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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
4. ársfjórðungur 2016 og árið 2016

EBITDA 
675 m.kr.

Handbært fé
2.266 m.kr.

EBITDA / Framlegð 
32,4%

Eiginfjárhlutfall
49,1%

EBITDA 
12M

3.625 m.kr.

Bakfærð 
virðisrýrnun
1.323 m.kr.



Fjárhagsleg afkoma



ÞRÓUN Á OLÍUVERÐI OG USD/ISK
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Þróun á 4F 2016:
• Bensín 95 hækkar um 5% og er 

munur á lægsta og hæsta verði 
27%

• Dísilolía hækkar um 7% og er 
munur á lægsta og hæsta verði 
24%

• USD hækkar um 0,1% gagnvart 
ISK og er munur á lægsta og 
hæsta gengi 6%

Heimild : Seðlabanki Íslands og Platt‘s

Þróun á 4F 2015:
• Bensín 95 lækkar um 13% og er 

munur á hæsta og lægsta verði 
25%

• Dísilolía lækkar um 31% og er 
munur á hæsta og lægsta verði 
56%

• USD lækkar um 2% gagnvart 
ISK og er munur á hæsta og 
lægsta gengi 6%



ÞRÓUN UMFERÐAR Á ÞJÓÐVEGUM LANDSINS
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Heimild : Vegagerðin 



REKSTURINN Á 4F 2016

Helstu atriði:

 Aukin umsvif á einstaklingsmarkaði og í bílaþjónustu

 Markaðshlutdeild í eldsneyti á einstaklingsmarkaði að aukast 
en að dragast saman á fyrirtækjamarkaði sem skýrist að mestu 
af minni sölu til erlendra skipa

 Selt magn af bensíni og gasolíu jókst um 11,5% á milli 4F 2016 
og 4F 2015

 Óhagstæð verðþróun á heimsmarkaði með olíu á 4F 2015

 Launakostnaður er 13,8% hærri á 4F 2016 samanborið við 4F 
2015

 Meðalstöðugildi 2,0% fleiri á 4F 2016 en á sama tímabili 2015

 Sölu- og dreifingarkostnaður hækkar um 8,6% en 
markaðskostnaður og viðhaldskostnaður hækkar á meðan 
dreifingarkostnaður lækkar sem skýrist af minni sölu til erlendra 
aðila og á flugeldsneyti (JET). 

 Annar rekstrarkostnaður hækkar um 33,4% á milli 4F 2016 og 
4F 2015 sem skýrist að miklu leyti af hækkun niðurfærslu 
viðskiptakrafna

Rekstrarreikningur á 4F 2016
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Þúsundir króna 4F 2016 4F 2015 Breyt. % Breyt.
Rekstrarreikningur
Framlegð af vörusölu 2.680.856 2.323.224 357.632 15,4%
Aðrar rekstrartekjur 91.495 110.665 -19.170 -17,3%
Laun og annar starfsmannakostnaður -1.143.373 -1.004.435 138.938 13,8%
Sölu- og dreifingarkostnaður -502.028 -462.215 39.813 8,6%
Annar rekstrarkostnaður -452.048 -338.902 113.146 33,4%
EBITDA 674.903 628.337 46.566 7,4%

Lykiltölur
EBITDA/framlegð 25,2% 27,0% -1,9% -6,9%
Laun/framlegð 42,6% 43,2% -0,6% -1,4%
Hagnaður á hlut 4,33 0,77 3,56 462,3%

4F 2016 4F 2015 Breyt. % Breyt.
Markaðshlutdeild án JET * 32,9% 33,7% -0,7% -2,2%
Markaðshlutdeild bensín 30,3% 29,7% 0,6% 2,0%
* JET stendur fyrir flugvélaeldsneyti



GÓÐ AFKOMA Á ÁRINU

Helstu atriði rekstrarreiknings 2016
• Framlegð af vörusölu jókst um 10,2%

• Selt magn af eldsneyti af bensíni og gasolíu jókst um 9,5%

• Aukin umferð vegna fjölgunar ferðamanna

• Þróun á heimsmarkaðsverði á eldsneyti hafði jákvæð áhrif á 
afkomu félagsins en gasolía hækkaði um 50% á milli ára á 
meðan bensín hækkaði um 18% 

