
Ársskýrsla

2007



Flugstoðir 1Ársskýrsla  2007

4 Flugstoðir og starfsemin
5 Stjórn og stjórnendur
6 Framtíðarsýn
7 Gildi
8 Skýrsla forstjóra 
10 Skýrsla stjórnar 

12 Fjármála- og stjórnunarsvið
13 Flugvalla- og leiðsögusvið
14 Flugumferðarsvið
16 Dótturfyrirtæki Flugstoða
 Flugfjarskipti ehf. (Gannet ATS Com) 
 Flugkerfi hf. (Tern Systems )
18 Flugtölur og ársreikningur
20 Flugstoðir ohf.
28 Flugstoðir ohf. – samstæða

Efnisyfirlit



2 Flugstoðir 3Ársskýrsla  2007

Flugstoðir ohf. eru opinbert hlutafélag og er 
sam gönguráðherra handhafi hluta bréfsins 
fyrir hönd ríkisins. Við stofnun Flugstoða árið 
2006 voru tvö dótturfélög eignuð fyrirtækinu, 
Flug fjar skipti ehf. (Gannet Com) og Flugkerfi 
hf. (Tern Systems), sem einnig er í eigu 
Háskóla Íslands. 

Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 manns, 
þar af um 60 á flugvöllum utan höfuð borgar-
svæðisins. Flugstoðir leggja áherslu á að fyrir-
tækið hafi jafnan á að skipa hæfu starfsliði 
með góða menntun og reynslu. Það gerir 

fyrir tækið m.a. með því að stuðla að frekari 
menntun og þjálfun starfsmanna og viðhalda 
og efla góðan starfsanda og liðsheild.

Við veitum þjónustu í lofti og á jörðu niðri
Hlutverk Flugstoða er að annast rekstur og 
uppbyggingu fjórtán áætlunarflugvalla víðs 
vegar um landið. Þrír þeirra, flugvellirnir í 
Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum, eru 
vara flug vellir fyrir Keflavíkurflugvöll og 
skil greindir sem alþjóðlegir flugvellir. Þeir 
gegna mikil vægu hlutverki við að tryggja 
öruggar flug samgöngur við landið. Auk 
þessa sjá Flugstoðir um viðhald og rekstur 
á 51 lendingarstað, sem þjóna sjúkraflugi, 
leiguflugi og einkaflugi. 

Annað meginhlutverk Flugstoða er að annast 
alla flugleiðsöguþjónustu, sem Ísland veitir 
fyrir alþjóðlegt flug á Norður-Atlants hafi 
sam kvæmt alþjóðlegum samningi á vegum 
Alþjóða flug mála stofnunar innar (ICAO) auk 
innanlandsflugs, að Kefla víkur flug velli undan-
skildum. Fyrir tækið hefur þó borið fag lega 
ábyrgð á fram kvæmd flug umferðar þjónustu 
á Keflavíkurflugvelli á sama hátt og Flug-
mála stjórn Íslands gerði um áratuga skeið. 
Þá annast Flugstoðir flugumferðarstjórn yfir 
Græn landi skv. tvíhliða samningi Dan merkur 
og Íslands. Flugstoðir sinna einnig flug próf-
unum í Fær eyjum og á Grænlandi og taka að 
sér marg vísleg sérverkefni, s.s. á sviði upp-
byggingar flugvalla í öðrum löndum og rekstur 
flug umferðar þjónustu.

Stjórn Flugstoða ohf. skipa
Ólafur Sveinsson formaður
Arnbjörg Sveinsdóttir varaformaður 
Gunnar Finnsson
Hilmar B. Baldursson
Sæunn Stefánsdóttir

Varamenn stjórnar í sömu röð
Áslaug S. Alfreðsdóttir
Bergþór Ólason
Sigrún Björk Jakobsdóttir

Ritari stjórnar 
Anna Dagný Halldórsdóttir

Forstjóri Flugstoða ohf.
Þorgeir Pálsson 

Framkvæmdastjóri 
flugumferðarsviðs 
Ásgeir Pálsson 

Framkvæmdastjóri 
flugvalla- og leiðsögusviðs 
Haukur Hauksson 

Framkvæmdastjóri 
fjármála- og stjórnsýslusviðs 
Sigrún Traustadóttir 

Framkvæmdastjóri Þróunarstofu og
Flugfjarskipta/Gannet ATS Com
Brandur Guðmundsson 

Framkvæmdastjóri 
Flugkerfi/Tern Systems 
Brynjar Örn Arnarson 

Flugstoðir og 
starfsemin

Stjórn og 
stjórnendur

Forstjóri

Stjórn

Skrifstofa 
forstjóra

Framkvæmdarráð

Flugumferðarsvið 

Þróunarstofa Flugfjarskipti ehf.
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Dótturfyrirtæki

Flugkerfi hf.
Tern Systems
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Viðurkennt þjónustufyrirtæki
Flugleiðsöguþjónusta Flugstoða sé í farar-
broddi á Norður-Atlantshafi.

Flugstoðir beri ábyrgð á uppbyggingu og 
rekstri flugvalla á Íslandi, sem verði í fremstu 
röð sambærilegra flugvalla í Norður-Evrópu.

Stoðþjónusta fyrirtækisins vegna reksturs og 
uppbyggingar flugsamgöngukerfisins verði 
viðurkennd fyrir hæfni, hagkvæmni og öryggi.

Fyrirtækið beri ríka samfélagslega ábyrgð.

Flugsamgöngur í fremstu röð
Flugsamgöngukerfi Flugstoða verði í fremstu 
röð sambærilegra kerfa í Evrópu og Norður-
Ameríku með áherslu á umhverfismál.

Flugvellir og þjónusta þeirra verði til 
fyrirmyndar.

Flugleiðsöguþjónusta í innanlands- og milli-
landa flugi nýti nýjustu tækni og vinnuaðferðir 
við að tryggja flugöryggi og hagkvæmni. 
Ætíð verði áhersla lögð á umhverfismál í allri 
starfsemi fyrirtækisins. 

Framsækið þekkingarfyrirtæki
Flugstoðir séu þekkingarmiðstöð á sviði 
flugleiðsöguþjónustu og uppbyggingar og 
reksturs meðalstórra flugvalla.

