
Faxaflóahafnir  

Rekstrarhagnaður fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2017 nam 313,0 mkr en til samanburðar var rekstrarhagnaður 

225,5 mkr fyrir sama tíma árið 2016.   

Rekstrartekjur námu 1.701,5 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 1.611,1 mkr. Fyrir sama tímabil 2016 voru tekjur 1.564,3 mkr og 

hafa því hækkað um 8,8% á milli ára. Tekjur stefna í að verða eitthvað hærri en gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun.  Vörugjöld verða 
væntanlega hærri en reiknað var með í áætlun.  

Að svo stöddu er of snemmt að spá um þróun vöruflutninga til og frá landinu.  Því verður að sjá til hvernig tekjur skila sér seinni 
hluta ársins, en ekkert bendir til annars en að niðurstaðan verði jákvæð.  Aflagjöld munu verða lægri en fjárhagsáætlun gerir ráð 
fyrir, m.a. vegna stöðu gengis, verðs á sjávarafurðum og verkfalls sjómanna auk þess sem landaður afli var hjá Faxaflóahöfnum sf., 
eins og víða á landinu, mun minni fyrstu sex mánuði ársins en á sama tímabili síðstu ár. 

Leigutekjur af fasteignum verða lægri en ráð var fyrir gert sem rekja má til flutnings ráðuneyta úr Hafnarhúsinu. 

Rekstrargjöld námu 1.386,3 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 1.376,5 mkr.  Fyrir sama tímabil árið 2016 voru þau  1.334,0 mkr 

þannig að þau hækkuðu um 3,9% 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.  Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur voru skv. 
áætlun.  Rekstrarafgangur fyrstu sex mánuðina var hærri en áætlun gerði ráð fyrir.  

Heildareignir námu 14.324,7 mkr og voru nánast óbreyttar frá áramótum.  Þar af námu fastafjármunir 12.631,7 mkr  og 

veltufjármunir 1.693,0 mkr.   

Heildarskuldir voru 1.354,9 mkr og langtímaskuldir og hafa lítið breyst frá áramótum. Eigið fé nam 12.969,8 mkr. 

Handbært fé frá rekstri var 637,8 mkr.  Fjárfestingar námu 898,4 mkr fyrstu sex mánuði ársins  og ekki annað séð en að 

fjárfestingaáætlun verði í meginatriðum í takt við fjárhagsáætlun, sem gerir ráð fyrir tæplega 2,0 ma.kr. til fjárfestinga.   
Meginframkvæmd ársins er bygging hafnarbakka við Kleppsbakka og er það verkefni komið vel af stað, en að auki er unnið að 
hafnarbakkagerð á Norðurgarði.  Ljóst er að framkvæmdir vegna samninga við Silicor Materials fara ekki af stað á árinu.  Önnur 
verkefni samkvæmt fjárhagsáætlun eru eins og ráð er fyrir gert.   Greiddur var út arður til eigenda sem nam 371,0 mkr.  

Handbært fé er 1.039,2 mkr og hefur lækkað enda ráð fyrir því gert í fjárhagsáætlun. 

Útlit er fyrir að niðurstaða ársins 2017 verði mögulega eitthvað hagstæðari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins.  Helstu 
óvissuþættir þar að lútandi ráðast af þróun tekna, en aðrir liðir ættu almennt að vera í samræmi við fjárhagsáætlun ársins.  
Athygli er þó vakin á kröfu lífeyrissjóða um sérstakt framlag vegna breytinga á lögum og ábyrgð á lífeyrisskuldbindingum, en sú 
krafa mun hafa áhrif á afkomu árins 2017. 

Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Faxaflóahafna m.v. hálfsársuppgjör 2013-2017:  

 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

Faxaflóahafnir sf. (mkr)
Raun                 

jan-jún 2017

Áætlun         

jan-jún 2017
Breyting %

Raun                 

jan-jún 2016
Breyting %

Rekstrartekjur 1.701 1.611 90 5,6% 1.564 137 8,8%

Rekstrargjöld -1.386 -1.376 -10 0,7% -1.334 -52 3,9%

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -2 -5 3 -57,7% -5 3 -55,7%

Rekstrarniðurstaða 313 230 83 36% 226 88 39%

Faxaflóahafnir 2013 2014 2015 2016 2017

Eiginfjárhlutfall 83,6% 86,3% 89,3% 90,4% 90,5%

Arðsemi eigin fjár 2,7% 2,3% 1,4% 3,6% 4,8%

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

Langtímaskuldir/eigið fé 13,2% 9,8% 8,1% 7,1% 6,2%

Uppgreiðslutími 2 1 1 1 1

Veltufé frá rekstri / rekstrartekjur 39,9% 38,5% 33,9% 41,1% 42,6%

Framlegð (EBITDA) / rekstrartekjur 42,2% 40,1% 34,8% 41,2% 42,9%



 Uppgjör á lífeyrisskuldbindingu Faxaflóahafna við A-deildar Brúar lífeyrissjóðs kemur til uppgjörs á seinni hluta ársins og mun 
endanlegt uppgjör miðast við stöðu deildarinnar þann 31.05.2017.  

 Fjárfestingar ársins 2017 eru áætlaðar 1.855 mkr. Miðað við sterka stöðu handbærs fjár er útlit fyrir að félagið geti ráðist í þær 
án frekari lántöku. 

 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 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 og áhættu- og arðgreiðslustefnu fyrir félagið. 

 

 

 


