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HAGNAÐUR 170 MILLJÓNIR KRÓNA
Á FYRSTA ÁRSFJÓRÐUNGI 2021

HELSTU LYKILTÖLUR OG NIÐURSTÖÐUR FYRSTA ÁRSFJÓRÐUNGS 2021 (1F 2021)
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Framlegð nam 2.350 m.kr. og hækkaði um 0,9% frá fyrsta ársfjórðungi 2020 (1F 2020).
EBITDA nam 773 m.kr. án einskiptiskostnaðar, sem er 25,9% hækkun frá 1F 2020.
EBITDA hagnaður eftir einskiptiskostnað nam 673 m.kr. sem er 9,7% hækkun frá 1F 2020.
EBITDA framlegð var 28,6% miðað við 26,3% á 1F 2020.
Hagnaður eftir skatta nam 170 m.kr. samanborið við 159 m.kr. á 1F 2020.
Arðsemi eigin fjár, á ársgrundvelli, var 7,1% samanborið við 6,7% á 1F 2020.
Hagnaður á hlut var 0,09 í samanburði við 0,08 á 1F 2020.
Arðgreiðsla að fjárhæð 350 m.kr. samþykkt til greiðslu 8. apríl 2021.
Handbært fé frá rekstri nam 434 m.kr. samanborið við 586 m.kr. á 1F 2020.
Eigið fé í lok tímabilsins nam 9.639 m.kr. og eiginfjárhlutfall var 36,2%.

HORFUR FYRIR ÁRIÐ 2021

Við birtingu ársreiknings 2020 gaf Skeljungur út afkomuspá og áætlaði að EBITDA ársins 2021 yrði á
bilinu 3.000-3.400 m.kr. og fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum yrðu á bilinu 750-850 m.kr.
Félagið heldur þeirri spá óbreyttri.
Í afkomuspá félagsins, það sem eftir er ársins, er gert ráð fyrir stöðugu gengi gjaldmiðla og stöðugu
olíuverði. Bent er á að við umreikning reikningsskila er notast við meðalgengi innan ársins. Áætlanir
félagsins miða við meðalgengi DKK/ISK 20,5 á síðustu þremur ársfjórðungum ársins.
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ÁRNI PÉTUR JÓNSSON, FORSTJÓRI SKELJUNGS:

„Afkoma fyrsta ársfjórðungs litast af áhrifum heimsfaraldursins eins og undanfarnir ársfjórðungar hafa
gert. Undir lok fyrsta ársfjórðungs 2021 var liðið eitt ár frá því samkomutakmarkanir og ferðatakmarkanir gerðu vart við sig með neikvæðum áhrif á rekstur samstæðunnar.
Við gripum til hagræðingaraðgerða á árinu 2020 sem var svo fylgt eftir með fleiri aðgerðum á fyrsta
ársfjórðungi samhliða skipulagsbreytingum. Einskiptisáhrif þeirra í rekstri eru 100 milljónir króna sem
voru gjaldfærðar á fyrsta ársfjórðungi en munu skila sér í lækkun rekstrarkostnaðar á komandi
ársfjórðungum. Það er ánægjulegt að sjá að rekstrarkostnaður samstæðunnar lækkaði um tæplega
10% milli ára að teknu tillti til einskiptiskostnaðar.
Það hefur átt sér stað kröftug viðspyrna í færeysku efnahagslífi sem við sjáum glöggt á afkomu okkar
þar og horfur fyrir reksturinn á Íslandi eru góðar að því gefnu að áætlanir stjórnvalda í bóluefnamálum
og opnun landsins gangi eftir.
Í ljósi orkuskiptanna ætlum við okkur að minnka áhættu í hefðbundinni sölu eldsneytis sem kann að
leiða til þess að félagið fjárfesti í einhverju ótengdu eldsneytissölu eða selji frá sér eitthvað sem tengist
eldsneytissölu.
Við höldum áfram að vinna með áherslur okkar sem við höfum sagt frá áður þ.e. að hagræða í rekstri,
einfalda skipulag, skerpa á tekjueiningum og að nýta tækifæri til sóknar.“

HELSTU NIÐURSTÖÐUR 1F 2021 (M.KR.)