Flugstoðir styðji við aukna færni og þekkingu 
starfsmanna.

Flugstoðir stundi rannsóknir og þróun á sviði 
flugsamgangna og miðlun þekkingar.

Flugstoðir séu eftirsóttur vinnustaður fyrir 
fólk sem vill ná árangri í starfi.

Útrás
Flugstoðir taki þátt í uppbyggingu og rekstri 
flugvalla og flugleiðsöguþjónustu erlendis.

Lausnir Flugstoða og dótturfyrirtækja séu 
markaðssettar um heim allan.

Flugstoðir séu framsækið og nútímanlegt 
þjónustu- og þekkingarfyrirtæki.

Flugstoðir séu þjónustufyrirtæki sem nýti 
þekkingu sína og reynslu á alþjóðavettvangi.

Samlegðaráhrif samstæðunnar séu nýttar  
til hins ýtrasta.

Sjálfstætt og arðbært hlutafélag
Flugstoðir séu sjálfstætt hlutafélag í arð-
bærum rekstri, sem geri því kleift að inna 
hlut  verk sitt af hendi af fagmennsku  
og færni. 

Flugöryggi
Flugöryggi byggist á því að kröfum um viður-
kennda staðla, reglur og verklag sé mætt. Það 
er leiðarljós í allri flugstarfsemi.

Fagmennska
Fagmennska er samheiti fjölmargra og nauð-
synlegra eiginleika starfsmanna og forsenda 
framúrskarandi árangurs í krefjandi störfum. 
Gæði, sjálfsagi, nákvæmni, sveigjanleiki, 
hæfni, reynsla, frumkvæði, stjórnunarhættir, 
þekk ingar leit og stuðningur við vinnufélaga, 
eru meðal lykilþátta faglegra og eftirsóttra 
eign leika starfsfólks.

Virðing
Virðing fyrir viðskiptavinum, samstarfs mönn-
um og öðrum hagsmunaaðilum er grund völlur 
góðrar þjónustu, árangursríkra sam skipta og 
jákvæðs andrúmslofts á vinnu staðnum. 

Þjónusta
Rík þjónustulund birtist í þeim eiginleika 
starfs manna að leggja sig fram um að mæta 
óskum, þörfum og væntingum viðskiptavina. 
Ánægðir viðskiptavinir eru lykill að farsælum 
og árangurs ríkum rekstri. 

Hagkvæmni
Hagkvæmni felst í nýtingu þeirra auðlinda, 
sem eru til ráðstöfunar, á sem skilvirkastan 
hátt. 

Árangur
Árangursþörf höfðar til þess eiginleika starfs-
manna að sjá og njóta þess árangurs sem 
hlýst af starfinu og njóta jafnframt viður-
kenningar samstarfsmanna og samfélags fyrir 
vel unnin störf.

Framtíðarsýn 
Flugstoða

Gildi Flugstoða
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Ólafur Sveinsson 
formaður

Árið 2007 var fyrsta rekstrarár Flugstoða 
ohf. en 1. janúar færðust formlega yfir þeir 
rekstrar þættir sem félaginu var falið að 
yfir taka frá Flugmálastjórn Íslands. Er þar 
í megin atriðum um að ræða flugleið sögu-
þjónustu og rekstur innanlands flugvallar-
kerfisins. 

Á fyrsta aðalfundi Flugstoða 16. apríl 2007 
voru eftirtaldir kosnir í stjórn: Ólafur Sveins-
son, Arnbjörg Sveinsdóttir, Sæunn Stefáns-
dóttir, Hilmar B. Baldursson og Gunnar 
Finnsson.

Tilgangur uppskiptingar Flugmálastjórnar var 
annars vegar að aðskilja rekstur frá stjórn-
sýslu og hins vegar að færa fyrir komu lag 
rekstrar í það um hverfi að það gæti nýtt 
betur tæki færi sem þar eru og brugðist við 
breytingum. Síðast liðið ár var ár að lögunar, 
bæði hjá Flug stoðum og sam göngu ráðu neyti, 
á sviði sam skipta sem eðli máls sam kvæmt 
eru mikil, t.d. vegna þjónustu samnings. 

Nýlega hófst vinna við endur skoðun þjónustu-
samningsins sem gerður var á milli félagsins 
og ráðuneytisins um rekstur innan lands-
sam göngu kerfi sins. Væntir stjórn Flugstoða 
að endur skoðunin leiði til nýs samnings á 
grunni gildandi samnings sem geri félaginu 
kleift að þróast í þá átt sem best þykir. 
Brekkurnar hafa verið margar og ekki verður 
hjá því komist hér að lýsa yfir undrun og 
von brigðum með úrskurð yfir skattanefndar 
um að félagið sé ekki viðurkennt sem virðis-
auka skatt skyldur aðili. Á síðastliðnu ári voru 
haldnir 24 stjórnar fundir. Fyrirferðar mestu 
mál stjórnar voru m.a. mótun á störfum og 
hlutverki stjórnar, stefnumótun og skipu lag 
félagsins, sem eru málefni í sífelldri þróun, 
samgöngumiðstöð og síðan málefni Reykja-
víkur flug vallar og flugleiðsöguþjónustu 
félagsins á Norður-Atlantshafi. 

Í stefnu félagsins er megináhersla lögð á mikil-
vægi öryggis og starfsmannamála og í vinnslu-
ferli stefnumótunar, sem starfsfólk félagsins 
tók almennan og virkan þátt í, fékk stjórn 
skýr skila boð um að leggja meiri áherslu á 
starfs manna mál. Hefur verið unnið sam kvæmt 
því. Flug stoðir er þekkingarfyrirtæki sem á 
til veru sína undir þekkingaruppbyggingu og 
inn leiðingu tækniþróunar og það gerist ekki 
nema með öflugri starfsmannastefnu.

Afstaða Flugstoða ohf. til Reykjavíkur flug-
vallar er skýr. Hann er mikilvægur hlekkur 
í flug samgöngu kerfi landsmanna, fyrst og 
fremst sem miðpunktur innanlands flugs-
amgangna og sem varaflugvöllur millilanda-
flugs. Flugstoðum var af fyrrverandi sam-
göngu ráð herra falið að undirbúa byggingu 
sam göngu mið stöðvar og hefur félagið gert 
ítarlegar tillögur og rekstrarlíkan fyrir 
sam göngu mið stöð sem þjónað geti bæði 
land- og flug samgöngum við höfuð borgina, 
óháð því hvort flug völlurinn verði í Vatns mýri 
eða ekki. Tillögurnar hafa legið fyrir síðan 
í október 2007 en því miður ríkir nokkur 
óvissa um verkefnið, m.a. vegna skipulags mála 
Reykjavíkurborgar. 