• Meðalfjöldi stöðugilda 532 á árinu samanborið við 521 árið 
2015 sem er aukning um 2% 

• Dreifingarkostnaður lækkar vegna minni sölu til erlendra aðila 
og á flugeldsneyti (JET)

• Annar rekstrarkostnaður eykst um 238 m.kr. milli ára

• EBITDA 3.625 m.kr.

Lykilmælikvarðar – markmið:

• EBITDA/framlegð 27-30%
• Laun/framlegð <40%
• Markaðshlutdeild að aukast í bensíni
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Rekstrarreikningur ársins 2016

Þúsundir k róna 2016 2015 Breyt. % Breyt.

Rekstrarreikningur
Framlegð af vörusölu 11.201.358 10.168.519 1.032.839 10,2%
Aðrar rekstrartekjur 370.733 392.161 -21.428 -5,5%
Laun og annar starfsmannakostnaður -4.233.719 -3.883.348 -350.371 9,0%
Sölu- og dreifingarkostnaður -2.078.594 -2.268.324 189.730 -8,4%
Annar rekstrarkostnaður -1.634.933 -1.397.160 -237.773 17,0%
EBITDA 3.624.845 3.011.848 612.997 20,4%

Lykiltölur
EBITDA/framlegð 32,4% 29,6% 2,7% 9,3%
Laun/framlegð 37,8% 38,2% -0,4% -1,0%
Hagnaður á hlut 9,74 3,39 6,35 187,3%

2016 2015 Breyt. % Breyt.

Markaðshlutdeild án JET * 33,4% 37,1% -3,7% -10,0%
Markaðshlutdeild bensín 31,9% 31,8% 0,1% 0,3%
* JET stendur fyrir flugvélaeldsneyti



ÁRSTÍÐARBUNDNAR SVEIFLUR OG STERKT SJÓÐSTREYMI
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ENDURMAT FASTEIGNA OG NÝTT SKIPULAG
Árið 2017

 Starfsþáttayfirlit 2017 mun sýna afkomu þriggja eininga

 Fasteignir í ársreikningi 2016 eru bókfærðir á 13.799 m.kr. og 
tilheyra fasteigna hlutanum í starfsþáttaryfirliti

 Aðrar eignir tilheyra rekstrareiningu og eru með bókfært verð 
1.974 m.kr.

Nýtt skipulag N1 frá 1.1.2017
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Helstu forsendur endurmats:
 Matið byggir á 30 ára sjóðstreymismati þar sem hrakvirði er 

reiknað í lok spátíma

 Tekjur byggja á mati á markaðsleigu fasteigna og áætlaðri 
vannýtingu

 Fjárfestingar eru áætlaðar í samræmi við 5 ára fjárfestingaráætlun 
félagsins

 WACC 9,4% metin af sérfræðingum félagsins

 Gróf nálgun á skiptingu EBITDA 2016 milli sviða m.v. forsendur 
endurmats fasteigna er eftirfarandi:

 Rekstur 60%

 Fasteignir 40%



EFNAHAGSREIKNINGUR
EIGNIR Í ÁRSLOK

Helstu atriði:

 Rekstrarfjármunir hækka um 1.323 m.kr. vegna bakfærslu á 
virðisrýrnun fasteigna frá 2011 og um 4.850 m.kr. vegna 
endurmats

 Aukning í fjárbindingu í birgðum vegna aukinna umsvifa

 Betri afkoma hlutdeildarfélaga 2016

 Aðrar skammtímakröfur lækka milli 4F 2016 og 4F 2015

 Eignir hækka um 6.837 m.kr. 

