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Greinargerð hafnarstjóra vegna ársreiknings 
Faxaflóahafna sf. 2017 

 
Inngangur 
Afkoma Faxaflóahafna sf. árið 2017 var betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Tekjur voru alls  
186,0 mkr. umfram áætlun, eða 5,3% en rekstrarútgjöld voru  106,6 mkr. yfir áætluðum útgjöldum, 
en þar vegur framlag í lífeyrissjóði samkvæmt lögum þyngst eða 322,3 mkr. Auknar tekjur skiluðu sér 
aðallega vegna aukins innflutnings, bæði varnings og olíu og aukinna tekna vegna komu skipa.  
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði varð því 79,0 mkr. hærri en áætlað hafði verið eða  alls   597,0 
mkr. 
Þegar á heildina er litið er afkoma Faxaflóahafna sf. vel viðunandi og í aðalatriðum nokkru betri en sú 
fjárhagsáætlun sem lagt var upp með, en ófyrirséð framlag vegna lífeyrismála hefur mest áhrif á 
niðurstöðu ársins. Hér að neðan má sjá nokkrar kennitölur sem sýna að staða félagsins er góð og það 
í vel í stakk búið til að standa undir rekstri og fjárfestingum næstu ára: 
 

Faxaflóahafnir 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Arðsemi eigin fjár 3,4% 5,4% 5,7% 8,2% 5,9% 5,0% 

Veltufjárhlutfall 1,79 2 3,34 4,65 3,57 2,39 

Veltufé frá rekstri/rekstrartekjum 39,8% 46,6% 44,4% 43,6% 44,3% 37,1% 

Framlegð/rekstrartekjur 45,8% 47,2% 46,2% 43,6% 43,1% 35,7% 

 
Vegna lífeyrisaukaframlagsins er ávöxtun á eigin fé nokkru lægri en verið hefði án þess framlags.  
Með sama hætti lækkar veltufé frá rekstri og veltufjárhlutfall þar sem framlagið var gjaldfært á árið 
2017, en greitt í febrúar 2018.  Að öðru leyti eru kennitölurnar hér að ofan traustar. 
 
Rekstrartekjur 
Rekstrartekjur Faxaflóahafna sf. árið 2017 voru  3.692,1 mkr. sem er  8,2% hækkun reglulegra tekna á 
milli áranna 2016 og  2017. Hækkunin á milli ára nemur  282,6 mkr. Þeir megintekjuliðir ársins sem 
eru yfir því sem áætlað var eru vörugjöld þ.m.t. tekjur vegna siglingaverndar, skipagjöld og 
hafnarþjónusta. Hækkun vörugjalda er um  10,5% á milli ára og skýrist af auknum innflutningi. 
Tekjuauki af vörugjöldum skilaði hlutfallslega samsvarandi hækkun tekna af siglingavernd. Skipagjöld 
og hafnaþjónusta skiluðu samanlagt 998,8 mkr. í tekjur en gert var samanlagt ráð fyrir 833,6 mkr.  
Tekjur umfram áætlun þessara liða eru því 165,2 mkr.  Meginskýring þess er m.a. að með komu 
stærri skipa eykst sú þjónusta sem veita þarf en að auki er hluti tekna miðað við brúttótonn skipa og 
á milli áranna 2016 og 2017 varð veruleg aukning í stærðum skipa sem komu til hafnar.  Aflagjöld 
voru allnokkuð undir því sem áætlað hafði verið.  Þar vegur þyngst að aflamagn varð nokkru minna en 
árið 2016, verkfall sjómanna þýddi að nánast enginn afli barst á land í janúarmánuði.  Að auki er ljóst 
að styrking íslensku krónunnar og lágt fiskverð á mörkuðum dró úr tekjum.  Þá voru eignatekjur 73,0 
mkr. undir áætlun og vegur þar þyngst að ekki hefur reynst unnt að leigja út rými í Hafnarhúsinu eftir 
að tvö ráðuneyti fluttu úr húsinu. Tekjur í samanburði við fjárhagsáætlun voru samkvæmt 
neðangreindri töflu: 
  



Greinargerð hafnarstjóra vegna ársreiknings 
Faxaflóahafna sf. 2017. 
 