Á þessum aðalfundi eru til umfjöllunar og 
af greiðslu ársreikningur móðurfélagsins 
Flug stoða ohf. annars vegar og samstæðu-
reikningur Flugstoða ohf. hins vegar þar sem 
tekið er tillit til afkomu tveggja dótturfélaga, 
Flugfjarskipta ehf., sem Flugstoðir eiga alfarið, 
og Flugkerfa hf. (Tern Systems) þar sem Flug-
stoðir eiga 72% hlut.
 
Tap varð á reglulegri starfsemi samstæðunnar 
sem er óviðunandi til lengri tíma litið. Tapið 
er þó minna en áætlanir gerðu ráð fyrir sem 
skýrist af miklu aðhaldi í rekstri. Rétt er að 
taka fram að í rekstraráætlunum fyrir félagið 

var gert ráð fyrir að tap yrði af reglulegri 
starf semi fyrstu þrjú rekstrarár Flugstoða 
og var þar um meðvitaða ákvörðun eiganda 
félagsins að ræða. Þó skal vakin athygli á 
ábendingu endurskoðanda félagsins þess 
efnis að afkoma félaganna byggist á sölu-
hagnaði hjá Flugfjarskiptum ehf. og fjár-
magns tekjum móðurfélagsins. Það er verk efni 
stjórn enda, stjórnar og eiganda félagsins að 
skapa félaginu þær aðstæður að afkoma þess 
verði viðunandi.

Nauðsynlegt er að víkja að kjaraviðræðum 
sem standa yfir en þar lýsir stjórn félagsins 
áhyggjum af miklum launakröfum flug um-
ferðar stjóra. Gefa yfirstandandi viðræður 
ekki ástæðu til bjartsýni um ásættanlegar og 
átaka lausar lyktir mála. Afkoma og rekstrar-
áætlanir félagsins sýna að svigrúm Flugstoða 
til hækkunar umfram það, sem bæði opinberir 
starfsmenn og almennur vinnumarkaður hefur 
náð samkomulagi um, er ekki til staðar.

Umsvif Flugstoða voru mikil á síðasta ári. 
Hafa aldrei farið fleiri flugvélar um flug-
stjórnar svæði félagsins, bæði í millilandaflugi 
sem og innan lands. Vöxtur á þessum sviðum 
leiðir til aukinna umsvifa félagsins. Þó ríkir 
nokkur óvissa um framvindu mála á vissum 
sviðum. Miklar hækkanir á eldsneytisverði 

og samdráttur í efnahagskerfi heimsins hafa 
nú þegar leitt til fækkunar flugferða ýmissa 
flugrekenda og líkur eru á að svo verði einnig 
hjá t.d. Icelandair. Gangi það eftir er tekju-
samdráttur Flugstoða fyrirsjáanlegur án þess 
að tilkostnaður lækki. 

Á næstu mánuðum eru fyrirsjáanlegar 
breytingar á Joint Financing samningnum sem 
hafa munu áhrif í rekstrarumhverfi Flugstoða. 
Þær fela í sér breytingar á fyrirkomulagi gjald-
töku félagsins fyrir flugumferðarþjónustu á 
Norður-Atlantshafi til samræmis við al þjóð-
legar reglur og munu leiða til þess að dýrara 
verður en áður að fljúga um íslenska út hafs-
svæðið. Til að bregðast við þessu er nauð-
synlegt að hámarka gæði þjónustu Flugstoða 
og gæta að kostnaði. Ekki verður hjá því litið 
að flug rekendur hafa í vaxandi mæli þrýst 
á að íslenska úthafssvæðinu verði skipt og 
flug um ferðarstjórn þar falin öðrum aðilum. 
Það hefði í för með sér mikinn tekjumissi 
fyrir Ísland og aflagningu verðmætra starfa 
og starfsemi. Félagið vinnur að því af 
fremsta megni að tryggja stöðu Íslands og 
einn liður í þeirri viðleitni er sam starf við 
Írland á fjarskiptasviði sem talið er að muni 
reynast báðum heilladrjúgt. Einnig hafa verið 
sviptingar í þeim erlendu verkefnum sem 
félagið tekur þátt í, t.d. í Kosovo. 

Þetta stutta yfirlit um starfsemi Flugstoða 
sýnir að verkefnin eru bæði mörg og fjölþætt 
og næg verkefni fram undan til að takast á 
við. Skipulag flugmála hefur breyst mikið á 
undanförnum árum og er líklegt að svo verði 
áfram á komandi árum. Við þurfum að vera 
vakandi yfir því að skipulag og starfsemi 
Flugstoða hæfi því umhverfi sem við búum við 
hverju sinni.

Það er von stjórnar að félagið haldi áfram á 
þeirri braut sem þetta fyrsta rekstrarár gaf 
fyrirheit um og verði þátttakandi í og leggi 
mikið af mörkum til að efla flugmál á Íslandi 
með því að nýta þau tækifæri sem eru til 
staðar með þeirri þekkingu sem við búum yfir. 
Stjórn félagsins þakkar stjórnendum og öllu 
starfsfólki vel unnin störf á liðnu starfsári.

