
Faxaflóahafnir  

Rekstrarhagnaður ársins nam 742,8 mkr af reglulegri starfsemi og var 76% hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Til 

samanburðar var rekstrarhagnaður af reglulegri starfsemi (þ.e. án óreglulegra liða) 617,6 mkr fyrir árið 2015. 

Niðurstaða ársreiknings árið 2016 sýnir að tekjur voru 4,6% umfram áætlun og rekstrarútgjöld 4,9% undir áætlun. Þá voru 
fjármagnstekjur 32 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir. 

Rekstrartekjur voru 3.409,5 mkr og hækkuðu á milli ára um 241,5 mkr án söluhagnaðar eða sem nemur 7,6% og er það 4,6% 

umfram fjárhagsáætlun. Megintekjuliðir voru allir um eða yfir áætlun, nema aflagjöld og hafnarþjónusta, en samdráttur í 

lönduðum afla og styrking krónunnar vó þar þyngst. Hækkun vörugjalda var um 16,1% á milli ára og skýrist af auknum 

innflutningi og auknu magni varnings sem fór í hæsta gjaldflokk. Tekjuauki af vörugjöldum skilaði hlutfallslega samsvarandi 
hækkun tekna af siglingavernd. Þá voru eignatekjur um 1,9% umfram áætlun. 

Rekstrargjöld námu  2.705,2 mkr og hækkuðu að krónutölu á milli ára um 156,5 mkr eða um 6,1%. Rekstrargjöld voru lægri en 

fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir sem nam 140,2 mkr eða 4,9%. Frávik í einstökum útgjaldaliðum voru annars vegar vegna 

eignagjalda og siglingaverndar og hins vegar afskrifta. Frávik vegna eignagjalda sem voru 10,4% undir áætlun, réðust af því að 

fyrirhuguðum utanhússviðgerðum á Hafnarhúsinu var frestað. Þar komu upp mygluvandamál og viðameiri framkvæmdir því 

fyrirsjáanlegar. Kostnaður vegna siglingaverndar reyndist 12,5% lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir.   Afskriftir voru 7,9% lægri en 

spáð var. Lækkun afskrifta felst aðallega í afskrift kostnaðar vegna lóðagerðar. 

Rekstrargjöld Faxaflóahafna eru í jafnvægi, en ráðast af nokkru af viðhaldsþörf mannvirkja.  Framundan eru stórar framkvæmdir í 
Reykjavík, á Grundartanga og á Akranesi og mikilvægt að Faxaflóahafnir sf. haldi fjárhagslegum styrk til þess að takast á við þau 
verkefni.                

Heildareignir 2016 námu 14.380,7 mkr þar af námu fastafjármunir 12.391 mkr og veltufjármunir 1.990 mkr. Heildareign 

hækkaði á milli ára um 438,7 mkr eða um 3,1%.  

Heildarskuldir voru 1.352 mkr og lækkuðu um 5,9 mkr milli ára eða um 0,44%.  Afborganir lána námu 107,2 mkr en þær voru 

158,1 mkr árið 2015.  

Eigið fé nam 13.028 mkr í lok árs og hækkaði um 3,4%, sem skýrist af hagnaði ársins að frádegnum 310 mkr arðgreiðslum.  

Handbært fé frá rekstri í lok árs 2016 nam 1.526 mkr og lækkar um 11 mkr milli ára.  Handbært fé í árslok nam 1.428 mkr 

en það nam 1.735 mkr árið 2015 sem er 17,7% lækkun. 

Fjárfestingar voru í heildina 1.935 mkr sem er hækkun um 107,6% á milli ára en árið 2015 námu þær 931,8 mkr. 

 

Eignabreytingar 2016 
 
Í Gömlu höfninni var hafinn undirbúningur að byggingu á nýjum hafnarbakka, Norðurgarði 2. áf. Hafnar voru 

framkvæmdir við gerð efnisskiptaskurðar fyrir stáþil og viðlega við bakka dýpkuð. Unnið var að hönnun bakka, boðin voru út 
kaup á stálþili og bygging bakka boðin út í lok árs. Við það er miðað að framkvæmdir við bakkagerð verði verkefni ársins 2017 
og bakkinn verði tilbúinn til notkunar í lok árs 2017.  Farið var í endurbætur á frágangi og umhverfi við efri hluta Grandagarðs 
og allt svæðið fyrir framan verbúðir endurnýjað. Veitukerfi voru endurnýjuð, yfirborð svæðis hellulagt, gengið frá bílastæðum 
og lýsing endurnýjuð.  