 

2 
 

 

Í þús kr. Ársreikningur Fjárhagsáætlun Frávik  % 

Vörugjöld 1.420.912 1.300.828 120.084 9,2% 

Aflagjöld 147.715 230.000 -82.285 -35,8% 

Skipagjöld 397.477 337.312 60.165 17,8% 

Eignatekjur 776.704 849.496 -72.792 -8,6% 

Hafnarþjónusta 601.311 496.382 104.929 21,1% 

Siglingavernd 345.335 292.375 52.960 18,1% 

Aðrar tekjur 2.639 0 0 
 Alls: 3.689.454 3.506.393 183.061 5,2% 

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

Í millj. kr. 2013 2014 2015 2016  2017 

Heildartekjur 2.842,90 3.048,70 3.168,00 3.409,50 3.692,09 

Vörugjöld 959,1 998,1 1.107,70 1.286,40 1.420,91 

 
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 2017 
(í þús kr.) 

 
Gamla höfnin Sundahöfn Grundartangi Akranes 

Önnur 
svæði Alls 

Vörugjöld 146.760 999.858 248.254 22.794 3.247 1.420.912 

Aflagjöld 80.741 54.883  12.092  147.715 

Skipagjöld 95.006 217.817 62.223 19.744 2.688 397.477 

Eignatekjur 321.814 426.854 21.417 6.620  776.704 

Hafnarþjónusta 160.979 315.055 61.523 25.605 38.148 601.311 

Siglingavernd 16.993 254.348 64.050 5.739 4.205 345.335 

Aðrar tekjur 2.639 
    

2.639 

Alls 824.932 2.268.813 457.467 92.593 48.288 3.692.093 

 

 
Skipting rekstrartekna 2017 

    
 

Gamla höfnin Sundahöfn Grundartangi Akranes Önnur svæði 

Vörugjöld 10,3% 70,4% 17,5% 1,6% 0,2% 

Aflagjöld 54,7% 37,2% 0,0% 8,2% 0,0% 

Skipagjöld 23,9% 54,8% 15,7% 5,0% 0,7% 

Eignatekjur 41,4% 55,0% 2,8% 0,9% 0,0% 

Hafnarþjónusta 26,8% 52,4% 10,2% 4,3% 6,3% 

Siglingavernd 4,9% 73,7% 18,5% 1,7% 1,2% 

Aðrar tekjur 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Alls 22,3% 61,5% 12,4% 2,5% 1,3% 
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Eignatekjur eru hæstar í Sundahöfn, en 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 61,5% árið 2017.  Þá hefur nokkuð verið rætt um hlut 
skemmtiferðaskipa í tekjum Faxaflóahafna sf., en þær voru á árinu 2017 brúttó alls 365,7 mkr. eða 
sem nemur 9,9% heildartekna.  Kostnaður á móti þeim tekjum er m.a. launakostnaður 
hafnarstarfsmanna, kostnaður við dráttarbáta og öryggisgæslu. 
 
Rekstrarkostnaður 
Rekstrargjöld Faxaflóahafna sf. árið 2017 voru  3.095,1 mkr. og hækka að krónutölu á milli ára um  
389,9 mkr. eða um  14,4%, en þar vegur langþyngst framlag til lífeyrissjóðanna eða 322,3 mkr.  án 
þeirrar greiðslu hefði hækkun rekstrarkostnaðar á milli ára verið óveruleg.  
 

