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Íslenska hagkerfið hefur verið í 
hraðri  framþróun á síðustu árum. 
Hagvöxtur hefur verið góður og 
meiri en í nálægum ríkjum á sama 
tíma. Einkaneysla hefur verið 
meiri samhliða vexti kaupmáttar. 
Þróun verðlags hefur verið mun 
meiri en í helstu nágrannaríkjum. 
Mikill viðskiptahalli við útlönd 
setti þrýsting á gengi íslensku 
krónunnar sem lækkaði verulega 
á árinu 2006. Þrátt fyrir þessa 
lækkun jókst almenn eftirspurn 
Íslendinga eftir ferðum til útlanda. 

Á sama tíma var hagstæðara en áður fyrir erlenda 
ferðamenn að sækja landið heim. Góður hagvöxtur 
á undanförnum árum ásamt aukinni samkeppni í 
millilandaf lugi hefur ýtt undir almenna eftirspurn 
eftir ferðum til og frá landinu. 

Veruleg fjölgun varð á farþegum sem fóru um 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar á síðasta ári. Þeim 
fjölgaði um 11% og fór fjöldi þeirra í fyrsta skipti 
yfir 2 milljónir farþega. Vert er að benda á að árið 
2002 var fjöldi farþega rúmlega 1,2 milljónir sem 
gerir um 65% aukingu á fjórum árum. Þessi mikla 
farþegaauking hefur sett verulegt mark á rekstur 
og uppbyggingaráform félagsins. 

Horfur eru á frekari fjölgun farþega á næstu árum. 
Nýleg farþegaspá félagsins gerir ráð fyrir að fjöldi 
farþega um Kef lavíkurf lugvöll fari í 3,2 milljónir 

árið 2015 og í 4,4 milljónir árið 2025. Þetta gefur 
á margan hátt góð fyrirheit um komandi ár en 
engu að síður er rétt að stíga varlega til jarðar og 
haga rekstri og fjárfestingum félagsins þannig að 
rekstrahæfi þess sé tryggt til framtíðar.         

Miklar framkvæmdir, opnun nýrra svæða, fjölgun 
farþega og rekstraraðila ásamt því að halda 
eðlilegu þjónustustigi meðan á framkvæmdum 
stóð settu verulegt mark á starfsemi félagins árið 
2006. Á síðasta ári námu heildarfjárfestingar f lug
stöðvarinnar um 4,3 milljörðum króna. Talið er 
að þessi umfangsmikla stækkun og endurgerð 
f lugstöðvarinnar sem staðið hefur yfir síðustu 4 ár 
anni farþegaaukningunni a.m.k. næstu 10 árin.  
Stækkuð og endurgerð norðurbygging hefur verið 
tekin í notkun nú á vormánuðum. Við þessa 
róttæku breytingu mun brottfararsvæðið tæplega 
þrefaldast að stærð og þjónusta við farþega og aðra 
gesti f lugstöðvarinnar á sviði verslunar, veitinga, 
afþreyingar og almennrar afgreiðslu aukast til 
muna. Við þessa endurgerð og stækkun f lug
stöðvarinnar á aðstaða og þjónusta við farþega að 
vera sambærileg við það sem best þekkist í þeim 
efnum erlendis.            

Stjórn Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. hélt 11 fundi 
á árinu 2006 og frá síðasta aðalfundi hefur stjórnin 
haldið 12 fundi. Að auki hefur hluti stjórnar eða 
einstakir stjórnarmenn tekið þátt í úrlausn ákveðinna 
sérverkefna. Þar má m.a. nefna setu í verkefnisstjórn 
vegna nýframkvæmda og breytinga á f lugstöðinni. 

Ávarp stjórnarformanns

Gísli Guðmundsson,
stjórnarformaður
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Sérstakur fundur stjórnar og lykilstjórnenda var 
haldinn sl. haust þar sem framtíðarsýn og sóknar
tækifæri félagsins voru skoðuð frekar.

Undirbúningur framkvæmda, umfang þeirra, fjár
festingar og fjármögnun var eitt viðamesta verkefni 
á borði stjórnar á  sl. ári. Margir aðilar, innlendir 
sem erlendir, hafa ásamt starfsmönnum lagt hönd á 
plóginn. Stækkun og endurgerð f lugstöðvarinnar 
er þýðingarmesta verkefni sem félagið hefur ráðist 
í frá stofnun þess. Mikið er færst í fang og miklar 
skuldbindingar teknar til að tryggja aukna þjónustu 
og styrkja enn frekar tekjugrundvöll fyrirtækisins 
til framtíðar.

Almennt gekk rekstur Flugstöðvarinnar vel á síðasta 
ári. Heildartekjur jukust um 570 milljónir og fjár
munamyndun rekstrar jókst um tæpar 300 milljónir, 
sem er mun betra en gert var ráð fyrir í rekstraráætlun. 
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir jókst einnig 
milli ára sem hefur verið reyndin allt frá því að 
reksturinn var hlutafélagsvæddur árið 2000. Vegna 
mikils gengistaps á síðasta ári, sem nam um 1.400 
milljónum, varð óverulegur hagnaður af rekstri 
félagsins eftir skatta.  Hann nam um 22 milljónum 
króna. 

Það er mat stjórnar að vel hafi tekist til í rekstri 
félagsins árið 2006. Flestar kennitölur rekstrar og 
efnahags eru betri árið 2006 en á árinu á undan. Á 
aðalfundi mun stjórn félagsins leggja til að greiddur 
verði 10% arður til hluthafans sem nemur 250 mill
jónum króna. Frá stofnun Flugstöðvar Leifs Eiríks
sonar hf. hefur félagið greitt 1.500 milljónir í arð 
sem jafngildir um 60% af því hlutafé sem f lugstöð
inni var lagt til við stofnun félagsins.     
 
Miklar breytingar hafa orðið á ytra og innra umhverfi 
Flugstöðvarinnar á þeim tiltölulega skamma tíma frá 
því að hið unga félag tók til starfa. Brotthvarf varnar
liðsins á sl. ári kallar á enn frekari breytingar og 
aðlögun á starfseminni á Kef lavíkurf lugvelli. Móta 
þarf skýra stefnu um rekstrarfyrirkomulag, skipu
lagsmál, framtíðaruppbyggingar og landnýtingar
áform f lugvallar og f lugstöðvarsvæðisins í heild 
sinni. Í þeirri vinnu sem er framundan er  mikilvægt 
að samkeppnishæfni Kef lavíkurf lugvallar sem milli

Ávarp stjórnarformanns
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landaf lugvallar sé sem best tryggð. Það hlýtur að 
skipta ferðaþjónustuna í landinu miklu máli að 
gjaldtaka og þjónusta á Kef lavíkurf lugvelli sé sam
keppnishæf við aðra millilandaf lugvelli og að f lug
völlurinn laði að meiri umferð í framtíðinni.

Í f lestum ríkjum Vestur Evrópu hefur f lugstöðva 
og f lugvallarekstur verið hlutafélagsvæddur í einu 
félagi. Í mörgum tilvikum sjá þessi félög einnig 
um heildarmótun  og uppbyggingu á f lugvallar og 
f lugstöðvarsvæðinu og næsta nágrenni. Engu að 
síður eru byggingar og skipulagsmálin á hendi 
viðkomandi sveitastjórna. Þar sem best hefur tekist 
til í þessum efnum erlendis er mjög náin samvinna 
milli aðila um heildaruppbygginguna og oft á tíðum 
er um eignarleg tengsl að ræða í gegnum sérstök 
þróunarfélög. 

Kostir hlutafélagsformsins eru ljósir í rekstri sem 
þessum. Almennt er talið að þeir njóti sín best á 
sviði einkarekstrar og viðskipta frekar en opin
berrar stjórnsýslu. Það er mat stjórnar félagsins að 
hlutafélagsvæðing f lugstöðvarinnar hafi verið rétt 
stefna og mikið framfararspor fyrir starfsemina og 
þá þjónustu sem veitt er. Í vinnunni framundan er 
félagið tilbúið að leggja sitt af mörkum til að 
mynda traust og framsækið félag um rekstur f lug
vallarins, f lugstöðvarinnar og um uppbyggingu 
og mótun svæðisins í heild.

Tæp 7 ár eru frá því að rekstur f lugstöðvarinnar var 
hlutafélagsvæddur og almennt séð hefur rekstur 
félagsins verið á farsælli braut. Þau meginmarkmið 
sem stjórnin setti sér í upphafi starfa sinna hafa náðst 
í stórum dráttum. Félagið er fjárhagslega sterkt og 
hefur náð að uppfylla þær kröfur og væntingar sem 
gerðar voru í upphafi. Fjármunamyndun rekstrar 
hefur aukist jafnt og þétt og hefur staðið undir 
stórum hluta fjárfestinga félagsins. Í gegnum vaxandi 
erlend samskipti og verkefni hefur myndast mikil 
þekking og reynsla innan félagsins á f lugstöðvar
rekstri sem mikilvægt er að miðla af í því breytingar
ferli sem framundan er. 

Ég vil sérstaklega þakka samstarfsmönnum í stjórn 
fyrirtækisins og dótturfélögum fyrir mikið og 
gott starf. Enn fremur vil ég þakka  starfsmönnum, 

lykilstjórnendum og forstjóra fyrir vel unnin störf og 
ánægjuleg samskipti. Síðast en ekki síst vil ég þakka 
viðskiptavinum og þeim fjölmörgu gestum sem leið 
áttu um f lugstöðina fyrir viðskiptin á árinu og 
óska þeim svo og öllum starfsmönnum og 
meðstjórnarmönnum gæfu og gengis um ókomin ár. 
Megi starfsemi og rekstur Flugstöðvar Leifs Eiríks
sonar dafna um ókomna tíð.         

Í stjórn félagsins á aðalfundi �0. mars 
2006 voru eftirtaldir kosnir:

Gísli Guðmundsson, stjórnarformaður
Stefán Þórarinsson, framkvæmdastjóri
Ellert Eiríksson, fyrrv. bæjarstjóri
Eysteinn Jónsson, rekstrarverkfræðingur
Haraldur Johannessen, hagfræðingur

Í varastjórn voru kosin:
Jakob Hrafnsson, verkefnastjóri
Magnea Guðmundsdóttir, kynningarstjóri

Stefán Þórarinsson sagði sig úr stjórn FLE hf. á 
árinu og tók Jakob Hrafnsson hans sæti.

Stjórn dótturfélags:

Fríhöfnin ehf.
Stefán Þórarinsson, stjórnarformaður
Helga Sigrún Harðardóttir, meðstjórnandi
Stefán Kalmansson, meðstjórnandi

Í varastjórn var kosinn:
Ellert Eiríksson, fyrrv. bæjarstjóri

Stefán Þórarinsson sagði sig úr stjórn Fríhafnarinnar 
ehf. á árinu og tók Ellert Eiríksson hans sæti.
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Lykiltölur úr reikningum FLE hf.

 2006 2005 2004
Rekstrarreikningur
 Heildartekjur ..................................................................  6.783 6.213 5.848
 Rekstrargjöld ..................................................................  5.036 5.055 4.823
 EBITDA .........................................................................  2.321 2.033 1.857
 Hagnaður fyrir skatta ......................................................  27 1.210 1.128
 Hagnaður  .......................................................................  22 999 890
 Veltufé frá rekstri ............................................................  2.020 1.668 1.588

   
Efnahagsreikningur
 Eigið fé í árslok ...............................................................  5.654 5.882 5.258
 Langtímaskuldir í árslok .................................................  10.355 6.565 7.239
 Aðrar skuldir í árslok ......................................................  1.766 1.497 863
 Fastafjármunir .................................................................  16.511 12.760 11.743
 Veltufjármunir ................................................................  1.264 1.184 1.617

Kennitölur

Úr rekstrarreikningi
 Hagnaður fyrir afskriftir/heildartekjur ...........................  34% 33% 32%
 Hagnaður af reglulegri starfsemi f. skatta/heildartekjur .  0,00 0,19 0,19
 Hagnaðarhlutfall  hagnaður ársins/rekstrartekjur ..........  0,3% 16,1% 15,2%
 Arðsemi eigin fjár  hagnaður/meðalstaða eigin fjár ......  0,00 0,18 0,19

Fjárhagslegur styrkur
 Veltufjárhlutfall  veltufjármunir/skammtímaskuldir .....  0,72 0,79 1,87
 Eiginfjárhlutfall  eigið fé/heildarfjármagn ....................  32% 42% 39%
 Innra virði hlutafjár  eigið fé/hlutafé ............................  2,26 2,35 2,10

 Meðalfjöldi starfa ............................................................  140 149 148
 Farþegafjöldi (x1000) ......................................................  2.019 1.817 1.637

Fjárhæ›ir í milljónum króna.
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Árið 2006 í hnotskurn

Janúar 
FLE og Saga Boutique endurnýjuðu samning um rekstur í f lug
stöðinni. Með samningnum rúmlega þrefaldaðist stærð versl
unarinnar. 