Skýrsla stjórnar 
Flugstoða ohf. til 
aðalfundar 2007
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Þorgeir Pálsson 
forstjóri

Fyrsta starfsár Flugstoða var um margt mjög 
sérstakt, nú þegar litið er um öxl. Starfsemi, 
sem verið hafði á forræði ríkisstofnunar um 
meira en hálfrar aldar skeið undir yfir stjórn 
sam göngu ráðherra, að hlutverki Flug ráðs 
ógleymdu, fluttist til hlutafélags með fjöl-
skipaða stjórn. Starfsmenn hófu árið með 
nokkrum væntingum um að miklar breytingar 
yrðu á rekstrarumhverfinu en í reynd hélt 
starfsemin áfram í sínum hefð bundna farvegi 
eins og reyndar var til ætlast af hálfu stjórn-
valda. Tiltölulega lítil ytri breyting varð á 
starf seminni enda hafði flutn ingur flug-
öryggis sviðs í Skógarhlíð nokkrum árum fyrr 
í raun verið eins konar skilnaður að borði og 
sæng þótt hjónabandið væri enn lögformlega 
til staðar. Helsta áþreifanlega breytingin var 
því sú að nokkrir lykil starfsmenn, einkum af 
skrif stofu flugmálastjóra, fluttu sig um set úr 
Turninum upp í Skógarhlíð og ný stjórn fyrir-
tækisins tók til starfa. Nokkrir hnökrar urðu á 

starf seminni í byrjun árs vegna þess að allstór 
hópur flug umferðar stjóra hafði ekki viljað 
ráða sig til fyrirtækisins fyrir ára mótin. Eftir 
nokkurt þóf leystust þó málin og á fjórða degi 
komst starfsemin í eðlilegt horf. Er ljóst að 
allir starfsmenn voru þegar í upphafi einhuga 
um að vinna að uppgangi hins nýja félags. Þeir 
voru alls 216 í ársbyrjun og fjölgaði aðeins um 
þrjá á árinu. Má segja að á þessu fyrsta ári 
hafi vel tekist að koma á þeirri nýskipan sem 
stjórnvöld stefndu að þótt vissulega hafi það 
ekki gerst án nokkurra umbrota.

Hefðbundin leið til að meta hvernig til hefur 
tekist er að fara yfir helstu niðurstöður 
árs reikningsins. Í reynd er um tvo reikninga 
að ræða, þ.e. ársreikning móðurfélagsins 
Flug stoða ohf. og samstæðureikning, þar sem 
tekið er tillit til afkomu tveggja dótturfélaga, 
þ.e.a.s. Flugkerfa (TERN Systems) og Flug-
fjarskipta.

Fjárhagsleg afkoma
Tekjur samstæðunnar voru á árinu 2007 

alls 4,25 milljarðar kr. en rekstrargjöld 3,87 
milljarðar kr. Þá voru fjármunatekjur tæplega 
120 mkr. Hagnaður fyrir tekjuskatt var því um 
493 mkr., sem almennt teldist frábær árangur. 
Ekki er þó allt sem sýnist, því nánast allur 
þessi hagnaður er til kominn vegna eignasölu 
Flug fjarskipta á mannvirkjum, búnaði og 
land rétt indum á Rjúpnahæð. Á móti kemur að 
fyrirtækið þarf í framtíðinni að fjárfesta í nýrri 
sendistöð, sem sett verður upp á heppilegum 
stað á landinu. Þar til því verki er lokið munu 
Flugfjarskipti njóta aðstöðu í fjarskiptastöð 
Bandaríkjahers við Grindavík.

Afkoma móðurfélagsins, Flugstoða ohf., er 
reyndar neikvæð sem nemur 51 m.kr. fyrir 
skatta. Þetta kemur ekki á óvart því í raun 
hafði verið búist við nær tvöfalt meira tapi, 
sem skyldi mætt með því að ganga á eigið fé 
fyrirtækisins. Það sem er þó áhyggju atriði 
er hve mikill munur er á afkomu ein stakra 
af komu eininga. Þannig var rekstur innan lands-
sam göngu kerfisins rekinn með 133 mkr. halla 
á sama tíma og hagnaður af rekstri alþjóða-

flug þjónustunnar og verkefnum fyrirtækisins í 
Kosovo var 62 mkr. Slíkar niðurgreiðslur milli 
afkomu eininga geta ekki gengið til lengdar. 
Niður staðan er þó sú að afkoma félagsins árið 
2007 sé eftir atvikum viðunandi. Hún hefur 
þó aðeins náðst með miklu aðhaldi, sem m.a. 
kemur fram í því að starfs mönnum fjölgaði 
aðeins um þrjá þrátt fyrir mörg ný og vaxandi 
verkefni. Eins og fram kom í skýrslu stjórnar-
for manns benti ríkisendurskoðandi sér stak-
lega á að ekki væri viðunandi að tap væri á 
reglu legum rekstri félagsins til lengri tíma 
litið.

Rekstur innanlandssamgöngukerfisins
Innanlandsflugið náði sögulegu hámarki á 
árinu 2007. Alls fóru um 932 þúsund farþegar 
í innanlandsflugi um flugvallakerfi Flugstoða 
og fjölgaði um tæp 10% frá fyrra ári. Farþegar 
í millilandaflugi urðu rúmlega 70 þúsund 
og höfðu aldrei verið fleiri. Flugvalla kerfið 
tók enn og aftur við þessari auknu umferð 
möglunar laust og með lítilli aukningu á til-
kostnaði. Unnið hefur verið að margvíslegum 

endur bótum á flug sam göngu kerfinu. Hæst 
ber stækkun flugstöðvarinnar á Egils stöðum, 
undir búningur að lengingu Akureyrar flug-
vallar og endur bætt aðflug að þeim flugvelli. 
Þá er verið að kanna allar leiðir til að koma 
á flugi við næturskilyrði til Þingeyrar. Um 
Reykjavíkur flugvöll og samgöngumiðstöð er 
fjallað í skýrslu stjórnar.

Rekstur alþjóðaflugþjónustunnar
Flug í hinu alþjóðlega loftrými, sem Flugstoðir 
stjórna í samræmi við samninginn um alþjóða-
flug þjónustuna, náði einnig nýjum hæðum. 
Fjöldi flugvéla sem kom inn í þetta loftrými 
náði í fyrsta sinn 100 þús. markinu, sem 
menn höfðu beðið lengi eftir. Starfsmenn 
tóku þessu aukna álagi vel enda skynja þeir 
að framtíð starfseminnar er undir því komin 
að við höldum og aukum hlutdeild okkar í 
þjónustunni við flugið á Norður-Atlantshafi. 
Þetta mun ekki hvað síst vera mikilvægt þegar 
aðeins þeir sem njóta þjónustunnar borga 
fyrir hana. Jafnframt er mikilvægt að kerfi 
flug stjórnar mið stöðvar innar, þ.m.t. mann-

aflinn, hafi næga afkastagetu til að sinna 
auknu álagi. Sérstaklega er athyglisvert að 
umferð um norðurhluta N-Atlantshafsins 
hefur nú um nokkurt skeið vaxið hlutfallslega 
meira en gerist sunnar á hafinu. Þetta þjónar 
augljóslega íslenskum hagsmunum vel þegar 
litið er til framtíðar.