Í þús kr. Ársreikningur Fjárhagsáætlun Frávik  % 

Hafnarvirki 514.973 577.412 -62.439 -10,81% 

Eignagjöld 409.295 470.126 -60.831 -12,94% 

Hafnarþjónusta 506.450 487.509 18.941 3,89% 

Skrifstofu & stjórn.k. 365.944 378.349 -12.405 -3,28% 

Siglingavernd 253.849 245.096 8.753 3,57% 

Afskriftir 722.331 830.000 -107.669 -12,97% 

Brú lífeyrissj. uppgj 322.275 0 
  Alls: 3.095.117 2.988.492 -219.327 -7,34% 

 
 
Hafnarvirki, skrifstofu- og stjórnunarkostnaður og eignagjöld voru undir áætlun, en hafnarþjónustan 
um 20,0 mkr. yfir áætlun, en með aukinni þjónustu hækka bæði tekjur og gjöld.  Eingreiðsla vegna 
lífeyrisauka að fjárhæð kr. 322,3 mkr. var greidd í samræmi við lög nr. 127/2016 um breytingu á 
lögum nr. 1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.  Ekki var gert ráð fyrir þessari greiðslu á 
fjárhagsáætlun.  Það er mat stjórnenda að þar sem um óendurkræfa greiðslu skuldbindingar er að 
ræða þá sé eðlilegast að gjaldfæra greiðsluna að fullu þrátt fyrir bráðabirgðaákvæði reglugerðar 
1212/2015 um heimild til þess að gjaldfæra framlagið á 30 árum.  Faxaflóahafnir sf. hafa undirritað 
samkomulag við Brú lífeyrissjóð um fullnaðargreiðslu skuldbindingarinnar og því eðlilegast að hún 
hafi ekki áhrif á reikningsskil fyrirtækisins nema á árinu 2017.  Afskriftir voru nokkru lægri en gert var 
ráð fyrir í fjárhagsáætlun, en afskrift lóðaframkvæmda vegur þyngst í lækkun höfuðstóls eigna.   
Þróun launakostnaðar með launatengdum gjöldum frá árinu 2012 er eftirfarandi: 
 

Í þús kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bækistöð 99.877 104.713 112.269 117.615 131.987 130.550 

Húseignir 18.052 18.687 19.936 21.859 22.910 23.034 

Grundart hliðvarsla 
   

21.263 34.469 36.513 

Hafnsaga 96.398 105.717 121.375 129.276 136.169 165.709 

Hafnarþjónusta 245.917 261.011 275.117 299.936 322.029 328.321 

Hafnarstjórn 15.689 16.371 16.673 17.950 36.694 20.732 

Skrifstofa 149.714 156.839 166.428 178.304 191.259 205.850 

Samtals: 625.647 663.338  711.798 786.203 875.517 910.708 
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Fjöldi  starfa hjá Faxaflóahöfnum sf. hefur verið eftirfarandi: 
 

Störf 2013 2014 2015 2016 2017 

Hafnarþjónusta 32 32 32 31 32 

Bækistöð 13 13 13 12 12 

Tæknideild 3 3 3 3 4 

Skrifstofa 12 13 12 13 12 

Húseignir 2 2 2 2 2 

Siglingavernd - Umhverfismál 1 1 5 5 5 

Alls 63 64 67 66 67 
 
Að auki eru um 15 sumarstarfsmenn í Bækistöð og 4 starfsmenn eru í afleysingum í hafnarþjónustu yfir 
sumarmánuði. Heildarársverk eru metin 77. 

 
 
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 
Fjármagnsliðir Faxaflóahafna sf. voru  um 9,1 mkr. undir áætlun. Vaxtatekjur og vaxtagjöld voru 
nokkru lægri en gert var ráð fyrir.  Faxaflóahafnir sf. bera engin erlend lán eða skuldbindingar þannig 
að engin gengismunur kemur til færslu undir fjármunaliðum. Hagnaður fyrir fjármunaliði er sem fyrr 
segir  597,0 mkr. en að teknu tilliti til fjármunaliða og óreglulegs hagnaðar af sölu lands við 
Gelgjutanga  er hagnaður ársins  653,4 mkr., sem er 110,0 mkr. yfir því sem áætlað var.   
 