Febrúar
FLE og bílaleigurnar Alp, Hertz og Höldur undirrituðu samning 
um rekstur í f lugstöðinni.

Mars
Aðalfundur FLE hf. var haldinn 30. mars. Í ræðu sinni á aðal
fundinum vék Gísli Guðmundsson, stjórnarformaður meðal annars 
að breytingum sem framundan eru á Keflavíkurf lugvelli og lýsti 
stjórn félagsins reiðubúna til að taka þátt í því verki ef stjórnvöld 
óskuðu eftir.

Rammagerðin og Sjóklæðagerðin undirrituðu samning við 
FLE hf. um að hefja verslunarrekstur í norður og suðurbyggingu 
f lugstöðvarinnar.

Undirritaður var samningur við Haga um rekstur verslanna í 
Flugstöðinni.

Fyrsta f lug BA frá London til Kef lavíkur og fyrsta f lug SAS 
Braathens frá Osló til Kef lavíkur var í lok mánaðarins. 

Brú yfir brottfararsalinn, milli austurs og vesturhluta 3. hæðar f lug
stöðvarinnar var tekin í notkun. 

Apríl
Nýtt vopnaleitarsvæði var tekið í notkun á 2.hæð f lugstöðvarinnar. 
Vopnaleitarsvæðið markaði tímamót því það var fyrsti hluti nýs 
brottfararsvæðis farþega sem tekinn var í notkun. 

FLE og Epal undirrituðu samning um verslunarrekstur í f lug
stöðinni.

Iceland Express hóf f lug til Alicante. 

Maí
FLE jók enn við þjónustu farþega og tók í notkun sex sjálfs
afgreiðslustöðvar fyrir innritun farþega.

Iceland Express hóf f lug á 4 nýja áfangastaði, til Gautaborgar, Stokk
hólms, Friedrichshafen og Berlínar.

Icelandair hóf f lug til Manchester. 

Júní 
FLE og Fríhöfnin ehf. voru styrktar og samstarfsfyrirtæki Golf
klúbbs Suðurnesja annað árið í röð. Samningurinn fól m.a. í sér 
að GS skipulagði golfkennslu og golfmót fyrir starfsfólk FLE og 
Fríhafnarinnar sem og golfmót fyrir samstarfs og viðskiptaaðila 
fyrirtækjanna.

FLE gerði styrktarsamning við Listasafn Reykjanesbæjar um 
menningarstarfsemi og veitti safninu aðstöðu í f lugstöðinni til þess 
að kynna íslenska listamenn.
Laufskálinn var opnaður fyrir umferð 30. júní. 

350 ný langtímastæði voru tekin í notkun á bílastæðum farþega og 
250 ný bílastæði fyrir starfsmenn.

Júlí
Saga Boutique, Epal Design, Sjóklæðagerðin, Rammgerðin 
og Inspired by Iceland opnuðu verslanir á nýju brottfararsvæði 
f lugstöðvarinnar. Einnig opnaði Kaffitár kaffibar á svæðinu.

Opnuð var 1011 verslun í komusal FLE. Sú nýbreytni jók þjónustu 
við alla sem eiga leið um f lugstöðina. 

Þráðlaust net var tekið í notkun í f lugstöðinni í samstarfi við TM 
Software. 

FLE samdi við ELKO um að hefja verslunarrekstur í f lugstöðinni.

Ágúst
Bláa Lónið opnaði nýja og glæsilega BLUE LAGOON verslun 
á nýja brottfararsvæðinu. Verslunin býður farþegum einnig SPA 
þjónustu sem er nýjung í f lugstöðinni. 

FLE samdi við Skífuna um rekstur verslunar með tónlist, 
kvikmyndir, tölvuleiki og afþreyingarefni því tengdu.

September
Hlynur Sigurðsson tók við starfi framkvæmdastjóra Fríhafnarinnar 
ehf. 

Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra tók formlega í notkun 3. 
hæð Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

Golfmót fyrir viðskiptavini FLE og Fríhafnarinnar ehf. var haldið 
föstudaginn 1. september. 

Mötuneyti starfsmanna var f lutt á nýjan stað af  2. hæð á þriðju.

Október
FLE og Leonard ehf. endurnýjuðu samning um rekstur verslunar 
með úr og skartgripi. 

Uppsetning hófst á nýju farangursf lokkunarkerfi.

Nýjar yfirbyggðar gönguleiðir frá bílastæðum að f lugstöðinni voru 
teknar í notkun. 

Sett var upp ný vörulyfta í f lugstöðinni sem hefur fimm tonna 
burðargetu. Lyftan mun vera stærsta vélarrýmislausa víralyfta sem 
um getur í veröldinni. 

Nýtt skipurit FLE hf. tók gildi.

Nóvember 
FLE og Alex ehf. undirrituðu samning um rekstur bifreiða
geymsluþjónustu í f lugstöðinni. 

FLE hlaut Súluna,  menningarverðlaun Reykjanesbæjar árið 2006.

FLE og Flugþjónustan Keflavíkurf lugvelli ehf. undirrituðu samn
ing um veitingarekstur í Flugstöðinni en IGS hefur verið með 
veitingarekstur í f lugstöðinni um árabil. 

Desember
Nýr inngangur og nýtt færibandakerfi fyrir töskur var tekið í 
notkun, sem afkastar margfalt á við gömlu færiböndin. 
Farþegi númer tvær milljónir fór um Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
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Meðalfjöldi starfa hjá samstæðunni lækkaði um 
níu á árinu. Fækkunin skýrist aðallega af samruna 
Íslensks markaðar ehf. við Fríhöfnina ehf., og því 
að starfsemi hans var lögð niður á árinu. 

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði er um 
2.321 milljón króna eða rúmlega 34% af heildar
tekjum. Árið 2005 var hagnaður fyrir afskriftir og 
fjármagnsliði um 2.033 milljónir króna eða um 33% 
af heildartekjum. Aukning í hagnaði fyrir afskriftir 
og fjármagnsliði er því  tæpar 290 milljónir sem er  
um 14% breyting milli ára. 

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna lækka um 
301 milljón króna milli ára. Ástæðan fyrir lækkun 
afskrifta skýrist af því að á árinu var hætt afskrift 
á viðskiptavild sem ella hefði numið rúmum 400 
milljónum króna. Samkvæmt lögum nr. 3/2006 um 
ársreikninga er heimilt að hætta afskriftum á viðskipta
vild ef sýnt er með settum reikningsskilareglum að 
hún standist virðisrýrnunarpróf, sem hún gerir. Að 
teknu tilliti til lækkunar afskrifta vegna viðskiptavildar 
þá er í raun um 100 milljóna króna hækkun á afskrift
um varanlegra rekstrarfjármuna að ræða sem skýrist 
af verulegum fjárfestingum.

Miklar sveif lur eru milli ára í f jármagnsgjöldum 
félagsins. Árið 2006 nema þau 1.742 milljónum 
króna samanborið við jákvæða stöðu upp á um 15 
milljónir króna árið áður.  Gengistap ársins 2006 
nemur 1.412 milljónum króna samanborið við 
317 milljóna króna gengishagnað árið áður. Gengi
svísitalan í upphafi árs 2006 var 104,69 en í árslok 

Rekstur og afkoma

Heildartekjur félagsins ásamt dóttur
félögum námu 6.783 milljónum  
króna á árinu 2006 og hækka um 
570 milljónir eða um 9,2% milli 
ára. Tekjur af verslunarrekstri námu 
5.853 milljónum en tekjur af fast
eignaleigu 865 milljónum króna. Í 
samstæðureikningi hafa innbyrðis 
viðskipti móðurfélags og dóttur
félaga verið nettuð út. Dótturfélög 
félagsins voru tvö í ársbyrjun, þ.e. 
Fríhöfnin ehf. og Íslenskur Markað

ur ehf., sem var sameinaður við Fríhöfnina ehf. 30. 
júní 2006. Þeir vöruflokkar sem Íslenskur markaður 
var með voru færðir til ýmissa verslunarfyritækja sem 
valin voru í forvali sem efnt var til haustið 2004.  

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði 
um rúm 11% á árinu 2006 miðað við árið 2005, eða 
úr rétt tæpum 1.817 þúsund farþegum í rúma 2.019 
þúsund farþega. Þetta er í samræmi við farþegaspá 
sem breska fyrirtækið BAA Ltd., sem rekur stærstu 
f lugvelli í Bretlandi og víðar, gerði í upphafi árs 
2005. Spáð er um 6% fjölgun farþega árið 2007 og 
að árið 2015 verði farþegafjöldinn kominn vel yfir 
þrjár milljónir. 

Rekstrargjöld án afskrifta og fjármagnsliða námu 
4.462 milljónum króna, sem er um 6,8% aukning frá 
árinu 2005. Launakostnaður samstæðunnar er 696 
milljónir samanborið við 709 milljónir árið 2005. 
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Höskuldur Ásgeirsson,
forstjóri 
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var hún 129,18, sem er um 23,4% veiking á árinu 
2006. Gjaldfærðir vextir nema 330 milljónum 
króna samanborið við 302 milljónir árið áður. Á 
árinu 2006 voru auk þess eignfærðir vextir sem 
hluti af f járfestingakostnaði vegna framkvæmda 
að fjárhæð 168 milljónir króna.

Hagnaður ársins eftir skatta er tæplega 22 milljónir 
samanborið við 999 milljóna króna hagnað árið 
2005. Hagnaður af rekstri dótturfélaga Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á árinu 2006 skiptist þannig 
að hagnaður var af rekstri Íslensk markaðar ehf. 
tímabilið 1/1 – 30/6 2006 að fjárhæð 1,5 milljón 
króna og 198,2 milljónir króna af rekstri 
Fríhafnarinnar ehf. tímabilið 1/1 – 31/12 2006.

Veltufé frá rekstri er um 2.020 milljónir króna 
árið 2006 samanborið við 1.668 milljónir árið 
2005. Fjármunamyndum rekstrar hefur því aukist 
um 352 milljónir króna milli ára. Rekstrar
hagnaður félagsins á greiðslugrunni er um 2.346 
milljónir og eftir að tekið hefur verið tillit til 
innborgaðra vaxtatekna og greiddra skatta og 
vaxta er handbært fé frá rekstri 1.991 milljón 
króna.  Nettó fjárfestingahreyfingar nema 3.960 
milljónum króna og f jármögnunarhreyfingar 
ársins eru jákvæðar. Þær samanstanda af útgreidd
um arði og afborgunum langtímaskulda auk inn
borgaðra nýrra lána vegna framkvæmda á árinu 
samtals nettó að fjárhæð 1.877 milljónum króna. 
Handbært fé í árslok er 92 milljónum króna lægra 
en það var í ársbyrjun.

Efnahagur
Heildareignir FLE hf. eru bókfærðar á 17.775 
milljónir króna í árslok 2006. Nýfjárfestingar 
nema um 4.317 milljónum króna á árinu. Skuldir 
félagsins nema um 12.121 milljón og hafa hækkað 
um tæplega 4.060 milljónir milli ára. Tekið var 
nýtt lán að f járhæð 2.659 milljónir króna. 
Viðskiptaskuldir félagsins hafa hækkað um tæplega 
630 milljónir og er það fyrst og fremst vegna 
fjárfestinga. Nettóskuldir félagsins, þ.e. skuldir að 
frádregnum veltufjármunum, eru um 10.857 milljónir 
króna. 

Eigið fé félagsins hefur minnkað úr 5,9 milljörðum 
í 5,7 milljarða milli ára. Á  síðasta ári var greiddur út 
arður til hluthafans  að upphæð 250 milljónir kr.  
Við stofnun félagsins 1.október 2000 var eigið fé 
félagsins 3,3 milljarðar króna. Eiginfjárhlutfallið var 
32% í árslok 2006 en var 42% í árslok 2005. Innra 
virði hlutafjár er 2,26 í árslok 2006.