*Án IFRS16 áhrifa

✓ Afkomubati við krefjandi aðstæður
✓ Einskiptiskostnaður 100 m.kr. á Íslandi á fjórðungi vegna skipulagsbreytinga
✓ Olíuverð hefur hækkað á ársfjórðungi með jákvæðum áhrifum á rekstur en neikvæð á
sjóðstreymi vegna fjárbindingar
✓ Fækkun ferðamanna á Íslandi og umsvif tengd ferðaþjónustu hafði neikvæð áhrif í rekstri
✓ Mjög góður ársfjórðungur í Færeyjum og vöxtur í umsvifum
✓ Nettó skuldir lækka á 1F

REKSTRARREIKNINGUR 1F 2021 (M.KR.)

∆

✓ Framlegð hækkar lítillega milli ára
✓ Án gengismunar lækkar framlegð um 68 m.kr.
✓ Einskiptiskostnaður 100 m.kr. vegna skipulagsbreytinga
✓ Rekstrarkostnaður lækkar um 172 m.kr. (9,7%) á milli ára þegar tekið hefur verið tillit
gengismunar og einskiptiskostnaðar
✓ EBITDA hækkar um 59 m.kr. milli ársfjórðunga
✓ Hagnaður nam 170 m.kr.

LANDFRÆÐILEG SKIPTING (M.KR.)

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. MARS 2021 (M.KR.)

✓ Vaxtaberandi skuldir nettó (NIBD), að meðtöldum veltuhlutabréfum, lækka um 252 m.kr. frá
áramótum
✓ Hækkun á olíuverði jók fjárbindingu í birgðum og kröfum
✓ Hreint veltufé hækkar um 0,1 ma frá árslokum 2020
✓ Eiginfjárhlutfall 36,2%
✓ Arður greiddur í byrjun apríl
✓ Breyting á DKK minnkaði efnahagsreikning samstæðunnar um 0,45 ma ISK frá árslokum 2020
SJÓÐSTREYMI

✓ Hreint veltufé tók talsverðum breytingum á 1F vegna breytinga á olíuverði og jók fjárbindingu í
birgðum, kröfum og viðskiptaskuldum um samtals 148 m nettó.
✓ Fjárfest var í hlutdeildarfélögum fyrir samtals 235 m á 1F og eignarhlutir í öðrum félögum
seldir fyrir 223 m.

STOFNUN FÉLAGS UM BIRGÐASTÖÐ VIÐ ÖRFIRISEY

Stjórn Skeljungs samþykkti á stjórnarfundi í dag að stofna félag utan um birgðastöð félagsins við
Örfirisey, m.a. með það að markmiði að skerpa línur í rekstri félagsins á Íslandi. Rekstrargrunnur
félagsins mun byggjast á gegnumstreymisgjaldi eldsneytis, leigutekjum o.fl.

KYNNINGARFUNDUR EKKI HALDINN AÐ ÞESSU SINNI

Skeljungur hefur ákveðið að fækka kynningarfundum og verða því ekki haldnir fundir vegna
árshlutareikninga fyrsta og þriðja ársfjórðungs 2021. Öðrum og fjórða ársfjórðungi verða gerð skil á
kynningarfundum.

ÁRSHLUTAREIKNINGUR FYRSTA ÁRSFJÓRÐUNGS

Helstu atriði í tilkynningu þessari eru unnin upp úr árshlutareikningi félagsins, sem samþykktur var af
stjórn og forstjóra á stjórnarfundi þann 29. apríl 2021.
Árshlutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins, móðurfélagsreikning félagsins og
dótturfélaga þess. Reikningarnir eru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS).
Árshlutareikningurinn hefur hvorki verið endurskoðaður né kannaður af endurskoðendum félagsins.
Til nánari upplýsinga er vísað til reikningsins sem er meðfylgjandi tilkynningu þessari.
Nánari upplýsingar veita Árni Pétur Jónsson, forstjóri og Ólafur Þór Jóhannesson, framkvæmdastjóri
fjármálasviðs, fjarfestar@skeljungur.is.
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