Efnahagsreikningur 
Fastafjármunir voru í árslok 12,9 Ma.kr. og hækka um 490 mkr.  Langtímakröfur lækka um liðlega 
104,4 mkr. á milli ára. Veltufjármunir standa nánast í stað á milli ára og handbært fé um áramót  var 
1.354,1 mkr. Eignir voru í árslok samtals  14,8 Ma.kr. og aukast um 3,3 % á milli ára. 
 
Langtímaskuldir Faxaflóahafna sf. voru í árslok 715,0 mkr. og lækka um tæpar 80,0 mkr. 
Skammtímaskuldir  hækka um  268,5 mkr. á milli ára, en þar vegur þyngst ógreitt lífeyrisaukaframlag, 
sem greitt var í febrúar 2018. Skammtímaskuldir  námu um áramót um   22,4% af heildartekjum, en á 
móti kemur að veltufjármunir til að mæta skammtímaskuldum eru   um 2,0 Ma.kr. og því talsvert 
hærri en skammtímaskuldir. Skuldir og skuldbindingar voru alls í árslok  1.541,6 mkr. en voru í árslok 
2016 alls  1,3 Ma.kr.  
 
Sjóðstreymi 
Veltufé fé frá rekstri var  1,3 Ma.kr. og í samræmi við það sem áætlað hafði verið. Keyptir varanlegir 
rekstrarfjármunir, sem eru framkvæmdir ársins 2017, voru rétt undir því sem áætlað hafði verið.    
Innborganir vegna lóðasölu var 108 mkr. undir áætlun.   Afborganir langtímakrafna og afborganir 
langtímalána voru í samræmi við áætlun.  Arður til eigenda var alls 371,0 mkr. eða 107,0 mkr. hærri 
en gert hafði verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun.  Handbært fé lækkaði á milli ára um 74,2 mkr., sem er 
mun minna en gert hafði verið ráð fyrir.  Í árslok var því handbært fé tæpur 1,4 Ma.kr.   
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Fjárfestingarhreyfingar 
Eignfærð fjárfesting á árinu 2017 nam 1,7 Ma.kr. Skipting framkvæmdakostnaðar ársins 2017 eftir 
hafnarsvæðum er eftirfarandi í millj. kr.: 
 
 

 m.kr. % 

Gamla höfnin 460,8  26,6% 

Sundahöfn 957,0  55,3% 

Grundartangi 250,9  14,5% 

Akranes  44,9  2,6% 

Borgarnes 0,0  0,0% 

Annað 17,6  1,0% 

Alls: 1.731,2  100,0% 

 
 
Þegar fjárfestingar Faxaflóahafna sf. árin 2014 – 2017 eru skoðaðar lítur myndin svona út í millj. 
króna: 
 

Í millj. kr. 2014 2015 2016 2017 

Gamla höfnin 221,2 127,9 124,8 460,8  

Sundahöfn 283,0 397,9 1.515,6 957,0  

Grundartangi 430,6 331,4 224,5 250,9  

Akranes 49,2 32,6 17,1 44,9  

Borgarnes 0,6 17,1 8,7 0,0  

Annað 29,7 24,8 44,1 17,6  

Alls 1.014,3 931,7 1.934,8 1.731,2  

Alls á verðlagi 2017 1.067,1 964,4 1.969,0 1.731,2 

 
Helstu verkefni voru eftirfarandi:  

 Í Gömlu höfninni í Reykjavík  var unnið að endurnýjun viðlegubakka á Norðurgarði og var 
það stærsta einstaka verkefnið í Gömlu höfninni.  Unnið var að endurhönnun á hluta 
rafdreifikerfis hafnarinnar, unnið við endurnýjun hluta neðstu hæðar Bakkaskemmu, 
endurbætur gerðar á Grandagarði og bætt við göngubryggjur í Vesturbugt.   