Helstu verkefni ársins

Fasteignasvið
Mikil áhersla var lögð á að ljúka að mestu samninga
 gerð um rekstrarleyfi fyrir verslanir og veitingar í 
f lugstöðinni. Samningum við rekstraraðila var 
f lestum lokið á vormánuðum. Fyrsta rekstrareining
in sem opnuð var á grundvelli nýs samnings var Kaffi
tár, í júlí.  Rammagerðin tók við sölu minjagripa og 
gjafavöru af Íslenskum markaði, Sjóklæðagerðin tók 
við sport og útivistarfatnaði, verslunin 1011 tók við 
matvörunni og Eymundsson tók við bókum blöðum 
og tímaritum. Endurnýjaðir voru samningar við 
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Leonard, Saga Boutique, Optical Studio og Bláa 
lónið. Verslun Epal, sem selur þekkta hönnunarvöru, 
kom ný inn á svæðið. Gerðir voru samningar um 
aðstöðu fyrir bílaleigur og bílaþjónustufyrirtæki í 
komusal og á útisvæðum. Í október tók nýtt við
skiptaþróunarsvið við samningsframkvæmdinni við 
rekstraraðilana en eftirleiðis mun fasteignasviðið ein
beita sér að rekstri fasteignanna. 

Mikið átak var að láta umferð um f lugstöðina 
ganga snurðulaust á tímum mikilla framkvæmda 
og um leið að skapa svigrúm fyrir þær. Yfirleitt er 
mannvirkjum lokað tímabundið meðan stórar 
endurbætur og viðbyggingar eiga sér stað, en ekki 
er hægt að gera það við samgöngumannvirki eins 
og f lugstöð.  Þetta hefur gengið ótrúlega vel, en 
reynt talsvert á rekstraraðila og f l.  Á endasprettin
um eru starfsfólk, rekstraraðilar og farþegar orðin 
langeygir eftir lokum þessa stóra framkvæmda
áfanga, sem hefur staðið yfir með litlum hléum í 
nærri f jögur ár. 

Í breytingarferlinu hefur f lugstöðin stækkað úr um 
39 þúsund fermetrum árið 2003 í um 56 þúsund 
fermetra árið 2007. Á jarðhæðinni er búið að taka 
í notkun farangursf lokkunarkerfi af fullkomnustu 
gerð sem getur afgreitt um 27 f lug til mismunandi 
áfangastaða samtímis. Hið nýja sjálfvirka f lokk
unarkerfi getur f lokkað um 3.600 töskur á klst. 
samanborið við um 1.200 töskur í gamla hand
f lokkunarkerfinu. Við f lokkunarkerfið er tengt 
sprengileitarkerfi sem stenst allar kröfur sem 
gerðar eru til slíks búnaðar í dag. FLE hefur haft 
alger hamskipti við framkvæmdirnar. Fátt verður 

eftir sem minnir á f lugstöðina, sem var tekin í 
notkun árið 1987. 

Með aukinni umferð um f lugstöðina og stækkun 
hennar er þörf á meiri viðveru starfsmanna  félags
ins og fjölgun starfsfólks til að ef la þjónustu við 
farþega. Á döfinni er enn frekari ef ling þjónustu
þáttarins, sem tekur mið af stærri byggingu og 
f lóknari og umfangsmeiri tæknibúnaði. Farið 
verður yfir alla þjónustusamninga FLE við verktaka 
og birgja svo þeir taki mið af breyttum rekstri.

Hertar öryggisreglur
Hertar reglur um handfarangur gengu í gildi 6. 
nóvember sl. Þá voru sett takmörk við stærð vökva
umbúða sem farþegar mega hafa með sér í gegnum 
öryggisskoðun. Vel gekk að bregðast við þessum 
kröfum, sem settar voru af Evrópusambandinu, en 
eftir er að koma í ljós hver verða langtímaáhrif 
aðgerðanna. Síauknar öryggiskröfur einkenna f lug
heiminn allt frá 11. september 2001, sem leggjast af 
auknum þunga á f lugfarþega með margvíslegum 
hætti. Beinn kostnaður FLE á ári af f lugvernd eru 
um 160 milljónir króna í formi aðstöðu og tækja. 
Kostnaður vegna öryggis og sprengjuleitar, sem Sýslu
maðurinn á Kef lavíkurf lugvelli ber ábyrgð á,  nemur 
um 5600 milljónum króna árlega.  Farþegar greiða 
kostnaðinn í formi öryggisgjalds sem leggst á far
miðann. Þjónustusamningur  við Sýslumannsem
bættið var endurskoðaður á síðasta ári þar sem m.a. 
var t.t.t.  stærri og umfangsmeiri rekstrar f lugstöð
varinnar.  
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Síðastliðið sumar gengu í gildi reglur um leit á 
farþegum sem koma til landsins frá löndum utan 
ESB og EES. Krafan er að leitað sé á öllum farþeg
um frá Bandaríkjunum sem koma til landsins þar 
sem evrópsk f lugmálayfirvöld viðurkenna ekki banda
rískar f lugverndarreglur. Til þessa voru keyptar 6 
vopnaleitavélar frá Þýsklandi sem eru staðsettar í 
landamærasal.  

Viðskiptaþróunarsvið
Þann 1. október gekk í gildi nýtt skipurit hjá FLE. 
Meðal breytinga var stofnun viðskiptaþróunarsviðs 
sem skiptist í tvær deildir, viðskiptatengsl og markaðs 
og kynningarmál. Undir viðskiptatengslum eru verk
efni sem áður heyrðu undir fasteignasvið, s.s. umsjón 
með viðskipta og þjónustutekjum, samskipti við 
rekstaraðila og aðra leigjendur í f lugstöðinni, útboðs 
og samningagerð, viðskiptaþróun, t.d. öf lun nýrra 
viðskipta og almenn stefnumótun.  Undir markaðs 
og kynningarmál  falla öll almenn markaðsmál, sala 
auglýsinga og kynningarsvæða, markaðsrannsóknir 
og –greining, almannatengsl og ýmis samstarfs og 
sérverkefni fyrir FLE og Fríhöfnina. Tilgangur með 
stofnun viðskiptaþróunarsviðs var einkum að ef la 
tengsl og þjónustu við rekstraraðila og viðskiptavini 
í f lugstöðinni. Eftir breytinguna eru verkefni sem 
snúa að tekjumyndun fyrir FLE á einum stað. 

Verkefni á borði viðskiptaþróunarsviðs frá stofnun 
þess hafa markast mjög af framkvæmdum við f lug
stöðina. Nýjar verslanir hafa verið að opna hver af 
annarri á brottfararsvæði f lugstöðvarinnar, en einnig 
hefur verið unnið að færslu þjónustueininga sem 
áður voru í innritunarsal.  

Sem hluti af því að ef la upplýsingaf læði milli f lug
stöðvarinnar og annarra rekstraraðila í byggingunni 
er hafin vinna við svokallað innranet þar sem safnað 
er saman ýmsum upplýsingum sem hagur er fyrir 
rekstraraðila að hafa á einum stað. Gert er ráð fyrir 
að ef la söfnun og miðlun tölfræðiupplýsinga hjá 
f lugstöðinni öllum til hagsbóta.

Viðskiptatengsl
Samskipti við aðila sem sjá um samgöngur til og frá 
f lugstöðinni eru á vegum viðskiptaþróunarsviðs, og 
samskipti við Securitas, sem rekur bifreiðastæðin við 
f lugstöðina. 

Bifreiðastæði
Í byrjun júní 2006 var eitt ár liðið frá því að 
aðgangsstýringarkerfi að bifreiðastæðum FLE var 
tekið í notkun. Með tilkomu þess var stigið stórt 
skref í að  tryggja farþegum og gestum öruggt og 
hnökralaust aðgengi að bifreiðastæðum stöðvar
innar. Á árinu var gengið enn lengra í að bæta 
þjónustu við gesti stöðvarinnar. Ráðist var í gagn
gera endurskipulagningu á skammtímastæðum 
hennar. Inn og útakstursleiðir voru endurhannaðar 
og settar á nýja staði. Verkinu lauk að fullu um mitt 
árið.
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Til að auka framboð af skammtímastæðum brott
fararmegin voru stæði starfsmanna færð þaðan á 
sérstök svæði annars staðar. Áður höfðu viðskipta
vinir þurft frá að hverfa á mestu álagstímum. Fram
kvæmdirnar hófust í upphafi árs og var stæðið form
lega tekið í notkun um miðjan júní. Við tilfærsluna 
jókst stæðaframboðið og hefur ástandið batnað 
verulega. Í sama átaki var lokið við uppsetningu og 
frágang á yfirbyggðum og hálkuvörðum göngu
stígum á öllum stæðum stöðvarinnar.

Í lok árs 2006 var heildarfjöldi bifreiðastæða við 
FLE rúmlega 3.300.  Langtímastæðum var fjölgað 
um 200 á árinu og eru um 2000. Eftirspurn eftir 
stæðunum jókst verulega yfir sumarmánuðina og 
voru þau meira og minna fullnýtt á helstu álags
tímum sumarsins. Að óbreyttu mun þörfin fyrir 
langtímastæði að öllum líkindum aukast og líklegt 
að þeim þurfi að fjölga enn frekar á næsta ári. 

Fjórar bílaleigur hafa starfsstöð í f lugstöðinni. Á 
árinu var tekin í notkun ný og glæsileg inniaðstaða 
fyrir þær í NA hluta komusalar. Þá var leigunum 
úthlutað bílastæðum  á skammtímastæðinu komu
megin, sem gerir þeim kleift að afhenda bifreiðar 
til viðskiptavina sinna nánast við f lugstöðvardyrnar 
sé þess óskað.

Samstarfsverkefni
Síðastliðin ár hefur f lugstöðin verið aðili að land
kynningarátakinu Iceland Naturally í Bandaríkju
num og Iceland Naturally Europe. Nú þegar er 
unnið að því að setja upp landkynningarsvæði í 
suðurbyggingu f lugstöðvarinnar. Markmiðið með 
landkynningarsvæðinu er að kynna Ísland fyrir 
ferðamönnum sem leið eiga um stöðina og stuðla 
þannig að aukningu ferðamanna til landsins.
Áframhaldandi samstarf hefur verið við Flugmálastjórn 

á Keflavíkurflugvelli um markaðs og kynningarstarf 
gagnvart erlendum flugfélögum. Á árinu tók félagið 
þátt í sölustefnunni Routes, eins og undanfarin ár, þar 
sem fulltrúar flugfélaga, flugvalla og flugstöðva um 
heim allan hittast og kynna sína starfsemi. Miklar vonir 
eru bundnar við að þátttaka veki meiri áhuga flugfélaga 
á að nota Keflavíkurflugvöll sem áfangastað. Eitt nýtt 
erlent flugfélag hefur ákveðið að hefja flug inn á 
Keflavíkurflugvöll vorið 2007, SAS í Svíþjóð. Félagið 
mun hefja áætlunarflug frá Stokkhólmi í lok apríl.

Markaðsdeild
Markaðsátak
Þrívegis var efnt til markaðsátaks á sl. ári í sam
vinnu við rekstrarleyfishafa. Markmiðið var að 
hvetja fólk til hægðarauka að koma tímanlega í 
innritun á morgnana. Þegar nýjar öryggisreglur 
um takmörkun á vökva við öryggisleit gengu í 
gildi tók markaðsdeildin að sér að upplýsa farþega 
um breyttar reglur.

Nýjungar
FLE jók enn við þjónustu farþega á árinu þegar 
teknar voru í notkun sex fjölnota sjálfsafgreiðslu
stöðvar fyrir innritun farþega. Í samstarfi við Iceland
air sá markaðsdeild f lugstöðvarinnar um kynningu á 
sjálfsafgreiðslustöðvum. 

Markaðsrannsóknir
FLE hf. er þátttakandi í alþjóðlegri þjónustukönnun, 
sem er á vegum ACI (Airport Counsil International). 
Könnunin er gerð á tugum flugvalla um allan heim, 
svo að beinn samanburður fáist við aðrar f lugstöðvar. 
Farþegar eru fengnir til að svara spurningum á 
vettvangi um hina ýmsu þjónustuþætti í byggingunni. 
Gagna í könnuninni er af lað allt árið, en niðurstöður 
birtar ársfjórðungslega. Flugstöðin mun áfram 
verða aðili að könnun ACI. 

Viðburðir
Hinir ýmsu viðburðir voru í f lugstöðinni á árinu og 
sá markaðsdeildin um skipulagningu þeirra. Mót
tökur voru í tilefni fyrsta f lugs British Airways (BA) 
og SAS Braathens til landsins auk þess sem athöfn 
var haldin í f lugstöðinni í tilefni af vígsluf lugi 
Iceland Express til fimm nýrra áfangastaða og fyrsta 
f lugi Icelandair til Manchester.
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Á haustmánuðum tók Valgerður Sverrisdóttir utan
ríkisráðherra formlega í notkun 3. hæð f lug
stöðvarinnar og jólaball var haldið fyrir alla starfs
menn milli jóla og nýárs. 

