
Faxaflóahafnir  

Rekstrarhagnaður fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2016 nam 566 mkr en til samanburðar var rekstrarhagnaður 490 

mkr fyrir sama tímabil 2015.   

Rekstrartekjur námu 2.617 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 2.462 mkr. Fyrir sama tímabil 2015 voru tekjur 2.428 mkr og hafa því 

hækkað um 7,8% á milli ára. Nokkur aukning hefur verið í flutningum undanfarin misseri, einkum í innflutningi og skilar það á 
fyrstu níu mánuðum ársins vörugjöldum umfram það sem reiknað hafði verið með.  Fyrirvari er gerður varðandi þróun flutninga á 
seinni hluta ársins, en útlit er þó fyrir að þessi tekjuliður verði hærri í árslok en áætlun gerir ráð fyrir.  Aflagjöld eru á þessum 

tímapunkti nokkuð undir áætlun fyrstu níu 
mánuðina, en aðrir tekjuliðir á áætlun. 

Rekstrargjöld námu 2.059 mkr en áætlun 

gerði ráð fyrir 2.168 mkr.  Fyrir sama tímabil 
árið 2015 voru þau  1.904 mkr þannig að þau 
hækka um 8,2% 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 í samræmi við áætlun.  Rekstrarhagnaður fyrstu níu 
mánuðina er hærri en áætlun gerði ráð fyrir.  

Heildareignir námu 14.243 mkr og eru nánast óbreyttar frá áramótum.  Þar af námu fastafjármunir 11.915 mkr  og 

veltufjármunir 2.328 mkr.   

Heildarskuldir voru 1.391 mkr og langtímaskuldir voru svipaðar og um síðustu áramót.  

Eigið fé nam 12.851 mkr.  Greiddur arður til eiganda sem nam 310 mkr. 

Handbært fé frá rekstri er í uppgjörinu 1.047 mkr en var 1.202 mkr á sama tíma í fyrra. Undir fjárfestingarhreyfingum má 

sjá að eignfærð fjárfesting var alls 1.313 mkr. Í heildina er gert ráð fyrir að framkvæmdir og fjárfestingar muni í árslok verða um 
2,1 makr.  Í októbermánuði voru gerðir samningar við Björgun ehf. um að flytja starfsemina af lóð í Ártúnshöfða, sem ekki er gert 
ráð fyrir í fjárhagsáætlun, en mun koma fram í ársuppgjöri. Á árinu 2016 voru húseignir Björgunar keyptar fyrir  195 mkr en um 
leið liggur fyrir að gatnagerðarframkvæmdum á Katanesi vegna Silicor verður frestað.  Áætlun vegna þærra nam 200 mkr. Því er 
gert ráð fyrir að eignabreytingar verði innan áætlunar í lok árs. 

Innborganir vegna úthlutunar lóða voru nokkru hærri en áætlun ársins gerði ráð fyrir og var í lok september 669 mkr.  Stærst 
undir þeim lið var úthlutun á lóð við Kjalarvog og Fiskislóð, en hluti var lánaður út aftur skv. reglum.  Niðurstaða 
fjárfestingahreyfinga var neikvæð um 791 mkr en áætlun ársins gerði ráð fyrir að fjárfestingahreyfingar yrðu neikvæðar um 1.674 
mkr.  

Greiddur var út arður til eigenda sem nam 310 mkr.  Handbært fé var 1.664 mkr 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 9 mánaða uppgjör árin 2012-2016: 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

 Rekstarniðurstaða er um 270 mkr betri en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir og um 76 mkr betri en fyrir sama tímabil í fyrra. 

Faxaflóahafnir 2012 2013 2014 2015 2016

Eiginfjárhlutfall 84,0% 85,4% 87,7% 89,5% 90,2%

Arðsemi eigin fjár 2,5% 4,7% 5,5% 5,5% 6,0%

Veltufjárhlutfall 1,88 2,16 2,70 4,45 4,55

Langtímaskuldir/eigið fé 13,7% 11,9% 9,0% 7,8% 6,8%

Uppgreiðslutími 2 1 1 1 1

Veltufé frá rekstri í hlutfalli af rekstrartekjum 41,9% 45,5% 46,7% 45,0% 45,5%

Faxaflóahafnir sf. (mkr)
Raun                  

jan-sept 2016

Raun                  

jan-sept 2015
Breyting %

Rekstrartekjur 2.617 2.428 189 7,8%

Rekstrargjöld -2.059 -1.904 -155 8,2%

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 8 -34 42 -122,9%

Rekstrarniðurstaða 566 490 76 15,5%



 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. 

 

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. 

 

 

 