Í Sundahöfn var bygging á nýjum hafnarbakka utan Klepps helsta framkvæmd ársins. Keypt var stál til bakkagerðar, stálþil, 

stagefni og stálstaurar undir sporbita gámakrana. Alls voru innkaup á stálinu um 4.900 tonn. Lokið var hönnun bakka og 
bygging hans boðin út. Verkið er stórt og útboð þess var auglýst á evrópska efnahagssvæðinu. Tilboð voru opnuð vorið 2016 
og framkvæmdir við bakkagerð hófust síðari hluta sumars. Bakkagerð skal skilað í þremur verkáföngum og verklok eru áætluð 

Faxaflóahafnir sf. (mkr) Raun  2016 Áætlun 2016 Breyting % Raun  2015 Breyting %

Rekstrartekjur 3.410 3.260 149 4,6% 3.168 241 7,6%

Rekstrargjöld -2.705 -2.845 140 -4,9% -2.549 -156 6,1%

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 38 7 32 476,0% -2 40

Óreglulegir liðir (tekjur) 346 -346 -100,0%

Rekstrarniðurstaða 743 422 321 76,1% 964 -221 -22,9%



í maí 2019. Gengið var frá yfirborði Vogabakka í farmstöð Samskipa og lokið frágangi nýrrar lóðar við Kjalarvog, sem sprengd 
var niður og landi skilað í réttri hæð til lóðarhafa. Haustið 2016 var gengið frá samningum við Björgun hf. um kaup eigna 
þeirra í Ártúnshöfða á lóðinni Sævarhöfða 33. Á árinu 2016 voru allar húseignir þeirra á lóðinni  keyptar. 

Á Grundartanga var unnið að lokaframkvæmdum við frágang á lengingu Tangabakka. Hafnar voru framkvæmdir við 

hækkun og endurnýjun á kantbita 2. áf. bakkans, en því verkefni lýkur á árinu 2017. Samhliða frágangi kantbita er yfirborð 
bakka endurnýjað. Gengið var frá nýrri lóð fyrir Eimskip en það verkefni er úthlutun á þremur nýjum lóðum á árunum 2016, 
2017 og 2018. Ráðgert var að fara í framkvæmdir við vegagerð vegna lóðar Silicor, en framkvæmdir bíða endanlegrar 
fjármögnunar verkefnisins og fleiri atriða. 

 Á Akranesi var farið í endurbætur á Aðalhafnargarði, endurnýjaðir pollar og rafdreifikerfi bakkans bætt. 

Í Borgarnesi var keypt flotbryggja til niðursetningar og frágangs á árinu. 

 

 
 

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

 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

 Rekstarniðurstaða var um 321 mkr betri en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir og um 125 mkr betri en árið 2015 ef horft er á 
hagnað af reglulegri starfsemi. 

 Fjárfestingar ársins 2017 eru áætlaðar 1.855 mkr.  Miðað við sterkastöðu 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, áhættu- og arðgreiðslustefnu fyrir félagið. 

 

(í mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2016Á

Gamla höfnin 134 270 221 128 125 145

Sundahöfn 751 310 283 398 1.516 1.410

Grundartangi 168 258 431 331 225 500

Akranes 15 1 49 50 17 20

Borgarnes 9 0

Annað 12 30 30 25 44 30

Alls: 1.080 869 1.014 932 1.935 2.105

Fjárfestingar og skipting framkvæmda eftir hafnarsvæðum

Faxaflóahafnir 2012 2013 2014 2015 2016

Eiginfjárhlutfall 84,8% 86,4% 89,3% 90,3% 90,6%

Arðsemi eigin fjár 3,4% 5,4% 5,7% 8,2% 5,9%

Veltufjárhlutfall 1,79 2,00 3,34 4,65 3,57

Skuldsetningarhlutfall 12,7% 10,4% 8,1% 7,0% 6,1%

Uppgreiðslutími 2 1 1 1 1

Heildarskuldir/rekstrartekjum 71,6% 62,8% 46,3% 42,5% 39,7%

Veltufé frá rekstri/rekstrartekjum 39,8% 46,6% 44,4% 43,6% 44,3%

Framlegð/rekstrartekjur 45,8% 47,2% 46,2% 43,6% 43,1%