Styrktarsamningar
FLE og Fríhöfnin ehf. voru styrktar og sam
starfsfyrirtæki Golfklúbbs Suðurnesja (GS) annað 
árið í röð. Samningurinn fól m.a. í sér skipu
lagningu GS á golfmóti fyrir FLE og Fríhöfnina, 
sem samstarfs og viðskiptaaðilum fyrirtækjanna 
var boðið í. Á mótinu gafst þátttakendum tækifæri 
til þess að kaupa högg af atvinnukylfingi til 
styrktar Þroskahjálp á Suðurnesjum. GS lagði til 
kylfingana og FLE og Fríhöfnin tvöfölduðu upp
hæðina sem safnaðist. Alls runnu því 300.000 kr. 
til Þroskahjálpar á Suðurnesjum.

FLE gerði samning við Listasafn Reykjanesbæjar 
um að veita safninu styrk til menningarstarfsemi. 
Einnig mun FLE veita Listasafni Reykjanesbæjar 
aðstöðu í f lugstöðinni til þess að kynna íslenska 
listamenn, en markmið stjórnar FLE er að gera 
íslenskum listamönnum hærra undir höfði í f lug
stöðinni.

FLE hefur einnig gert samning við Víkingaheima 
um styrk til uppbyggingar á aðstöðu þeirra í 
Reykjanesbæ sem m.a. felur í sér aðstöðu í f lug
stöðinni til kynningar á verkefninu. 

Kynning á framkvæmdum
Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir í og við 
f lugstöðina síðustu ár. Markaðsdeildin hefur tekið 
þátt í kynningu á verkefninu, bæði gagnvart hags
munaaðilum í f lugstöðinni og almenningi. M.a. 
var haldinn blaðamannafundur og verkefnið var 
auglýst í tímaritum og f lugstöðvarbyggingunni. Þá 
eru framkvæmdafréttir innanhúss reglulega gefnar 
út um það sem er efst á baugi hverju sinni og haldið 
er úti heimasíðu um framkvæmdirnar undir 
slóðinni www.airport.is/2007.  

Auglýsingar í flugstöðinni
Markaðsdeildin hefur smám saman tekið yfir sölu 
allra auglýsingaskilta í og við f lugstöðina og er 
eftirspurnin umfram framboð. Deildin hefur þar 
með yfirumsjón með sölu allra auglýsinga og 

Starfsemi ársins 2006
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kynningarsvæða bæði í verslunum Fríhafnarinnar 
og á almennum svæðum.

Fjármálasvið
Verkbókhald 
Tvö síðastliðin ár hafa einkennst af miklum fram
kvæmdum. Umsýsla og eftirfylgni með verkbókhaldi 
var því fyrirferðarmikil á árinu 2006. Heildaráætlun 
vegna framkvæmdanna nemur rúmum 8 milljörðum 
króna. Á árinu 2006 var fjárfest fyrir 4,2 milljarða 
króna og fjárhagsáætlun félagsins gerir ráð fyrir að 
fjárfest verði fyrir 2,7 milljarða króna á árinu 2007. 
Áætlað er að verkinu ljúki endanlega á árinu 2008.  

Samruni
Íslenskur Markaður hætti starfsemi í lok mars 
2006 og voru allar birgðir, innréttingar og bifreið
ar seldar öðrum rekstraraðilum. Í framhaldi var 
Íslenskur Markaður ehf. sameinaður Fríhöfninni 
ehf. 30. júní 2006. 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar
Samþykkt var á stjórnarfundi þann 20. desember 
2006 að setja reikningsskil félagsins fram í sam
ræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) frá 
og með 1. janúar 2007. Unnið hefur verið að undir
búningi upptöku staðlanna, farið hefur fram grein
ingarvinna á áhrifum einstakra staðla á reikningsskil 
félagsins og aðferðafræði skilgreind. Helstu breyt
ingar sem verða á reikningsskilum varða aðallega 
framsetningu þeirra og magn skýringa. Jafnframt 
verður meðferð varanlegra fastafjármuna og óáþreifan
legra eigna með öðrum hætti en áður, auk þess sem 

nokkrir aðrir liðir munu breytast lítillega.  Fundið 
verður hrakvirði og áætlaður líftími á alla 
fastafjármuni félagsins og reiknaðar afskriftir úr frá 
þeim forsendum.  Auk þess verður gert endurmat á 
fasteignum félagsins þegar fjárfestingum og 
endurbótum verður að mestu lokið um mitt ár.

Fjármögnun framkvæmda
Þann 13. október 2005 undirritaði félagið lánasamn
ing að fjárhæð 3.300 milljónir króna í erlendum 
myntum vegna fyrirhugaðra fjárfestinga í varan
legum fastafjármunum. Á árinu 2006 nýtti félagið 
sér lánssamninginn að hluta og var staða fram
kvæmdalánsins um 2.826 milljónir í árslok. Í árs
byrjun 2007 var tekið annað langtímalán upp á 
1.500 milljónir króna til 25 ára. Á sama tíma voru 
önnur lán lengd um 10 ár og öll langtímalán sem 
félagið er með hjá Kaupþingi verða afborgunar
laus á framkvæmdatímanum, þ.e. árin 2007 og 
2008. Þetta mun koma félaginu til góða að því 
leyti að ekki þarf að taka meiri lán miðað við 
núverandi áætlun.
   
Upplýsingagjöf
Unnið var að samþættingu og samræmingu á 
vinnubrögðum í verslunum félagsins í tengslum við 
pantanir frá birgjum og frá lager, ásamt breytingum 
á talningarkerfum.  Þetta hefur bætt alla meðhöndlun 
birgða og áreiðanleika við upplýsingagjöf. Vinna 
hófst á haustmánuðum við að setja saman upplýsinga
kerfi sem mun auka alla upplýsingagjöf til 
rekstraraðila, þ.e. varðandi farþegaspá, farþegafjölda 
og veltu á svæðinu.
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Rekstraruppgjör, efnahagsreikningur og sjóðsstreymi 
fyrir móðurfélagið, Fríhöfnina og samstæðuna eru 
gerð mánaðarlega og lögð fyrir stjórn, svo og aðrar 
lykiltölur úr rekstri félagsins. Unnin var rekstrar
áætlun fyrir árið 2007 bæði fyrir FLE hf. og Frí
höfnina.  

Starfsþróunarsvið
Heilsuefling
Í upphafi árs var haldin “heilsuvika.” Markmið 
hennar var að vekja starfsfólk til umhugsunar um 
hollar lífsvenjur og styðja starfsfólkið við að 
tileinka sér heilbrigðari lífstíl. Stuttir fyrirlestrar 
og kynningar voru haldnar, líkamsræktarstöðvar 
í Reykjanesbæ voru með opið hús og Golfklúbbur 
Suðurnesja tók á móti starfsmönnum og kynnti 
starfið. Í framhaldi af heilsuviku var síðan svokallað 

“Líkamsbeitingareftirlit” sem fólst í því að sjúkraþjálfi 
var fenginn til þess að koma á vinnustaðinn, fylgjast 
með starfmönnum við störf og aðstoða þá við 
rétta líkamsbeitingu.  
FLE tók þá ákvörðun að greiða starfsmönnum 
árlegan styrk til heilsuef lingar.  Boðið var uppá 
kennslu í golfi starfsfólki að kostnaðarlausu ásamt 
því að haldið var golfmót.

Starfsmannastefna
Búið er að marka starfsmanna og jafnréttisstefnu 
félagsins. Starfsmannamarkmið FLE  er að stuðla 
að eftirsóttu, öruggu og metnaðarfullu starfsum
hverfi. Flugstöðin býður upp á starfsumhverfi 
sem laðar að sér hæft starfsfólk og skapar því tæki
færi til að ef last og þróast í starfi. Mikilvægt er að 
viðskiptavinurinn sé í öndvegi, veitt sé framúr
skarandi þjónusta og myndað traust og varanlegt 
viðskiptasamband. Einnig að starfsfólk kappkosti 
að sýna viðskiptavinum skilning, heiðarleika, 
athygli og vinsamlegt viðmót. Símenntun starfs
manna og námskeiðahald tryggir að allir starfs
menn tileinki sér það.

Námskeið
Sérstök áhersla hefur verið lögð á sérhæfingu og 
aukna þekkingu. Mikilvægt er að viðmót starfs
manna einkennist af frumkvæði og krafti. Reglu
lega eru haldnar vörukynningar í snyrti og tækja
vörum til þess að starfsmenn séu ávallt upplýstir 

um allar nýjungar til að geta tekist á við síbreytilegt 
umhverfi. Ör tækniþróun kallar á stöðuga endur
menntun starfsmanna. 

Flugvernd er mikilvægur þáttur í starfsemi f lugvall
arins sem felst í varúðarrástöfunum, í því skyni að 
vernda almenningsf lug gegn ólögmætum afskiptum, 
svo sem f lugránum og sprengjuhótunum. Námskeið 
í f lugvernd er fastur hluti af fræðslu allra starfsmanna 
áður en þeir hefja störf hjá FLE hf.

Starfsmannasamtöl
Starfsmannasamtöl eru hluti af starfsþróun starfs
manna og eru viðhöfð árlega. Stjórnendur og starfs
menn bera sameiginlega ábyrgð á starfsanda og 
vellíðan á vinnustað. Því er mikil áhersla lögð á að 
báðir aðilar nýti þau tækifæri sem starfsmanna
samtalið veitir til að bæta starfsandann, ná betri 
árangri og að skoðanaskipti fari fram um það sem 
vel er gert og það sem betur má fara.
 
Árangurstengt bónuskerfi
Góður árangur hefur náðst í sölu og aukinni framlegð 
af rekstri og hefur stjórn félagsins því greitt starfsfólki 
aukabónus undanfarin ár. Tekið var upp nýtt 
bónuskerfi á fyrri hluta ársins sem felst í mælingu 
á þjónustu við viðskiptavini með svonefndum 

“hulduheimsóknum”. Slíkar mælingar gefa stjórn
endum sem og starfsmönnum gott tækifæri til að 
skilgreina þá þætti sem betur mættu fara ásamt því 
að leiða til markvissari starfsþróunar og fræðslu.

Ný og endurbætt flugstöð
Eins og síðastliðin ár hefur árið 2006 mótast af 
framkvæmdum í og við f lugstöðina. Ráðist var í 
þær til að bregðast við spám um öra fjölgun 
farþega sem ferðast um Kef lavíkurf lugvöll. Sam
kvæmt þeim er gert ráð fyrir að 3,2 milljónir 
farþega fari um völlinn árið 2015. Farþegafjöldinn 
2007 er áætlaður um 2,2 milljónir, samanborið 
við 460 þúsund manns árið 1983 þegar fyrsta 
skóf lustungan var tekin að f lugstöðinni. 

Samstilltur hópur verktaka, verkkaupa og allra 
starfsmanna hefur gert það að verkum að fram
kvæmdir hafa gengið vel í f lugstöðinni og verk
áföngum lokið á tilsettum tíma samkvæmt verk

Starfsemi ársins 2006
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áætlun. Aðalverktaki sem fyrr er Ístak, en verkefnis
 stjórn hefur verið á höndum VSÓ ráðgjafar.

Innritunarsalur
Þrátt fyrir að verulegar endurbætur hefðu verið 
gerðar á innritunarsal f lugstöðvarinnar árið 2004 

var ákveðið að stækka hann enn meira til norðurs. 
Jarðvinna vegna stækkunar norðurskála hófst í október 
og hafist var handa við manngengan lagnakjallara 
sem verður geymslu og athafnasvæði undir hluta 
f lugstöðvarinnar.  

Í nýjum glerskálum verður þjónusturými og veit
ingaaðstaða. Innritunarborðum hefur verið fjölgað 
og ný borð sett upp í hluta innritunarsalarins.  Borð
unum fjölgar úr 25 í 43. Skammt er einnig um liðið 
frá því átta sjálfsafgreiðslustöðvar voru teknar í 
notkun til innritunar í f lugstöðinni. Þar sem þær 
hafa reynst afskaplega vel hefur verið tekin ákvörðun 
um að fjölga þeim í 16. Þessar stöðvar eru þannig 
útbúnar að hvaða f lugfélag sem er getur tengst 
þeim með eigin samskiptahugbúnaði. Vonast er til 
þess að 3040% innritunar fari fram í gegnum 
stöðvarnar.

