
 
Minnisblað með fjárhagsáætlun Faxaflóahafna 2015 - 2019  

 
Langtímaáætlun Faxaflóahafna sf. varðandi rekstur og fjárfestingar gerir ráð fyrir hóflegum 
vexti og traustum fjárhag. Helstu liðir áætlunarinnar sem ástæða er til að nefna eru 
eftirfarandi: 
 
Tekjur: 
Gert er ráð fyrir svipuðu umfangi helstu tekjuliða áætlunarinnar á því tímabili sem átætlunin 
tekur til, en að tekjur af vörugjöldum vaxi um 2% árlega. Sú áætlun veltur á almennri 
efnahagsþróun. Raunhækkun tekna frá 2015 - 2019 er því áætluð 3,9%. 
 
Rekstrargjöld: 
Áætlað er að almennir rekstrarliðir muni ekki breytast mikið á tímabili áætlunarinnar, en 
afskriftir breytast m.a. vegna fyrninga og áætlaðra nýframkvæmda. Ófyrirséð er hvort til 
komi sérstök viðhaldsverkefni á tímabilinu sem ekki er gert ráð fyrir nú, en slík verkefni 
kunna að leiða til breytinga á rekstrarútgjöldum einstakra ára. 
 
Fjármagnsgjöld: 
Fjármunaliðir eru háðir þróun verðlags og vaxta, en með lækkandi höfuðstól skulda má gera 
ráð fyrir að vaxtagjöld og verðbætur lækki á tímabilinu. 
 
Efnahagur: 
Reiknað er með að langtímakröfur lækki á tímabilinu en fjárhæð þeirra ræðst af úthlutun 
lóða hvers árs. Þar sem ekki er gert ráð fyrir lántökum vegna sérstakra verkefna halda 
langtímaskuldir fyrirtækisins áfram að lækka út áætlunartímabilið. 
 
Sjóðstreymi og framkvæmdir: 
Gert er ráð fyrir að rekstur skili svipuðu handbæru fé frá rekstri og verið hefur. Undir 
fjárfestingarhreyfingum er reiknað með að samningar náist við fyrirtækið Silicor, sem hefur 
áhuga á að hefja framleiðslu sólarkísils á Grundartanga. Lóðagjald er tekjufært á árinu 2014 
ef til kemur, en að hluta til lánað aftur til ársins 2019. Á móti tekjum koma síðan 
framkvæmdir vegna gatnagerðar o.fl. á Grundartanga, en þunginn í þeim framkvæmdum er á 
árinu 2014 og 2015. 
Meginframkvæmd tímabilsins er bygging hafnabakka utan Klepps. 
Gert er ráð fyrir því að tekjur af sölu eigna eða úthlutun lóða verði árlega 50,0 mkr., sem er 
varlega áætlað. 
 
Handbært fé í lok hvers árs er vel viðunandi en hafa ber í huga að ýmsir þættir geta haft áhrif 
á þá stöðu. Aðalatriðið er að áætlunin sýnir áfram trausta fjárhagsstöðu fyrirtækisins.  
 
 
Reykjavík, 9. apríl 2014  
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 