Eignahlið efnahagsreiknings

* Veltuhraði birgða er kostnaðarverð seldra vara sem hlutfall af meðalstöðu birgða í birtum 
uppgjörum:  KSV / (Birgðir 1.1.2016 + Birgðir 31.12.2016)/2
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Þúsundir k róna 2016 2015 Breyt. % Breyt.
Efnahagsreikningur
Óefnislegar eignir 258.165 316.689 -58.524 -18,5%
Rekstrarfjármunir 15.773.467 9.166.834 6.606.633 72,1%
Eign í félögum 1.764.450 1.624.577 139.873 8,6%
Skuldabréfaeign 58.151 67.896 -9.745 -14,4%
Fastafjármunir alls 17.854.233 11.175.996 6.678.237 59,8%

Birgðir 3.026.753 2.604.007 422.746 16,2%
Viðskiptakröfur 2.303.272 2.275.197 28.075 1,2%
Kröfur á tengda aðila 14.843 20.663 -5.820 -28,2%
Aðrar skammtímakröfur 156.725 236.596 -79.871 -33,8%
Handbært fé 2.266.435 2.472.372 -205.937 -8,3%
Veltufjármunir alls 7.768.028 7.608.835 159.193 2,1%

Eignir alls 25.622.261 18.784.831 6.837.430 36,4%



EFNAHAGSREIKNINGUR
SKULDIR Í LOK TÍMABILS

Skuldahlið efnahagsreiknings
Helstu atriði:

 Hækkun á eigin fé um 4,8 m.kr. á milli ára skýrist af 
endurmati fasteigna og hagnaðar ársins en á móti kemur 
lækkun hlutafjár

 Vaxtaberandi skuldir eru samtals 7.009 m.kr. og nettó 
vaxtaberandi skuldir voru 4.775 m.kr. í lok desember 2016*

 Arðsemi eigin fjár var 39,2% á 2016 í samanburði við 19,9% 
á sama tímabili árið áður

 Eiginfjárhlutfall er 49,1% í samanburði við 41,2% árið á 
undan

* Nettó vaxtaberandi skuldir = Vaxtaberandi skuldir + áfallnir vextir – handbært fé
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Þúsundir k róna 2016 2015 Breyt.
% 

Breyt.
Efnahagsreikningur
Hlutafé 250.000 350.000 -100.000 -28,6%
Yfirverðsreikningur hlutafjár 3.153.857 4.152.900 -999.043 -24,1%
Annað bundið eigið fé 4.315.391 542.209 3.773.182 695,9%
Óráðstafað eigið fé 4.852.702 2.685.961 2.166.741 80,7%
Eigið fé 12.571.949 7.731.070 4.840.880 62,6%

Skuldir við lánastofnanir 6.500.000 6.370.000 130.000 2,0%
Tekjuskattskuldbinding 1.499.323 263.333 1.235.990 469,4%
Fyrirfram innheimtar tekjur 151.056 181.267 -30.211 -16,7%
Langtímaskuldir 8.150.379 6.814.600 1.335.779 19,6%

Tekjuskattur til greiðslu 512.383 429.547 82.836 19,3%
Aðrar skuldir við hið opinbera 2.046.570 1.773.111 273.459 15,4%
Skammtímalán 508.905 0 508.905
Viðskiptaskuldir 895.995 1.158.399 -262.404 -22,7%
Skuldir við tengda aðila 201.622 150.458 51.164 34,0%
Fyrirfram innheimtar tekjur 237.425 225.464 11.961 5,3%
Aðrar skammtímaskuldir 497.032 502.182 -5.150 -1,0%
Skammtímaskuldir alls 4.899.932 4.239.161 660.772 15,6%

Skuldir og eigið fé alls 25.622.261 18.784.831 6.837.430 36,4%



SJÓÐSTREYMI

Helstu atriði:

 Handbært fé frá rekstri lækkar um rúmlega 772 m.kr. á milli 
ára sem skýrist að mestu af meiri eldsneytisbirgðum í lok árs 
2016 samanborið við 2015