Nýtt farangursflokkunarkerfi
Nýtt sjálfvirkt f lokkunarkerfi farangurs hefur 
verið sett upp í f lugstöðinni af fullkomnustu og 
nýjustu gerð. Hið nýja kerfi gegnumlýsir og 
f lokkar sjálfvirkt allan farangur brottfararfarþega 
og farangur skiptifarþega. Þetta mun valda straum
hvörfum í starfseminni því afköst við að gegnum
lýsa og f lokka farangur munu þrefaldast frá því 
sem nú er. Nýja kerfið mun anna allt að 3.600 
töskum á klukkustund, en kerfi sem sett var upp 
árið 2002, afkastaði um 1.200 töskum á klukku
stund og hafði því ekki undan á álagstímum. 

Breytingar voru einnig gerðar á komusal f lug
stöðvarinnar. Uppsetning á nýju færibandakerfi 
hófst í október og tvö ný og mun lengri færibönd 
voru tekin í notkun í komusal í byrjun desember. 
Hið þriðja verður tekið í gagnið snemma ársins 
2008. Ný komuleið farþega að 1.hæð f lugstöð
varinnar var opnuð 1. desember. Komuverslun 
Fríhafnarinnar var jafnframt færð þannig að nú er 
hún miðsvæðis í salnum. Hún er þó ekki enn 
komin á endanlegan stað. Stefnt er að opnun nýrrar 
komuverslunar í byrjun árs 2008.

Laufskáli
Framkvæmdum er einnig að ljúka við Laufskálann 
svokallaða, þ.e. aðkomuleið farþega úr innritunar
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sal á jarðhæð að vopnaleitarsvæðinu á 2. hæð. Skál
inn hefur nú verið stækkaður og allt gler endurnýjað. 
Þar er sérlega bjart og rúmt um farþega og hefur 
aðstaðan hlotið lofsverð ummæli. 

Vopnaleit
Nýtt vopnaleitarsvæði var tekið í notkun á 2. hæð 
f lugstöðvarinnar í apríl. Vopnaleitarsvæðið markaði 
tímamót í framkvæmdunum því það var fyrsti 
hluti nýs brottfararsvæðis farþega sem tekið var í 
notkun. Í heild er vopnaleitarsvæðið um 800 fer
metrar. Þar eru nú sex vopnaleitarhlið, í stað þriggja 
áður, og í framtíðinni verða hliðin sjö, sem styttir 
biðtíma til muna.

Brottfararsvæði
Í framhaldi af breyttu skipulagi á jarðhæð og 2. 
hæð norðurbyggingar var hún stækkuð um 14.000 
fermetra til suðurs á árinu 2006. Til hagræðis var 
framkvæmdum skipt í tvo áfanga. Vinnu við 
vesturhluta 2. hæðar lauk í júlí 2006 og þá opnuðu 
fyrstu verslanirnar. Það voru Saga Boutique, Epal 
Design, Inspired by Iceland, 66°North og Ramma
gerðin Icelandic Gift Store. Kaffitár opnaði einnig 
nýjan kaffibar. Verslun Bláa Lónsins var síðan 
opnuð í ágúst og Leonard opnaði nýja verslun í 
október. 
Framkvæmdum er nú lokið við austurhluta 2. 
hæðar. Hún hefur að mestu verið lögð undir verslun 
og þjónustu við farþega. Rekstraraðilum hefur verið 
fjölgað umtalsvert, enda hefur verslunar og þjón
usturýmið ríf lega tvöfaldast eftir skipulagsbreyt
ingarnar og stækkunar norðurbyggingar til suðurs. Í 
austurhluta verslunarsvæðisins verða Fríhöfnin, Optical 
Studio, ELKO, Eymundsson og Skífan með verslanir. 
Einnig mun IGS opna nýjan veitingastað og bar.
Þá var sett upp ný vörulyfta í f lugstöðinni sem hefur 
fimm tonna burðargetu. Lyftan mun vera stærsta 
vélarrýmislausa víralyftan sem til er í heiminum. 

Nú í janúar var hafist handa við að gera andlits
lyftingu á landgangshúsinu, sem tengir saman norður 
og suðurbyggingar f lugstöðvarinnar. Ný vegg og 
gólfklæðning var sett upp, sem valin var með tilliti til 
nýhannaðs og endurgerðs brottfararsalar.

Skrifstofur
Brú var sett yfir brottfararsalinn, milli austur og 
vesturhluta 3. hæðar f lugstöðvarinnar. Brúin tengir 
annarsvegar saman skrifstofurými FLE hf. og 
hinsvegar þann hluta sem hýsir skrifstofu Flug
málastjórnar á Kef lavíkurf lugvelli, skrifstofur sýslu
mannsembættisins og mötuneyti starfsfólks en það 
síðast nefnda var f lutt af  2. hæð á þriðju í 
september 2006.  

Geymslur
Í kjallara f lugstöðvarinnar voru settar geymslur 
sem ætlaðar eru verslunum og öðrum þeim sem 
stunda rekstur á 2.hæð. Sá hluti kjallarans er 
innan frísvæðis og geta því starfsmenn fyrirtækja 
sótt þangað vörur án þess að fara út af frísvæðinu 
sem sparar bæði tíma og fyrirhöfn. 

Starfsemi ársins 2006
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Nú sér fyrir endann á löngu og ströngu fram
kvæmdatímabili sem hefur varað í hart nær 4 ár, 
þegar undirbúningstími er talinn með. Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar mun geta annað um 3,2 m. 
farþega árlega og ætti stækkunin á farþega og 
farangursvæðum stöðvarinnar að duga í u.þ.b. 10 
ár. Flugstöð er aldrei komin í sína endanlegu 
stærð og framkvæmdum við stækkanir lýkur 
aldrei ef marka má reynslu manna hér og 
annarsstaðar í veröldinni.  Nú þegar eru næstu 
stóru verkefnin komin á teikniborðið.  Í þeim 
felst að fjölga landgönguhliðum úr 14 í 18 til að 
mæta eftirspurn f lugfélaga um stæði við 
f lugstöðina á álagstímum, og bygging sérstaks 
bílageymsluhúss. Á næstu misserum mun skýrast 
hvenær og hvernig verður ráðist í þessar þörfu 
framkvæmdir.

Fríhöfnin ehf.
Fríhöfnin ehf. rekur fjórar verslanir í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Brottfararverslun, komuverslun og tvær 
minni verslanir í suðurbyggingu.

Árið 2006 var mikið um framkvæmdir í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar og var komuverslun færð tvisvar 
og brottfararverslun einu sinni. Þessar hliðranir 
tókust mjög vel og var sölutap vegna þessa í 
lágmarki. Farþegaaukning var um 11% og heildar
fjöldi farþega náði rétt yfir 2 milljónir. Íslenska 
krónan veiktist mikið í mars 2006 og var mjög 

óstöðug allt árið. Í kjölfar hryðjuverkaógnana í 
Bretlandi í byrjun ágúst, þar sem að sprengja átti 
f lugvélar með vökvasprengjum, voru settar tak
markanir á vökvamagn hjá farþegum. Einnig 
þurfti frá þeim tíma að innsigla allan keyptan 
vökva hjá farþegum sem eru á leið til Ameríku og 
einnig hjá þeim sem eru á leið til Evrópu og ætla 
að fara í tengif lug þaðan. Þetta hefur skapað 
óvissu hjá farþegum og þeir kaupa síður vökva nú 
en áður. Þrátt fyrir þessar vökvatakmarkanir, rask 
vegna framkvæmda og veikt gengi krónunnar 
náðist góður árangur árið 2006, sem sést best á 
því að meðalsala á hvern farþega jókst um 4,8%.

Rekstur og afkoma
Rekstrartekjur félagsins voru um 5.836 milljónir, 
en þar af voru verslunartekjur 5.812 milljónir. Er 
það um 17% aukning milli ára. Vöruframlegð 
félagsins hækkaði um 13% en sem hlutfall af sölu 
lækkaði framlegðin úr 46,5% árið 2005 í 45,25% 
árið 2006. Rekstrarkostnaður félagsins án kostnaðar
verðs seldra vara var um 2.328 milljónir. Þar af var 
húsaleiga til móðurfélagsins tæplega 1.676 
milljónir króna. Launakostnaður var um 562 
milljónir eða um 9,7% af heildartekjum félagsins. 
Hagnaður var um 198 milljónir og reiknaðir skattar 
rúmar 43 milljónir. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 
og vexti var um 325 milljónir eða 5,6% af rekstrar
tekjum. Handbært fé frá rekstri var í árslok 2006 um 
271 milljón króna. Fjárfest var fyrir um 92 milljónir 
á árinu og er stærstur hluti þess kostnaður vegna 
nýrrar brottfaraverslunar. Heildareignir félagsins 
voru um 1.129 milljónir í árslok. Skuldir félagsins 
voru 724 milljónir og eigið fé því um 403 
milljónir eða 35,7% af heildareignum.

Helstu verkefni ársins
Helstu verkefnin á árinu 2006 voru f lutningar á 
brottfarar og komuverslun félagsins. Einnig voru 
skipulagsbreytingar í daglegri stjórnun inni í versl
unum. Sömuleiðis hefur félagið lagt enn ríkari 
áherslu á markaðsmál. 

Komuverslun
Í byrjun júní 2006 var komuverslun færð. Heildar 
verslunarrými hélst óbreytt, eða um 1100 fermetrar, 
en vöruf lokkar og afgreiðslukassar voru færðir á 

Nokkrar staðreyndir 

  Norðurbygging f lugstöðvarinnar var alls um 22.000 
fermetrar þegar framkvæmdir hófust árið 2003 en verður 
orðin 39.000 fermetrar þegar framkvæmdum lýkur vorið 
2007. 

 Stækkunin nemur alls 17.000 fermetrum, eða sem 
svarar rúmlega allri suðurbyggingu f lugstöðvarinnar. Hún 
var tekin í notkun í mars 2001 þegar Schengen vega
bréfasamstarfið tók gildi.
 

  Til viðbótar hefur verið unnið að breytingum og 
endurbótum af ýmsu tagi á alls 13.000 fermetrum á öllum 
þremur hæðum byggingarinnar. Samtals koma því um 
30.000 fermetrar við sögu við stækkun og breytingar á 
f lugstöðinni á árunum 2003 til 2007. 

 Heildarstærð f lugstöðvarinnar, þegar framkvæmdum 
lýkur í vor, verður um 56.000 fermetrar. 
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nýjan stað og f læði í gegnum verslunina breyttist 
töluvert til hins betra. Einnig var bætt við inn
réttingum. Í byrjun desember var inngangi í 
norðurenda verslunarinnar breytt og vöruf lokkar 
færðust til. Nú er komuverslunin fyrst í f læði, þ.e. 
áður en farþegar koma í töskusalinn. Á næstu 
mánuðum má búast við einhverjum breytingum 
á versluninni vegna breytinga í töskusal. Ráðgert 
er að stækka komuverslun enn frekar og koma 
henni á endanlegan stað í upphafi árs 2008. 

Brottfararverslun
Um miðjan október var brottfararverslunin færð 
á bráðabirgðastað vegna þess að aðrar verslanir 
voru fyrirhugaðar á hennar svæði. Færðist versl
unin yfir í miðju norðurbyggingar fram fyrir 
vopnaleit. Verslunarrýmið varð svipað að stærð 
við þessa færslu eða um 650 fermetrar. Í byrjun 
janúar á þessu ári var svo farið að innrétta nýju 
brottfararverslunina og f lutt inn í hana þann 15. 
febrúar. Viðtökur viðskiptavina hafa verið mjög 
góðar og þeir haft á orði að nýja verslunin sé bæði 
björt og glæsileg. Einnig er aðstaða starfsmanna 
mun betri. 

Skipulag í daglegri stjórnun verslana
Þann 1. maí 2006 tók gildi nýtt stjórnskipulag 
í verslunum Fríhafnarinnar með það að markmiði 
að samræma vinnubrögð milli vakta og halda betur 
utan um sölu og rekstur. Í stað þess að hafa fullt 
stjórnendateymi á hvorri vakt var ákveðið að einn 
verslunarstjóri og deildarstjóri vöruf lokka ynnu 
á dagvakt virka daga. Breytingar hafa tekist vel. 
Samvinna við bæði lager og innkaupadeild er 
mun betri, og betur tryggt að vörur séu í hillu, 
einsleitari vinnubrögð eru á milli vakta o.s.frv.