Starfsleyfi
Með uppskiptingu stjórnsýslu- og þjónustu-
starfsemi Flugmálastjórnar hafa komið fram 
nýjar kröfur og vinnuaðferðir. Á sama tíma 
hafa nýjar reglugerðir og tilskipanir, bæði á 
sviði flugleiðsögu og í flugvallarekstri, komið 
á færibandi frá Evrópusambandinu innan 
ramma EES samningsins. Gríðarlega mikil vinna 
hófst á síðastliðnu ári við að færa starfsemi 
Flugstoða í nýjan búning í sam ræmi við 
þessar nýju kröfur. Hefur þetta valdið miklu 
annríki hjá starfsmönnum á sviði gæða- og 
öryggismála, sem hafa unnið mjög náið saman 
að þessum málum. Á sama tíma hafa sam-
skiptin við Flugmálastjórn vegna starfs leyfa 
fyrir þjónustu starfsemina verið að þróast. 

Skýrsla forstjóra
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Skýrsla forstjóra

Hefur mikið og gott starf verið unnið af 
báðum aðilum til að finna ásættanlegar leiðir í 
þessum flókna málaflokki, þar sem verið er að 
plægja nýjan akur. Enn er þó margt ógert. Má 
reikna með að vinnu við að koma á starfsleyfi 
fyrir flug leið sögu þjónustuna til frambúðar 
verði ekki lokið fyrr en í lok yfirstandandi árs. 

Þjónustusamningurinn
Á síðastliðnu ári unnu menn að því að útfæra 
nánar aðferðir við framkvæmd þjónustu-
samning sins milli samgöngu ráðu neytisins og 
Flug stoða. Það er mitt mat að margt hafi vel 
tekist í þessari þróun þótt vissulega þurfi enn 
að taka til hendinni. Mikilvægt er að stjórnun 
samningsins sé einföld og kalli ekki á mikla 
vinnu og fundarhöld eingöngu í því skyni. 
Starf semi Flugstoða er svo gagnsæ gagnvart 
sam göngu ráðu neytinu að ekki á að vera þörf 
á því að margir aðilar hafi eftirlit með þessari 
framkvæmd. Sjálfur samningurinn er nú einnig 
til skoðunar efnislega, þar sem hann verður 
endur nýjaður í lok yfirstandandi árs. Í því 
sam bandi verður mikilvægt að endurskoða 
fjár hags leg markmið hans. Er það skoðun 
mín að mark miðið eigi að vera að Flugstoðir 
endur heimti þann kostnað, sem felst í að reka 
innan lands sam göngu kerfið. Engin forsenda 
er fyrir því í núverandi umhverfi að fyrirtækið 

geti tekið áhættu af þessum rekstri. Slíkt 
hlyti að kalla á að félagið hefði umtalsverðan 
hagnað við eðlileg rekstrarskilyrði til að 
geta mætt tapi mögru áranna. Gott dæmi um 
samning af þessu tagi er samningurinn um 
alþjóða flug þjónustuna, sem hefur verið við 
lýði í sextíu ár og reynst vel. Enginn vandi er 
að finna eðlilega hvata í slíkum samningi til 
hag kvæmni og aðhalds í rekstri. 

Erlent samstarf
Flugið er í eðli sínu alþjóðlegt. Þetta á jafnt 
við um rekstur flugleiðsöguþjónustu og flug-
valla. Því er lífsnauðsyn fyrir Flugstoðir að 
vera í nánu sambandi við umheiminn, bæði 
systur fyrirtæki, sem fást við samskonar við-
fangs efni, sem og alþjóðlegar stofnanir, sem 
eru vettvangur umræðunnar um nýjar leiðir  
og kröfur. Það er reynsla annarra ríkja, sem  
hafa skipt upp sínum flugmálastjórnum að 
þörfin fyrir þátt töku í alþjóðlegum sam-
skiptum eykst. Flugstoðir gerðust á sl. 
ári aðilar að CANSO, sem er heims samtök 
fyrir tækja og stofnana, sem veita flug leið-
sögu þjónustu. Þá tóku Flugstoðir við aðild 
að sam starfi Norður landanna á sama sviði, 
en þetta sam starf hefur verið útvíkkað með 
aðild írsku flug mála stjórnar innar og eist-
neska flug stjórnar félagsins. Þá hefur aðkoma 

félagsins að NAT/SPG haldist nánast óbreytt 
enda er sú stofnun hornsteinninn fyrir flug-
leið sögu þjónustu á Norður-Atlantshafi. 
Ágætt samstarf er við Flugmálastjórn um 
þróun þessara mála enda eiga báðir aðilar 
hags muna að gæta. Sama má segja um sam-
skiptin við Alþjóðaflugmálastofnunina vegna 
framkvæmdar samningsins um alþjóða flug-
þjónustuna, sem Flugstoðir annast samkvæmt 
þjónustu samningnum. 

Erlent samstarf um rekstur flugvalla er ekki 
eins vel skilgreint og á sviði flugleið sögu-
þjónustu. Náin samvinna er þó við systur fyrir-
tækin á Norðurlöndunum. Verkefnið í Kosovo 
er reyndar einstakt í sinni röð. Það er að hluta 
til eins og hvert annað þjónustu verkefni, en 
felur jafnframt í sér mikla alþjóðlega sam-
vinnu. Þar hefur verið unnið mikið stórvirki, 
sem er öllum þeim sem að því komu fyrir hönd 
Íslands til mikils sóma.