 Lækkun hlutafjár og arðgreiðsla hefur áhrif á 
fjármögnunahreyfingar á árinu

 Ákveðið að fara í umfangsmeiri fjárfestingar á 
þjónustustöðvum en gert var ráð fyrir í áætlun vegna aukinna 
umsvifa og uppfærslu á Nesti 

 Kaup félagins á Gúmmívinnslunni á Akureyri

 Gjaldfært viðhald rekstrarfjármuna var 422 m.kr. á árinu 
2016 samanborið við 309 m.kr. á árið 2015

 Fjárfestingahreyfingar 2017 eru áætlaðar um 800 m.kr. en 
aukin fjárfestingarþörf er á þjónustustöðvum

Sjóðstreymi
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Þúsundir k róna 2016 2015 Breyt. % Breyt.

Sjóðstreymi
Handbært fé frá rekstri 3.478.115 4.250.391 -772.276 -18,2%
Fjárfestingarhreyfingar -991.741 -471.955 -519.786 110,1%
Fjármögnunarhreyfingar -2.697.916 -5.968.636 3.270.720 -54,8%
Breyting á handbæru fé -211.542 -2.190.200 1.978.658 -90,3%
Gengismunur af handbæru fé -5.605 33.472 -39.077 -116,7%
Handbært fé í lok ársins 2.266.435 2.472.372 -205.937 -8,3%

Þúsundir k róna 2016 2015 Breyt. % Breyt.

Viðhaldskostnaður 421.547 308.952 112.595 36,4%



Staða og horfur



Afkomuspá ársins 2017
 EBITDA spá fyrir árið 2017 er 3.400 – 3.500 m.kr.

 Forsendur:

 Gert er ráð fyrir stöðugu olíuverði á heimsmarkaði

 Miðað er við að gengi USD/ISK verði í kringum 112

 Að kjarasamningar haldi

Þróun olíuverðs á 1F 2017

Óvissuþættir:

 Verkfall sjómanna 

 Óvissa vegna kjarasamninga á almennum markaði

 Aukin samkeppni 

 Kostnaðarhækkanir umfram verðbólgu

STAÐA OG HORFUR
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Hluthafar:

 Stjórn félagsins boðar til aðalfundar 21. mars 2017

 Tillaga um 3 kr. arð á hlut

 Fjárfestingafélag stofnað 2017



Takk fyrir



FYRIRVARAR

 Allar upplýsingar í kynningunni byggja á heimildum sem N1 hf. telur áreiðanlegar við birtingu hennar, en ekki er hægt að tryggja að þær séu
réttar.

 Allar upplýsingar í kynningunni eru í eigu N1 hf. Ekki er heimilt að afrita, breyta eða dreifa á nokkurn hátt upplýsingum úr kynningunni, hvorki
að hluta til né í heild.

 Þessi kynning er aðeins ætluð til upplýsingagjafar en ekki sem hluti af eða grunnur að ákvarðanatöku viðtakenda. Viðtakendum ber ekki að
túlka upplýsingar í kynningu þessari sem loforð eða leiðbeiningar. N1 hf. ber ekki að veita viðtakendum kynningar þessarar frekari
upplýsingar um félagið eða gera breytingar eða leiðréttingar á henni ef upplýsingar sem liggja til grundvallar breytast.

 Framtíðarhorfur félagsins eru háðar fjölda áhættu- og óvissuþátta sem geta haft þau áhrif að raunverulegur árangur í framtíðinni verði
umtalsvert frábrugðinn því sem greint er frá í þessari kynningu. Þar má nefna ytri þætti á borð við gengi gjaldmiðla, heimsmarkaðsverð á
eldsneyti, framboð á fjármagni, gildistöku nýrra laga og áhrif eftirlitsaðila ásamt öðru.

 N1 hf. tekur fram að viðtakendur kynningarinnar eiga ekki að treysta á staðhæfingar í henni í framtíðinni þar sem þær eiga eingöngu við á
útgáfudegi kynningarinnar. Allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins eru fullgildar í heild sinni með tilliti til þessara fyrirvara.

 Með móttöku þessarar kynningar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn af framangreindum fyrirvörum og takmörkunum.
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