Markaðsmál
Fríhöfnin hefur tekið þátt í margs konar markaðs
átaki með öðrum rekstraraðilum í Flugstöðinni 
með góðum árangri. Þar á meðal var gerð aug
lýsing fyrir sjónvarp til að minna farþega á að nýta 
sér þau tækifæri sem fólgin eru í f lugmiðanum. 
Einnig er Fríhöfnin með auglýsingar á matarborðum 
allra f lugvéla Icelandair og í f lugsjónvarpinu þar sem 
að komuverslunin er auglýst. Tilboðum á vörum í 
verslunum félagsins hefur fjölgað verulega á árinu. Ný 
heimasíða Fríhafnarinnar, www.dutyfree.is, var 
opnuð í október og er síðan mun söluvænni en áður.

Niðurlag
Ákveðin tímamót eru framundan í starfsemi Flug
stöðvar Leifs Eiríkssonar hf. Brotthvarf varnarliðsins 
á sl. ári kallar á breytingar og aðlögun starfseminnar 
á Kef lavíkurf lugvelli.  Móta þarf skýra stefnu um 
rekstrarfyrirkomulag, skipulagsmál, framtíðarupp
byggingar og landnýtingaráform flugvallar og 
f lugstöðvarsvæðisins í heild sinni. Í breytingarferlinu 
framundan er mjög brýnt að samkeppnishæfni Kefla
vikurf lugvallar sem millilandaf lugvallar sé sem best 
tryggð. Í því sambandi er mikilvægt að fjármuna
myndun rekstrar, skattar og gjöld á Kef lavíkurf lug
velli  fari í uppbygginguna sem fyrirsjáanleg er í 
nánustu framtíð. Það hlýtur að skipta ferðaþjón
ustuna í landinu miklu máli að gjaldtaka og þjón
usta á Kef lavíkurf lugvelli sé samkeppnishæf við aðra 
millilandaf lugvelli og að f lugvöllurinn laði að meiri 
umferð í framtíðinni. 

Í f lestum ríkjum VesturEvrópu hefur f lugstöðvar 
og f lugvallarrekstur verið hlutafélagsvæddur í 
einu félagi. Kostir hlutafélagsformsins eru ljósir í 

Starfsemi ársins 2006
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rekstri sem þessum. Almennt er talið að hann sé í 
eðli sínu á sviði einkarekstrar og viðskipta frekar en 
opinberrar stjórnsýslu. Það er mat stjórnar félagsins 
að hlutafélagsvæðing f lugstöðvarinnar hafi verið 
rétt ákvörðun og mikið framfaraspor fyrir starfsemina 
og þá þjónustu sem veitt er. Í vinnunni framundan 
er félagið tilbúið að leggja sitt af mörkum til að 
mynda traust, framsækið félag um rekstur f lug
vallarins, f lugstöðvarinnar og um uppbyggingu og 
mótun svæðisins í heild sinni. 

Stækkuð og endurgerð f lugstöð hefur verið tekin í 
notkun nú á vormánuðum. Við þessa róttæku breyt
ingu, sem ákveðið var að ráðast í árið 2003, mun 
brottfararsvæðið tæplega þrefaldast að stærð og þjón

Hlynur
Sigurðsson
Framkvæmdastjóri 
Fríhafnarinnar

usta við farþega og aðra gesti f lugstöðvarinnar á 
sviði verslunar, veitinga, afþreyingar og almennrar 
afgreiðslu aukast til muna. Við þessa endurgerð og 
stækkun f lugstöðvarinnar á aðstaða og þjónusta við 
farþega að vera sambærileg við það sem best þekkist 
erlendis. 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar er eitt mikilvægasta sam
göngumannvirki landsins. Hún er fyrsti viðkomu
staður mikils meirihluta erlendra ferðamanna sem 
sækja Ísland heim og markar einnig upphaf og endi 
ferðalaga stórs hluta Íslendinga. Því er brýnt  að Flug
stöð Leifs Eiríkssonar verði eftirleiðis sem hingað til 
eftirsóknarverður og áhugaverður viðkomustaður.

Board of
Directors (3)

Duty Free Store Ltd.

Managing Director

Purchasing

Warehouse

Stores

Fjárfestingar 2003–2006

Stjórn (5)

Forstjóri

Aðstoðarmaður
forstjóra

Viðskiptaþróunarsvið

Viðskiptatengsl

Markaðs-
og kynningarmál

Stoðsvið

Fjármálasvið

Starfsþróunarsvið

Fasteignasvið

Framkvæmdir

Umsjón fasteigna

Stjórn (3)

Fríhöfnin

Framkvæmdastjóri

Innkaup

Lager

Verslanir

Flugstöð
Leifs Eiríkssonar hf.

Skipurit FLE hf. og dótturfélags

Stefán
Jónsson
Framkvæmdastjóri 
fasteignasviðs  

Elín 
Árnadóttir 
Framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs  

Hrönn 
Ingólfsdóttir
Framkvæmdastjóri 
viðskiptaþróunarsviðs 

Sóley R.
Ragnarsdóttir
Framkvæmdastjóri 
starfsþróunarsviðs  
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Ársreikningur 2006

Skýrsla stjórnar

Að áliti stjórnar og forstjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. koma fram í samstæðuársreikningi þess
um allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu samstæðunnar í árslok 2006, rekstrar
árangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu

Heildartekjur samstæðunnar á árinu námu 6.783,2 milljónum króna en rekstrargjöld að meðtöldum 
afskriftum námu 5.036,2 milljónum króna og hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir f jármunatekjur 
og fjármagnsgjöld var 1.746,9 milljónir króna. Þegar tekið hefur verið tillit til tekjuskatts nemur 
hagnaður ársins 21,9 milljónum króna eða sem svarar um 0,32% af vergum rekstrartekjum sam
stæðunnar. Eigið fé samstæðunnar nemur nú 5.654,4 milljónum króna eða um 32% af heildareignum. 
Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði 10% arður af hlutafé til hluthafa, en vísar að öðru leyti í 
samstæðuársreikninginn um breytingar á eigin fé samstæðunnar og ráðstöfun hagnaðar.

Þann 1. júlí 2006 sameinuðust dótturfélög Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf., Fríhöfnin ehf. og Íslenskur 
markaður ehf. Við samrunann hætti Íslenskur markaður ehf. starfsemi og Fríhöfnin ehf. tók við öllum 
réttindum og skyldum hans. 

Félagið hóf á árinu 2005 verulegar framkvæmdir við stækkun f lugstöðvarinnar og hafa tvö síðastliðinn 
ár einkennst af miklum framkvæmdum. Heildaráætlun framkvæmdanna nemur rúmum 8 milljörðum 
króna. Á árinu 2006 var fjárfest fyrir 4,2 milljarða króna og fjárhagsáætlun félagsins gerir ráð fyrir að 
fjárfest verði fyrir 2,7 milljarða króna á árinu 2007. Áætlað er að framkvæmdum ljúki á árinu 2008.

Í lok ársins var einn hluthafi að félaginu, Ríkissjóður Íslands.

Stjórn og forstjóri Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. staðfesta hér með samstæðuársreikning félagsins 
fyrir árið 2006 með undirritun sinni.

Kef lavíkurf lugvelli, 28. febrúar 2007

Í stjórn

Gísli Guðmundsson
stjórnarformaður

Ellert Eiríksson     Eysteinn Jónsson

Haraldur Johannessen    Jakob Hrafnsson
Forstjóri

Höskuldur Ásgeirsson

Gísli 
Gu›mundsson

Eysteinn 
Jónsson

Haraldur
Johannessen

Jakob
Hrafnsson

Höskuldur 
Ásgeirsson

Ellert 
Eiríksson
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Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.

Við höfum í umboði Ríkisendurskoðunar, endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. fyrir árið 2006. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, 
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar 
skýringar. 

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga.  
Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og 
framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort 
sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi 
reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.  
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara 
eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að 
ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val 
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir 
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er 
tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess 
að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits 
fyrirtækisins.  Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum 
sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við af lað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit 
okkar á. 

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2006, efnahag þess 
31. desember 2006 og breytingu á handbæru fé á árinu 2006, í samræmi við lög um ársreikninga.
 

Reykjavík, 28. Febrúar 2007

Deloitte hf.

 Páll Grétar Steingrímsson  Anna Birgitta Geirfinnsdóttir
   endurskoðandi            endurskoðandi
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Rekstrarreikningur 2006

	 	

  Skýr. 2006 2005

 Rekstrartekjur    .........................................................................  5.852.700 5.522.367 
 Aðrar tekjur   ..............................................................................    930.530 690.723

   6.783.230 6.213.090

 Kostnaðarverð seldra vara   .........................................................   ( 3.206.229 )  ( 2.954.309 ) 
 Laun og tengd gjöld  .................................................................. 3  ( 696.388 )  ( 708.838 )
 Húsnæðiskostnaður  ...................................................................   ( 424.405 )  ( 407.666 )
 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður  ............................................   ( 70.139 )  ( 58.121 )
 Annar rekstrarkostnaður  ............................................................   ( 65.155 )  ( 50.988 )
 Afskriftir  .................................................................................... 7  ( 573.922 )  ( 875.248 )

 Rekstrarhagnaður   1.746.992  1.157.921

 Fjármunatekjur  .......................................................................... 4 21.892   36.976 
 Fjármagnsgjöld  .......................................................................... 5 ( 1.742.174 )  14.749 
 
 Hagnaður fyrir skatta  ................................................................  26.711  1.209.646  
 Tekjuskattur  ............................................................................... 6  ( 4.764 )  ( 210.611 )

Hagnaður ársins  21.946  999.035  

Fjárhæ›ir í þúsundum króna
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Efnahagsreikningur

Eignir
	 	

  Skýr. 31/12/2006 31/12/2005
Fastafjármunir
 Varanlegir rekstrarfjármunir  ...................................................... 7 14.577.436   10.843.618  
 Viðskiptavild  .............................................................................. 8 1.916.667  1.916.667  
 Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur  .................................. 10 17.391   0 

  16.511.494  12.760.285

Veltufjármunir
 Vörubirgðir  ................................................................................ 11 302.428  305.666  
 Viðskiptakröfur  .......................................................................... 12 508.692  434.250 
  Aðrar skammtímakröfur  ............................................................ 12 304.926  204.478 
 Handbært fé  ............................................................................... 12 147.821  239.635 

  1.263.867   1.184.030 

 

 

 Eignir  17.775.361  13.944.315

Fjárhæ›ir í þúsundum króna



AUKIÐ RÝMI – BÆTT ÞJÓNUSTA

BETTER FACILITIES – IMPROVED SERVICE

�1

31. desember 2006

Eigið fé og skuldir
	 	

  Skýr. 31/12/2006 31/12/2005
Eigið fé  13
 Hlutafé  .......................................................................................  2.500.000  2.500.000 
 Lögbundinn varasjóður ..............................................................  341.576  339.382  
 Óráðstafað eigið fé  ....................................................................  2.812.822   3.043.070  

 Eigið fé  5.654.398  5.882.452 

Langtímaskuldir og skuldbindingar
 Skuldir við lánastofnanir  ........................................................... 14 9.249.756  5.503.892 
 Aðrar langtímaskuldir  ................................................................ 14 493.127  484.360 
 Tekjuskattsskuldbinding  ............................................................ 16 611.742   577.098 

  10.354.625  6.565.350 

Skammtímaskuldir
 Viðskiptaskuldir  ......................................................................... 17 1.321.874 694.766 
 Næsta árs afborganir langtímaskulda  ......................................... 17 214.190  445.616 
 Ógreiddir reiknaðir skattar  ........................................................ 6 29.718  106.281  
 Aðrar skammtímaskuldir  ........................................................... 17 200.555  249.852 

  1.766.337   1.496.514  

 Skuldir  12.120.962  8.061.863 

 Eigið fé og skuldir  17.775.361   13.944.315 

Fjárhæ›ir í þúsundum króna
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Sjóðstreymi ársins 2006

	 	

  Skýr. 2006 2005
Rekstrarhreyfingar
 Rekstrarhagnaður  ......................................................................  1.746.992  1.157.922 
 Afskriftir  .................................................................................... 7 573.922  875.248 
 Sölutap (hagnaður) fastafjármuna  ..............................................   ( 2.838 )  ( 8.595 )
 Veltufé frá (til) rekstri án vaxta og skatta  .........................  2.318.076   2.024.575
 Vörubirgðir (hækkun) lækkun  ..................................................   3.238   ( 1.548 )
 Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun) lækkun  .........................   ( 170.680 )  ( 113.910 ) 
 Rekstrartengdar skuldir hækkun (lækkun)  ................................    195.558    433.966   
 Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta  ........................  2.346.192   2.343.083 
 Innborgaðir vextir og arður  .......................................................  22.635   36.885  
 Greiddir vextir  ...........................................................................   ( 331.241 )  ( 284.508 )
 Greiddir skattar  ..........................................................................   ( 46.816 )  ( 36.240 )