Þróunar- og umhverfismál
Starfsemi Flugstoða byggir á þekkingu starfs-
liðsins og þeirri aðstöðu, gögnum og búnaði, 
sem félagið býr yfir. Því er grundvallaratriði 
að þessari þekkingu sé við haldið og við 
hana bætt. Þetta á ekki síst við í þeirri hröðu 
þróun, sem orðin er á öllum sviðum í rekstri 

flugvalla og flugleiðsöguþjónustu. Á undan-
förnum misserum hefur ekki gefist nægur tími 
til að sinna þessum þætti vegna mikilla anna, 
sem hér hefur áður verið drepið á. En þetta 
ástand má ekki verða viðvarandi því þá er 
hætta á ferðum. Flugstoðum standa til boða 
ýmiss konar tækifæri, sem ekki má láta fram 
hjá sér fara. Þar má nefna SESAR verkefni 
Evrópu sam band sins á sviði flug leið sögu-
þjónustu og samstarf við erlend fyrirtæki á 
sviði flug leiðsögu og fjarskipta. Þá hefur verið 
unnið að undirbúningi rannsóknarverkefna á 
sviði umhverfismála, sem eru þýðingarmikil til 
að koma Flug stoðum á blað í þeim mikilvæga 
mála flokki. Á sama hátt eru mörg verðug við-
fangs efni á sviði flugvallareksturs, að Hólms-
heiði ógleymdri.

Megináherslur
Mörg verðug viðfangsefni bíða úrlausnar hjá 
Flugstoðum um þessar mundir. Enn er margt 
óunnið vegna þeirra breytinga sem gerðar 
hafa verið á skipulagi starfseminnar. Helstu 
verkefni sem fyrir liggja á yfirstandandi ári og 
í náinni framtíð eru þessi:

Frekari útfærsla á stefnu fyrirtækisins í breyt-
ingar áætlunum og rekstrarkerfum og með 
nýrri stefnu og áherslu á sviði mannauðs. 

Lúkning á vinnu til að hljóta varanleg starfs-
leyfi í samræmi við síauknar kröfur til reksturs 
flug valla og flugleiðsöguþjónustu. 

Nýr þjónustusamningur, sem byggist á að inn-
lenda samgöngukerfið sé rekið með eðlilegri 
endur heimtu þess kostnaðar, sem þjónustan 
hefur í för með sér.

Gjöld fyrir veitta þjónustu komi í stað •	
skatta og leitað verði að nýjum tekju-
stofn um til að bæta afkomuna með það 
að leiðar ljósi að flugsamgöngukerfið verði 
sjálf bært að svo miklu leyti, sem slíkt er 
raun hæft. 
Tengsl við notendur verði efld til að tryggja •	
að þjónusta Flugstoða sé í takt við þarftir 
flug sam göngu kerfisins og viðskiptavini 
fyrir tækisins. 
Rannsóknir og þekkingarleit verði stór-•	
efldar og nýjungum á sviði flugleið sögu 
fylgt eftir með öflugum fram kvæmda-
verkefnum.
Hlutverk Flugstoða í rekstri Kefla víkurflug-•	
vallar verði skilgreint í sam vinnu við sam-
göngu ráðuneytið. 
Bygging samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri.•	

Ein forsenda þess að ná árangri í þessum og 

öðrum mikilvægum viðfangsefnum er að fyrir-
tækið geti ráðið til sín fleiri hæfa stjórnendur 
og sér fræðinga. Ekki dugar að gera auknar 
kröfur til starfseminnar nema fyrir hendi sé sá 
mannauður, sem þarf til að sinna hinum fjöl-
mörgu sérhæfðu verkefnum, sem nútíma flug-
samgöngur byggjast á.

Að lokum færi ég stjórnarformanni og stjórn 
allri þakkir fyrir ágætt samstarf sem eðli máls 
samkvæmt hefur verið að þróast stig af stigi 
í nýju rekstrarumhverfi. Samstarf við sam-
göngu ráðuneytið hefur verið gott hvort heldur 
sem það hefur komið fram í hlutverki kröfu-
harðs viðskiptavinar eða sem fulltrúi eiganda 
félagsins. Samhugur starfsmanna Flugstoða 
hefur verið frábær. Þetta hefur komið fram 
bæði í starfi og félagslífi, sem hefur verið með 
miklum ágætum. Fyrsta ár hins nýja félags 
hefur því verið viðburðaríkt, en væntanlega 
eru mestu erfiðleikarnir að baki og við getum 
horft björtum augum til reksturs Flugstoða á 
komandi árum. 



12 Flugstoðir 13Ársskýrsla  2007

Haukur Hauksson
framkvæmdastjóri flugvalla- og 
leiðsögusviðs

Fjármála- og stjórnunarsvið ber ábyrgð á fjár 
reiðum Flugstoða, annast bókhald og uppgjör 
reikninga, samræmingu fjárhagsáætlana sviða 
og heldur utan um fjárhagslegan þátt þjónustu 
samnings fyrirtækisins við sam göngu ráðu 
neytið. Einnig annast fjármála- og stjórn unar 
svið áætlanagerð og uppgjör vegna Alþjóða 
flug þjónustunnar, tölfræðileg gögn og hag 
tölur sem varða starfsemi Flugstoða, kerfis 
þjónustu og starfsmannahald. 

Innan fjármála- og stjórnunarsviðs starfa 23 
starfs menn í fimm deildum: fjárreiðudeild, 
bók haldsdeild, starfs manna hald, hagdeild og 
kerfis þjónusta 

Breytingar
Á fyrsta starfsári Flugstoða ohf, einkenndist 
starfsemi fjármála- og stjórnunarsviðs af þeim 

breyt ingum sem urðu um áramótin og aðlögun 
að nýju um hverfi. Meðal annars voru gerðir 
ráðningar samningar við starfsmenn sem 
þegið höfðu starf hjá Flugstoðum ohf., alls 217 
manns. Á vegum starfsmannahalds var m.a. inn 
leitt nýtt starfsmanna- og launakerfi og unnið 
að mótun og þróun starfsmannastefnu hins 
nýja fyrirtækis.

Á vegum fjárreiðu- og bókhaldsdeildar var 
fjárreiðum skipt upp milli Flugmálastjórnar 
Íslands og Flugstoða ohf. eftir að stofnefna-
hags reikningur lá fyrir. Ennfremur var bók 
halds kerfið Navision uppfært og unnið að að 
lögun og endur bótum á kerfinu. Þá má geta 
vinnu við kostnaðar greiningu þjónustuþátta 
sem Flugstoðir veita og stuðst verður við 
í framtíðar uppbyggingu gjaldskrár fyrir-
tækisins. Fjármála- og stjórnunarsvið var 
leiðandi í þessari vinnu. Loks er að geta 
þjónustu samnings, sem kerfisþjónusta Flug 
stoða gerði við Flugmálastjórn Íslands um 
rekstur og þjónustu við almenn tölvukerfi 
Flugmálastjórnar.