 Í Sundahöfn var áfram unnið að byggingu nýs viðlegubakka utan Klepps.  Verkefnið er 
viðamesta verkefni hafnarinnar og lýkur væntanlega á árinu 2019.  Þá var unnið að 
undirbúningi yfirborðsfrágangs í tengslum við nýjan bakka utan Klepps og skipulagsvinnu 
farmstöðvarinnar í Sundahöfn og á Kleppslandi.     

 Á Grundartanga unnið við nýjan kantbita Tangabakka og hækkun þekju og baklands.  Gengið 
var frá einni lóð og henni úthlutað i samræmi við samkomulag Faxaflóahafna sf. og Eimskipa.   

 Á Akranesi hófst undirbúningur að endurnýjun og lengingu fremsta hluta Aðalhafnargarðs.  
Meginþungi framkvæmda verður hins vegar árið 2019.  
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Niðurlag 
Rekstur Faxaflóahafna sf. var vel viðunandi á árinu 2017.  Tekjur voru umfram áætlun, almenn 
rekstrargjöld innan áætlunar en óvænt lífeyrisaukaframlag setti strik í þann reikning.  Fjárhagsstaða 
fyrirtækisins er því áfram sterk.  Það er eigendum Faxaflóahafna sf. mikilvægt að fyrirtækið sé 
fjárhagslega í stakk búið að leysa þau stóru verkefni sem framundan eru og sífellt gægjast ný verkefni 
upp á yfirborðið.  Með skynsamlegri forgangsröðun á að vera hægt að ná þeim markmiðum sem sett 
eru.  Framundan eru það verkefni að ljúka byggingu nýs viðlegukants utan Klepps og dýpkun í 
Viðeyjarsundi, en sá kantur á að þjóna nýrri kynslóð flutningaskipa.  Samhliða er þörf á bættri 
aðstöðu í haftengdri ferðaþjónustu, en farþegar í náttúrusiglingum eru yfir 200 þúsund og nú styttist í 
að farþegar skemmtiferðaskipa nái 200 þúsund farþegum. Þá eru verkefni á Grundartanga og á 
Akranesi sem bíða úrlausnar bæði í nýbyggingu og viðhaldi mannvirkja.  Samhliða þessum verkefnum 
er regluverk sífellt í þróun með auknum skyldum, einkum í umhverfismálum.  Það á m.a. við um 
móttöku á sorpi, væntingum um öflugri landtengingar rafmagns og flóknari reglum varðandi varp 
dýpkunarefnis í hafið.  Því þarf að undirbúa verkefni með lengri fyrirvara en áður og leggja í kostnað 
við nýja þjónustu.  Það er umhugsunarefni hvernig standa skuli að langtímahugsun í hafnarmálum við 
Faxaflóa,en mikilvægt að þau mál fái aukið rými í samgönguáætlun Alþingis. Um þessar mundir 
stendur yfir endurskoðun á skipulagi iðnaðarsvæða á höfuðborgarsvæðinu og þar skiptir miklu máli 
að skoðað verði hvernig hafnir eigi að tengjast þeirri þróun til lengri tíma og hvernig vegtengingar eigi 
að greiða fyrir hagkvæmum samgöngum við hafnarsvæði. 
Á næstu árum er fátt sem bendir til annars en að Faxaflóahafnir sf. geti verið sjálfum sér nógar með 
endurnýjun og nýframkvæmdir.  Hins vegar þarf að hafa í huga að hafnarmannvirki eiga að þjóna 
notendum sínum til margra áratuga og því mikilvægt að langtímahugsun sé að baki þeim skrefum 
sem tekin eru.  
 
Reykjavík, 6. mars 2018 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
 
 
 
 
 
 
 