 Handbært fé frá rekstri  1.990.770  2.059.220 

Fjárfestingahreyfingar
 Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir  ...............................   ( 3.964.764 )  ( 1.884.274 )
 Afborganir skuldabréfa  ..............................................................  3.356  463  
 Keypt/seld markaðsverðbréf   .....................................................   1.665     0 
     ( 3.959.743 )  ( 1.883.811 )

Fjármögnunarhreyfingar
 Greiddur arður  ........................................................................... 13  ( 250.000 )  ( 375.000 )
 Afborganir langtímaskulda  ........................................................   ( 531.593 )  ( 348.715 )
 Framkvæmdalán. aukning   ........................................................  2.658.751 0 

   1.877.158    ( 723.715 )
 Hækkun (lækkun) handbærs fjár     ( 91.815 )  ( 548.306 )
 Handbært fé í upphafi árs  ..........................................................  239.635  787.942 
 Handbært fé í lok árs  .................................................................  147.821   239.636 

Aðrar upplýsingar
 Veltufé frá rekstri  ....................................................................... 21 2.020.479  1.667.896

Fjárhæ›ir í þúsundum króna
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Skýringar með ársreikningi

1. Starfsemin

 Hlutafélagið Flugstöð Leifs Eiríkssonar var stofnað í september 2000 og tók við rekstri Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar 
og Fríhafnarinnar á Kef lavíkurf lugvelli þann 1. október 2000. Félagið  starfar eftir samnefndum lögum nr. 76 / 
2000 og heimili þess og varnarþing er á Kef lavíkurf lugvelli. Félaginu ber í allri starfsemi sinni að virða og standa við 
þær skuldbindingar á starfssviði og starfssvæði Flugstöðvarinnar sem íslenska ríkið undirgengst og varða Flugstöðina 
og starfsemi þá sem félagið yfirtekur. Utanríkisráðherra veitti þann 1. nóvember 2000 félaginu leyfi til reksturs 
f lugstöðvarinnar og gildir það til 31. desember 2010 en skal þó tekið til endurskoðunar eigi síðar en 1. október árið 
2006. Viðræður við Utanríkisráðuneytið um endurskoðun leyfisins eru hafnar.

2. Reikningsskilaa›fer›ir

 Grundvöllur reikningsskilanna

 Samstæðuársreikningur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. fyrir árið 2006 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga 
og settar reikningsskilareglur. Samstæðuársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir 
sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Samstæðuársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

 Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum samstæðunnar.

 Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings móðurfélagsins og ársreikninga félaga sem eru undir stjórn þess 
(dótturfélög) á reikningsskiladegi. Ráðandi yfirstjórn í fyrirtækjunum fæst með því að móðurfélagið hefur vald til þess 
að ákveða fjármála og rekstrarstefnu þeirra, í því skyni að hafa hag af rekstri þeirra.

 Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar 
út á við og er því viðskiptum innan hennar eytt út við gerð reikningsskilanna. Ef við á eru gerðar leiðréttingar á 
reikningsskilum dótturfélaga til að samræma þau við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar.

 
 Hlutdeildarfélög

 Hlutdeildarfélög eru félög þar sem móðurfélagið er í aðstöðu til að hafa áhrif á stjórnun þeirra með því að taka þátt 
í ákvörðunartöku um fjármála og rekstrarstefnu. Ársreikningurinn inniheldur hlutdeild í afkomu og eiginfjárstöðu 
hlutdeildarfélaga.

 Viðskiptavild

 Bókfærð viðskiptavild  í samstæðunni er vegna kaupa á rekstri og eignum Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og Fríhafnarinnar 
af Ríkissjóði og er mismunur á kaupverði og hreinni eign félaganna eftir að eignir og skuldir hafa verið metnar til 
gangvirðis á kaupdegi.

 Áhættustjórnun

 Almenn stefna félagsins er að takmarka gjaldeyris og vaxtaáhættu.

 Samstæðan er með framvirka gjaldmiðla og valréttarsamninga í þeim tilgangi að takmarka gengisáhættu en þeir fela 
í sér skuldbindingar um gjaldeyrisviðskipti á föstu gengi. Einnig er samstæðan með vaxtaskiptasamninga. Breytingar á 
gangvirði afleiðusamninga eru færðar í rekstrarreikning.

 Skráning tekna

 Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Vaxtatekjur eru 
færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
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 Erlendir gjaldmiðlar

 Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og 
skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils. Gengismunur sem myndast er færður 
í rekstrarreikning.

 Fjármagnskostnaður

 Fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. Samkvæmt alþjóðlegum reiknings
skilastaðli IAS23 þá ber jafnframt að eignfæra þann fjármagnskostnað sem tengist beint kaupum, byggingu og framleiðslu 
á varanlegum eignum sem hluta af kostnaði við öflun eignarinnar. 

 Skattamál

 Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Útreikningur hans byggist á afkomu fyrir skatta að teknu tilliti til 
varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattshlutfall er 18%.  

 Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. Mismunurinn stafar 
af því að tekjuskattstofn samstæðunnar er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil hennar. Tekjuskattsskuldbinding 
er færð vegna allra tímamismuna en reiknuð skattinneign er færð vegna tímamismunar ef líkur eru á að þeir nýtist á móti 
skattskyldum hagnaði í framtíðinni.

 Varanlegir rekstrarfjármunir

 Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni 
nýtast samstæðunni og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir rekstrarfjármunir eru 
upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum 
beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.

 Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu 
tilliti til væntanlegs hrakvirðis.    

 Birgðir

 Vörubirgðir eru eignfærðar á kostnaðarverði/framleiðsluverði eða dagverði hvort sem lægra reynist að teknu tilliti 
gallaðra vara. Dagverð samsvarar áætluðu söluverði að frádregnum kostnaði við sölu og dreifingu.

 Verðbréf

 Skuldabréf og aðrar langtímakröfur sem ætlun er að eiga fram á gjalddaga eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til 
niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.

 Viðskiptakröfur

 Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er 
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast ef kröfur reynast ekki innheimtanlegar.

 Langtímaskuldir

 Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp 
miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð yfir 
rekstrarreikning á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári.

 Viðskiptaskuldir

 Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

 Skuldbindingar

 Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að samstæðan verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í 
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

Skýringar með ársreikningi
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�. Launamál

   2006 2005
 Laun og tengd gjöld greinast þannig:

 
 Laun  ...................................................................................  549.366  557.372 
 Launatengd gjöld  ...............................................................  147.022  151.466 

  696.388  708.838 

 Meðalfjöldi starfa  ...............................................................  140 149

 Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda samstæðunnar á árinu 2006 námu 49,7 milljónum króna.   

4. Fjármunatekjur

   2006 2005
 

 Vaxtatekjur af bankareikningum  .......................................  18.680  34.920
 Gengishagnaður  .................................................................  1.664  426
 Dráttarvaxtatekjur  ..............................................................  287  0  
  Aðrar vaxtatekjur  ...............................................................  1.261   1.631

  21.892  36.976

5. Fjármagnsgjöld

   2006 2005
 
 Vaxtagjöld og verðbætur af langtímaskuldum  ...................   ( 284.725 )  ( 261.627 )
 Gengishagnaður/(gengistap)  ..............................................   ( 1.412.096 )   316.901  
 Önnur vaxtagjöld  ..............................................................   ( 45.354 )  ( 40.525 )

   ( 1.742.174 ) 14.749
 
 Á árinu voru eignfærð vaxtagjöld að fjárhæð 168 milljónir króna vegna framkæmdaláns sem tekið var vegna fjárfestinga 

hjá félaginu.  

6. Skattamál

 Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn og nemur gjaldfærð fjárhæð í rekstrarreikningi um 4,8 milljónum 
króna. Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2007 nemur um 29,7 milljónum króna. 

 Útleiðsla á virku skatthlutfalli:
 2006 2005

  Fjárhæð % Fjárhæð %
 
 Hagnaður fyrir skatta  ......................................   26.711  1.209.646  

 Skatthlutfall, 18%  ............................................   4.808  18,0% 217.736 18,0%
 Aðrir liðir   ......................................................   ( 44 ) 0,0% ( 7.125 ) 0,6%
 Tekjuskattur samkvæmt rekstrarreikningi  ......   4.764  17,8% 210.611  17,4%
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7. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

     Innréttingar, 
  Fasteignir Land-  búnaður, og 
  og lóðir  göngubrýr  Bílastæði bifreiðar Samtals
Kostnaðarverð 

 Staða í ársbyrjun  ...  9.139.005   512.174  536.196   2.073.612  12.260.988 
 Eignfært á árinu  ....  3.306.715  1.923  261.085   747.179   4.316.902 
 Selt á árinu  ............   0  0  0  (30.687)    ( 30.687 )
 Staða í árslok  .........  12.445.721  514.097  797.281  2.790.105  16.547.204 

Afskriftir
 Staða í ársbyrjun  ...  783.945  140.773  120.811  371.840  1.417.370 
 Afskrift ársins  ........  309.636   44.421  53.621   166.245   573.922 
 Selt á árinu  ............    0  0  0  ( 21.525 )  ( 21.525 )
 Staða í árslok  .........  1.093.581   185.194    174.432   516.560    1.969.768   

 
Bókfært verð 

 Bókfært verð
 í ársbyrjun  .............  8.355.060   371.401   415.384   1.701.773  10.843.618 
 Bókfært verð
 í árslok  ..................  11.352.140  328.903  622.849   2.273.545  14.577.436 

 Afskriftarhlutföll  ...  233% 720% 520% 233%
          
 Fasteignamat og vátryggingamat eigna samstæðunnar í árslok greinist þannig:

  Fasteignamat  Vátryggingamat

 Fasteignir og lóðir   .............................................................  8.337.810  14.164.196 
 Stjórntæki, innréttingar og búnaður  ..................................  0  2.059.159 
 Rekstrarstöðvunartrygging  ................................................  0  2.424.672

8. Viðskiptavild

   2006 2005

 Bókfært verð í ársbyrjun  ....................................................  1.916.667  2.320.176 
 Afskrifað á árinu  ................................................................   0    ( 403.509 )
 Bókfært verð í árslok  .........................................................  1.916.667  1.916.667 

 Samkvæmt 24. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga ber að eignfæra viðskiptavild og afskrifa með kerfisbundnum hætti á 
áætluðum nýtingartíma viðkomandi eigna. Jafnframt kemur fram að ef þessar eignir hafa ekki ákveðinn líftíma sé heimilt 
að meta þær árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur. Gert hefur verið virðisrýrnunarpróf á eigninni og stendur hún 
fyllilega undir bókfærðu verði í ársbyrjun og er viðskiptavildin þvi ekki afskrifuð á árinu 2006.

Skýringar með ársreikningi
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9. Samstæða

 Samstæða Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. samanstendur af móðurfélaginu og eftirtöldum dótturfélögum:

  Hlutdeild Nafnverð Megin starfsemi

 Fríhöfnin ehf., Kef lavíkurf lugvelli  .................................  100% 50.000.000 Verslunarstarfsemi

 Þann 1. júlí 2006 sameinuðust dótturfélög Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf., Fríhöfnin ehf. og Íslenskur markaður ehf. 
Tilgangurinn með samruna félaganna var að auka arðsemi rekstrareininganna með hagræðingu í rekstri. Við samrunann 
hætti Íslenskur markaður ehf. starfsemi og Fríhöfnin ehf. tók við öllum réttindum og skyldum hans. 

 

 10. Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur

   2006 2005

 Staða í ársbyrjun  ................................................................  0  1.730  
 Keypt á árinu  .....................................................................  24.000  0 
 Innborganir á árinu  ............................................................   ( 3.067 )  ( 464 )
 Verðbreytingar  ...................................................................  1.580  26 
 Staða í árslok  ......................................................................  22.512  1.293  
 Næsta árs afborgun  ............................................................  5.121   1.293 

  17.391  0

11. Vörubirgðir

   31.12.2006 31.12.2005

 Vörur til endursölu  ............................................................  302.428   305.666 

  302.428  305.666  

 Tryggingaverðmæti birgða   ...............................................  383.869  450.230

12. Aðrar peningalegar eignir

   31.12.2006 31.12.2005
 Viðskiptakröfur

 Innlendar viðskiptakröfur  ..................................................  500.485  432.656 
 Erlendar viðskiptakröfur  ....................................................  9.707   5.594  
 Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast  ..................   ( 1.500 )  ( 4.000 )

  508.692   434.250 

 Aðrar skammtímakröfur
 Virðisaukaskattur  ...............................................................  254.895  164.269 
 Fyrirframgreiddur kostnaður  .............................................  21.495  32.442  
 Fjármagnstekjuskattur  ........................................................  17.124  4.216 
 Ógreiddir óinnheimtir vextir  .............................................  0  111  
 Matarkort  ...........................................................................  1.291  2.147  
 Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar  ...............................  5.121  1.293
   Aðrar kröfur  .......................................................................  5.000  0

  304.926  204.478  
	



�8

Handbært fé
 Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

   31.12.2006 31.12.2005

 Sjóður  ................................................................................  6.758  4.777 
 Bankainnstæður í íslenskum krónum  ................................  125.071  211.005  
 Bankainnstæður í erlendri mynt  ........................................  15.991   23.853 

  147.821  239.635

1�. Eigið fé

 Hlutafé greinist þannig: 
      Hlutir Hlutfall Fjárhæð
 Heildarhlutafé í árslok   ...............................   2.500.000  100% 2.500.000 
     2.500.000  100% 2.500.000

 
 Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í móðurfélaginu.