Stjórnun samninga
Fjármála- og stjórnunarsvið annast utan um-
hald um þjónustusamning fyrirtækisins við 
samgönguráðuneytið. 

Þá sér sviðið um samskipti við Alþjóða flug-
mála stofnunina vegna samningsins um flug-
leið söguþjónustu yfir Norður-Atlantshafi. 

Árlegir samráðsfundir
Haldinn var samráðsfundur með viðskipta 
vinum Flugstoða vegna Alþjóðaflug þjón ust 
unnar. Um er að ræða árlegan samráðs fund, 
þar sem farið er yfir fjárhagsleg mál efni, svo 
sem uppgjör fyrra árs, horfurnar fram undan 
og áætlun fyrir næsta ár. Jafnframt er farið 
yfir áætluð notendagjöld fyrir næsta ár, þróun 
flugumferðar og fleira, sem tengist veitingu 
þessarar þjónustu á Norður-Atlants hafi. 
Fundirnir eru haldnir til skiptis á Íslandi og í 
Danmörku, þar sem hann var haldinn  
árið 2007.

Á skrifstofu flugvalla- og leiðsögusvið í 
Reykjavík starfa sextán manns. Við rekstur, 
viðhald og framkvæmdir á flugvöllunum starfa 
um sjötíu manns víðs vegar um landið. 

Rekstrarmál
Nýjar reglugerðir og alþjóðlegar kröfur hafa 
í för með sér aukinn rekstur á sviði gæða-
eftirlits og flug verndar. Á árinu 2007 var sem 
áður unnið að gerð handbóka og annarra 
gagna fyrir flugvelli og leiðsöguþjónustu, sem 
nauð synleg eru vegna starfsleyfa fyrir flugvelli 
og flugleiðsöguþjónustu. Flugverndarnámskeið 
voru haldin fyrir starfsmenn fyrirtækja er 
starfa á alþjóðaflugvöllunum og hafa nú hátt 
í þúsund manns sótt þessi námskeið á vegum 
Flugstoða. Þá var haldið áfram innleiðingu ört 
vaxandi krafna á sviði flugverndar.

Framkvæmdir
Reykjavíkurflugvöllur
Flugstoðir tók þátt í vinnu við undirbúning að 
sam göngu miðstöð á Reykjavíkurflugvelli, en 
undir búingur hennar er á vegum sérstakrar 
stýri nefndar undir stjórn Flugstoða.

Fjar lægðarmæliviti var keyptur til endurbóta 

á blindaðflugskerfi flugvallarins. Endurbætur 
fóru fram á byggingu og flughlaði skýlis 3 á 
flugvellinum.

Akureyrarflugvöllur
Akbrautir flugvéla á Akureyrarflugvelli hafa 
verið endurbættar og breikkaðar. Einnig 
var bíla stæðum við flugstöðina fjölgað. Á 
árinu voru aðflugsljós endurbætt og fjar-
lægðarmæliviti keyptur.

Í kjölfar ákvörðunar stjórnvalda um að flýta 
lengingu flugbrautarinnar á Akureyrarflugvelli, 
endur nýjunar á malbiksyfirlagi brautarinnar 
auk endur bóta á blindaðflugs búnaði, hefur 
verið ráðist í frágang á fullnaðar hönnun 
fram kvæmd anna, gerð endan legrar kostnaðar-
áætlunar og gerð út boðs gagna. Flug brautin 
verður lengd um 460 m til suðurs auk þess 
sem gert verður sérstakt 150 m öryggis svæði 
við báða enda brautarinnar. Flugbrautin verður 
öll kýfð í samræmi við alþjóðlega staðla og 
lögð malbiks yfirlagi.

Egilsstaðaflugvöllur
Framkvæmdir við stækkun flugstöðvar Egils-
staðaflugvallar héldu áfram á árinu og lauk í 
desember. Byggð hefur verið um 500 m² við-
bygging sem leysa mun úr brýnum hús næðis-
þrengslum og tryggja betur flug vernd á álags-
tímum þegar afgreiddar eru samtímis vélar í 
innanlands- og millilandaflugi. Vararafstöð var 
endurnýjuð á árinu til að anna auknu álagi.

Vestmannaeyjaflugvöllur
Unnið var að endurnýjun hindranaljósa og 
aðflugs hallaljósa auk uppsetningar á flug-
vallar ljósvita, blikkvitum á flugbrautarenda 
og leiðarlýsingu úr vestri að flugbrautarenda. 
Öryggissvæði voru endurbætt á forgangs-
svæðum í samræmi við kröfur flugvalla-
reglugerðar.

Sandskeiðsflugvöllur
Lokið var við gerð 800 m langrar flugbrautar 
með klæðningu, sem nýtist fyrir snerti-
lendingar. Léttir brautin mjög álagi af Reykja-
víkur flugvelli vegna flugs af þessu tagi.

Viðhaldsframkvæmdir annarra flugvalla
Reglubundið eftirlit og viðhald fór fram á 
byggingum og flugbrautum áætlunarflugvalla 
og annarra flugvalla sem nýtast flugumferð, 
svo sem sjúkraflugi og ferðaþjónustu.

Vélbúnaður
Keypt var bifreið með vopnaleitarbúnaði í 
pall húsi til notkunar á Reykjavíkurflugvelli 
vegna aðstöðu leysis í núverandi flugstöðvar-
byggingu. Einnig var öflugur snjóblásari 
keyptur fyrir flugvöllinn. Afkastamikill snjó-
sópur var keyptur fyrir Akureyrarflugvöll. 
Gerður var samningur við Þórshafnarhrepp 
um sameiginleg kaup á slökkvibifreið fyrir 
flugvöllinn þar.

