitur og lýsing 
svæðis. Framkvæmdir hófust við landfyllingu við Klettagarða og nýtt til þeirrar fyllingar 
burðarhæft efni sem kemur úr lóð Landsspítalans auk eigins  efnis.  Um er að ræða landfyllingu 
sem verður um 25.000-30.000 m2 með frágengnum sjóvörnum  en úr grunninum fæst allt það 
grjót sem þarf til þess.  Lokið var ákveðnum verkáfanga við dýpkun á aðsiglingu og snúningssvæði 
Vogabakka í Kleppsvík. Verkefninu lýkur á vordögum 2020. Á Grundartanga var unnið að ýmsum 
smærri undirbúningsverkum við þróun og úthlutun lóða en framkvæmdir bíða þess að hreyfing 
komist á úthlutanir lóða fyrir starfsemi á svæðinu. 

 
 Á Grundartanga var unnið að ýmsum smærri undirbúningsverkum við þróun og úthlutun lóða en 
framkvæmdir bíða þess að hreyfing komist á úthlutanir lóða fyrir starfsemi á svæðinu. Einnig var 
unnið þar að viðhaldsdýpkunum. 
 
Á Akranesi var unnið að undirbúningi að endurnýjun og lengingu fremsta hluta Aðalhafnargarðs. Í 
framkvæmdinni felst að reka stálþil utan á fremsta hluta Aðalhafnargarðsins og lengja hann um 
110 metra þannig að lengd viðlegu við þennan hluta garðsins verður um 220 metrar.  
Framkvæmdaleyfi liggur fyrir en hönnun verkefnisins er unnin á árinu 2019 og 2020.  Gert er ráð 
fyrir að fyrstu framkvæmdir fari af stað á árinu 2020.  Meginþungi framkvæmda verður því á 
árinu 2020 og 2021.  
 
Annað: Á árinu 2018 var boðin út smíði á nýjum dráttarbáti fyrir Faxaflóahafnir og miðað við að 
sá bátur hefði 80 tonna dráttargetu.  Varðandi kaup bátsins þarf að hafa í huga að greiðslur vegna 
smíðinnar hafa verið færðar á biðreikning, en við afhendingu bátsins í febrúar 2020 verður 
báturinn eignfærður.  Því er eignfærsla í ársreikningi lægri en áætlun gerir ráð fyrir.  



Greinargerð hafnarstjóra vegna ársreiknings 
Faxaflóahafna sf. 2019. 
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Niðurlag 
Segja má að þrátt fyrir samdrátt í vöruflutningum hafi almennum markmiðum ársins 2019 verið náð, 
en ljóst er að ýmsar blikur kalla á aðgæslu á árunum 2020 og 2021.  Faxaflóahafnir hafa verið vel í 
stakk búnar til að glíma við sveiflur í efnahag, sem hafa áhrif á þróun tekna.  Á árinu 2019 var lokið við 
að afla jafnlaunavottunar og vottunar öryggisstjórnunarkerfi  fyrirtækisins, sem er góður áfangi 
samhliða því að búa að vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi.  Þá hefur verið unnið að skoðun á 
háspennutengingu skipa, sem vænta má að verði að veruleika innan fárra missera a.m.k. hvað varðar 
flutningaskip.  Háspennutenging fyrir stór farþegaskip lítur öðrum lögmálum, en allt eru þetta 
verkefni sem kalla á talsverðan stofnkostnað.  Því er mikilvægt að Faxaflóahafnir varðveiti 
fjárhagslegan styrk til þess að koma brýnum verkefnum í framkvæmd á næstu árum. 
 
Reykjavík, 12. mars 2020 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
 