  Lögbundinn Óráðstafað  Eigið fé
   Hlutafé varasjóður eigið fé samtals

 
 Eigið fé 1.1.2006  .........................................  2.500.000  339.382  3.043.070  5.882.452
 Greiddur arður  ............................................         ( 250.000 )  ( 250.000 )
 Hagnaður ársins  ..........................................    21.946  21.946 
 Tillag í lögbundinn varasjóð   ......................   2.195  ( 2.195 ) 0
 Eigið fé 31.12.2006  .....................................  2.500.000   341.576  2.812.822  5.654.398

14. Langtímaskuldir

  Aðrar langtímaskuldir Skuldir við lánastofnanir
    31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005
 
 Skuldir í CHF   .....................................  0  0  1.990.263   1.131.815  
 Skuldir í EUR   .....................................  0  0  2.310.172  1.707.479  
 Skuldir í GBP   .....................................  0  0  242.872  324.690  
 Skuldir í JPY   .....................................  0  0  857.173   528.840
  Skuldir í SEK   .....................................  0  0  986.707   0
 Skuldir í USD   .....................................  0  0  921.548  1.746.343  
 Skuldir í ISK   ....................................  522.827   508.702  2.125.511  486.000

    522.827   508.702  9.434.246  5.925.166 
 Næsta árs afborganir langtímaskulda   .........   ( 29.700 )  ( 24.342 )  ( 184.490 )  ( 421.274 )

 Langtímaskuldir í árslok   ............................  493.127   484.360  9.249.756  5.503.892

Skýringar með ársreikningi
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   Aðrar Skuldir við
 Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:  langtímaskuldir lánastofnanir

 Næsta árs afborganir   .........................................................  29.700  184.490 
 Afborganir 2008  ................................................................  31.509 184.490  
 Afborganir 2009  ................................................................  33.428  706.845 
 Afborganir 2010  ................................................................  35.463   706.845  
 Afborganir 2011 .................................................................  37.623  706.845  
 Afborganir síðar  ................................................................  355.104  6.944.730

  522.827  9.434.246

 Þann 13. október 2005 undirritaði félagið lánssamning að jafnvirði 3.300 milljónir króna í erlendum myntum vegna 
fyrirhugaðra fjárfestinga í varanlegum fastafjármunum. Á árinu 2006 nýtti félagið sér lánssamninginn að hluta og var staða 
framkvæmdalánsins 2.826 milljónir í árslok. Lánið ber að greiða til baka með 40 greiðslum á 6 mánaða fresti í fyrsta skipti 
04.04.2009. Framkvæmdalánið er meðhöndlað í reikningsskilum félagsins í samræmi við framangreinda skilmála.

15. Lífeyrisskuldbinding

 Við stofnun Fríhafnarinnar ehf. tók það félag við ábyrgð Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. á lífeyrisskuldbindingum hennar 
sem eru í B hluta Lífeyrissjóðs starfsmanna ríksisins skv. 33. gr. laga nr. 1/1997 sem myndast hafa vegna aðildar starfsmanna 
að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Í reikningsskilunum hafa verið gjaldfærðar kr. 18.600.000 vegna hækkunar á árinu 
2006.  Jafnframt voru tekjufærðar 5,7 milljónir króna vegna leiðréttinga á framlagi fyrri ára þannig að nettó gjaldfærsla 
nemur 12,9 milljónum króna.

16. Frestaður skattur

     Reiknuð  Tekjuskatts- 

     skattinneign skuldbinding Samtals
 
 Staða í ársbyrjun   ...........................................................   3.418   580.515  577.098 
 Leiðrétt tekjuskattskuldbinding frá fyrra ári   ........................     0   59.598    59.598
 Reiknaður tekjuskattur vegna ársins 2006   .......................     ( 3.418 )  1.347    4.764 
  Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2006   ..............................     0    ( 29.718 )  ( 29.718 )
 Staða í árslok    ...................................................................   0  611.742  611.742 

 
 Frestaður skattur skiptist þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins: 

 Varanlegir rekstrarfjármunir   ...........................................................................................................    381.719 
 Óefnislegar eignir   ...........................................................................................................................   276.576 
 Aðrir liðir   .......................................................................................................................................   ( 46.552 )

   611.742
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17. Aðrar peningalegar skuldir

   31.12.2006 31.12.2005
 Viðskiptaskuldir

 
 Innlendar viðskiptaskuldir  .................................................  1.236.750  657.186  
 Erlendar viðskiptaskuldir  ...................................................  85.124  37.579  

  1.321.874  694.766 
 Aðrar skammtímaskuldir

 
 Fyrirframinnheimtar tekjur  ...............................................  1.500  0 
 Ógreidd opinber gjöld  .......................................................  0  35.579 
 Ógreidd laun og launatengd gjöld  .....................................  74.837   106.300
 Ógreiddir áfallnir vextir  ....................................................  83.131  64.371
 Ógreiddur fjármagnstekjuskattur  .......................................  40.542  37.500   
 Aðrar skuldir  ......................................................................  546  6.102  

  200.555  249.852  
 Næsta árs afborganir langtímaskulda

 
 Skuldir við lánastofnanir  ....................................................  184.490  421.274 
 Aðrar langtímaskuldir  ........................................................  29.700  24.342

  214.190  445.616

18. Aðrar skuldbindingar

 Samkvæmt rekstrarleyfi Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. skal hún virða og uppfylla allar skuldbindingar á starfssviði og 
starfssvæði flugstöðvarinnar sem stjórnvöld hafa undirgengist og kunna að undirgangast og varða flugstöðina. Meðal 
annars er hér átt við stofnsamning Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, samþykktir Evrópusambands flugmálastjórna og 
skuldbindingar sem stjórnvöld hafa undirgengist vegna Schengen samstarfsins auk þjóðréttarlegra skuldbindinga Íslands 
er varða aðgengi innlendra og erlendra flugrekstraraðila að flugstöðinni.

 Á ófriðartímum er Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. skylt að veita hervöldum Bandaríkjanna aðgang að og afnot af 
flugstöðinni og í neyðartilvikum. Varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins skal sjá um að hafa milligöngu um öll bein 
og óbein samskipti flugstöðvarinnar við varnarliðið.

 Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. er og skylt að láta stjórnvöldum og eftirlitsaðilum endurgjaldslaust í té fullnægjandi aðstöðu 
til að sinna eftirliti og þjónustu við vopnaleit, gegnumlýsingu farangurs, tollgæslu og vegabréfaskoðun. Flugstöðinni 
er jafnframt skylt að hafa ávallt til staðar fullnægjandi tækjabúnað til þessa eftirlits og bera kostnað vegna tækjakaupa í 
samræmi við staðla og öryggiskröfur sem stjórnvöld setja á hverjum tíma.

 Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. er skuldbundin til að hafa í gildi allar lögboðnar tryggingar vegna flugstöðvarinnar þar með 
talin ábyrgðartrygging sem telst fullnægjandi að mati utanríkisráðuneytisins vegna þess tjóns sem rekstrarleyfishafi ber 
skaðabótaábyrgð á. Vátryggingarvernd þessarar tryggingar á reikningsskiladegi er 500 milljónir króna.

 Allar tryggingar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf eru undanskyldar bótaskyldu vegna hryðjuverka. Flugstöðin hefur keypt 
hryðjuverkatryggingu sem bætir tjón fyrir allt að USD 15.000.000. 

Skýringar með ársreikningi
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19. Samþykki ársreiknings

 Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 28. febrúar 2007.

20. Kennitölur samstæðu

 
 Úr rekstrarreikningi  2006 2005 2004

 Arðsemi
 Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA)   ........  2.320.915 2.033.169 1.856.853
a) Framlegðarhlutfall rekstrar  .................................................  34,2% 32,7% 31,8%
b) Hagnaðarhlutfall   ................................................................  0,3% 16,1% 15,2%
c) Hagnaður á hverja krónu nafnverðs hlutafjár (EPS)  ..........    0,01 0,40 0,36
d) Arðsemi eigin fjár    ............................................................    0,00 0,18 0,19

a)  EBITDA/rekstrartekjur b) Hagnaður ársins/rekstrartekjur
c) Hagnaður á hverja krónu nafnverðs hlutafjár (EPS) d) Hagnaður/meðalstaða eigin fjár

 Úr efnahagsreikningi  31.12.2006 31.12.2005 30.12.2004

 Nýting fjármagns
e) Fjárbinding í birgðum  .......................................................  0,04  0,05 0,05
f ) Veltuhraði eigna   ................................................................  0,43 0,46 0,46
g) Veltuhraði birgða  ...............................................................  10,55 9,69 10,89
h) Veltuhraði viðskiptakrafna  .................................................    14,39 14,98  15,83

e)  Birgðir/rekstrartekjur g) KSV/meðalstaða birgða
f) Rekstrartekjur/meðalstaða heildareigna (EPS) h) Rekstrartekjur/meðalstaða viðskiptakrafna

 Greiðsluhæfi 
i) Lausafjárhlutfall     ............................................................  0,54  0,59 1,52
j) Veltufjárhlutfall    ................................................................  0,72 0,79 1,87

i)  Veltufjármunir án birgða/skammtímaskuldir  j) Veltufjármunir/skammtímaskuldir 

 Fjárhagslegur styrkur
k) Eiginfjárhlutfall     ............................................................  32%  42% 39%
l) Innra virði hlutafjár   ..........................................................  2,26 2,35 2,10 

k)  Eigið fé/heildarfjármagn  l) Eigið fé/hlutafé
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 Úr sjóðstreymi ársins  2006 2005 2004

m) Skuldaþekja handbærs fjár  ..................................................  0,16   0,26 0,19
n) Gæði sölunnar    ................................................................  0,99  0,99  0,93
o) Gæði afkomu   ...............................................................  90,71 2,06 1,75
p) Gæði rekstrarhagnaðar  .......................................................    106,91 2,35  1,99

m) Handbært fé frá rekstri/skuldir o) Handbært fé frá rekstri/hagnaður
n) Innborgaðar tekjur/bókfærðar tekjur p) Handbært fé frá rekstri án vaxta/rekstrarhagnaður

Rekstrargjöld sem hlutfall af rekstrartekjum  2006 2005 Breyting

 Kostnaðarverð seldra vara/rekstrartekjur  ...........................  54,78%   53,50% 1,28%
 Laun og tengd gjöld/rekstrartekjur    .................................  11,90%  12,84%  0,94%
 Húsnæðiskostnaður/rekstrartekjur  .....................................  7,25% 7,38% 0,13%
 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður/rekstrartekjur ..............    1,20% 1,05%  0,15%
 Annar rekstrarkostnaður/rekstrartekjur  .............................  1,11%   0,92% 0,19% 
 Afskriftir/rekstrartekjur    ...................................................  9,81%  15,85%  6,04%
 Rekstrargjöld/rekstrartekjur    ............................................  86,05%  91,54% 5,49%

21. Sjóðstreymisyfirlit

 
   2006 2005 2004

 Hagnaður ársins    ............................................................  21.946 1.055.231 890.403
 Afskriftir  ............................................................  573.922 831.717 832.239
 Reiknaðir fjármagnsliðir  ...................................................  1.392.804 ( 322.586 ) ( 530.392 )
 Aðrar breytingar    ...........................................................   31.807 103.535 395.254
   ..............Hreint veltufé frá rekstri  2.020.479 1.667.896 1.587.504

Breyting á:

 Rekstrartengdum eignum   .................................................  ( 167.331 ) ( 115.523 ) ( 56.658 )
 Rekstrartengdum skuldum  ................................................  137.623  506.846  29.245 

   .............Handbært fé frá rekstri  1.990.770 2.059.220  1.560.090

Skýringar með ársreikningi