Fjármála- og 
stjórnunar svið

Flugvalla- og 
leiðsögusviðSigrún Traustadóttir

framkvæmdastjóri fjármála- og 
stjórnunarsviðs

Umdæmi 
Suður- og  Vestfirðir Norðurland Austurland
Vesturland 
Áætlunarflugvellir
Reykjavík Ísafjörður Akureyri Egilsstaðir
Vestm.eyjar Þingeyri Sauðárkrókur Hornafjörður
Bakki Gjögur Grímsey Vopnafjörður
 Bíldudalur Þórshöfn
Flugbrautir með bundnu slitlagi
Rif Patreks.fj Húsavík
St. Kroppur  Siglufjörður
  Reykjahlíð
Flugbrautir með malarslitlagi
Búðardalur Arng.eyri Blönduós Borgarfj.eystri
Dagverðará Hólmavík Grímsstaðir Breiðdalsvík
Flúðir Reykhólar Herðub.lindir Djúpivogur
Húsafell Reykjanes Kópasker Fagurhólsmýri
Hveravellir  Melg.melar Norðfjörður
Kerlingafjöll   Krókst.melar 
Kirkjub.klstr  Raufarhöfn 
Þórsmörk    
Nýji Dalur   
Sandskeið    
Skálavatn     
Skógars.     
Sprengis.     
Stykkish.     
Vík     
Flugbrautir með grasyfirborði
Hella
Kaldármelar

Flugvellir á Íslandi
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Ásgeir Pálsson
framkvæmdastjóri 
flugumferðarsviðs

Skrifstofa framkvæmdastjóra, verklagsstofa 
og þjálfunardeild
Á skrifstofu framkvæmdastjóra og verklags-
stofu störfuðu 7 manns árið 2007 og er það 
sami fjöldi og 2006. Hjá þjálfunardeild voru 
3 fastir starfsmenn árið 2007, en voru 6 árið 
2006. Auk almennra starfa og átaksverkefna 
innan Flugstoða, var starfað við skipulags-, 
þjálfunar- og öryggisstjórnunarmálefni á 
Pristina-flugvelli í Kosovo.

Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferð í íslensku úthafsdeildinni árið 
2007 var alls 105.414 loftför sem er 7,7 % 
aukning borið saman við 97.874 loftför 
árið 2006. Aukning varð á flugumferð alla 
mánuði ársins. Mest varð aukningin 16,5 % í 
mars, 15,2 % í janúar og 15,9 % í júlí sem var 
umferðar mesti mánuður ársins með 12.110 
loftför. Umferðarmesti dagur ársins var 22. 

júlí en þá fóru alls 577 vélar um íslenska flug-
stjórnar svæðið, þ.e. 433 á vesturleið og 143 á 
austur leið. Í innanlandsdeild varð ríflega 9 % 
aukning á flugumferð milli ára. Árið 2007 voru 
skráðar hreyfingar 18.709, en voru 17.115 árið 
2006.

Fjöldi starfsmanna í flugstjórnarmiðstöð var 
48 flugumferðarstjórar árið 2007, en voru 54 
árið 2006, og hafði því fækkað um 6 manns 
milli ára. Fluggagnafræðingar voru 15 árið 
2007 en 17 árið 2006. Í kerfisdeild störfuðu 8 
manns, en voru 9 árið 2006.

Turnar
Skráðar hreyfingar á flugumferð í flugturninum 
í Reykjavík voru 82.281 árið 2007 en 82.886 
árið 2006 og fækkun því 0,73 % milli ára. 
Skráðar hreyfingar á Akureyrarflugvelli voru 
13.744 árið 2007 en 10.751 árið 2006 og 
aukning því um 28 % milli ára. Skráð flugum-
ferð um Vestmannaeyjaflugvöll var 11.801 árið 
2007, en 12.500 árið 2006, eða fækkun um 
5,6 % milli ára.

Árið 2007 störfuðu alls 18 manns í flug turn-
inum í Reykjavík, Vestmannaeyjum og á Akur-
eyri og fækkaði þeim um einn frá fyrra ári.

Verkefni
Starfsmenn flugstjórnardeildar sinntu ýmsum 
verkefnum auk flugumferðarstjórnar og 
reksturs kerfa árið 2007. Má þar sem dæmi 
nefna fram lag við endurskoðun vaktkerfa, 
flæðis stýringu flugumferðar, endurskoðun 
við bragðs áætlunar, áhættumat ýmissa kerfa 
og breytinga og fleira sem varðar kerfis-
breytingar. Einnig var unnið að fjölda annarra 
verk efna í flugstjórnardeild og kerfisdeild 
árið 2007 og er þar helst að nefna FDPS 
upp færslur sem innihéldu 114 lagfæringar/
breytingar og voru flestar útstöðvar í flug-
stjórn endurnýjaðar árið 2007. Innleiðing 
ICE-RESTORE, sem er hluti af nýju sjálfstæðu 
kerfi (ICE), mun tengja saman flest kerfi í 
flugstjórn. Eitt fyrsta hlutverk ICE-RESTORE 
er afritun FDPS gagna sem notuð verða í 
stað nú verandi EMDS varakerfis sem byggir á 
ræmum. Inn leiðingu ICE RESTORE var frestað 

á haust mánuðum vegna anna kerfisdeildar við 
CPDLC IV. Gert er ráð fyrir gangsetningu ICE-
RESTORE í apríl 2008.

Alþjóðlegt samstarf
Störf flugumferðarsviðs í alþjóðasamstarfi 
eru víðtæk. Þar má fyrst nefna málefni 
flug leið söguþjónustu á Norður-Atlandshafi 
(NAT) þar sem flugumferðasviðið tekur þátt 
í eftir farandi nefndum: NAT SPG – North 
Atlantic Systems Planning Group, NAT IMG – 
North Atlantic Implementation Management 
Group, NAT SMCG – North Atlantic Safety 
Management Coordination Group, NAT ATMG – 
North Atlantic Air Traffic Management Group, 
NAT SARSIG – North Atlantic Safety Analysis 
Reduction in Separation Implementation 
Group, NAT FIG – North Atlantic Fans Imple-
mentation Group og NAT OPS – North Atlantic 
Operations Managers, NAT/EUR Volcanic 
Ash Steering Group og NICE – NAT IMG Cost 
Effectiveness Group.

Í öðru lagi lúta störf flugleiðsöguþjónustu 
í alþjóða samstarfi að málefnum Evrópu og 
Norður landa. Er þar samstarf í EUR/NAM 
Flow Management, EAG – European Air Traffic 
Management Group, NECC – North European 
Coordinating Committee, NEFAB – North 
European Functional Airspace Block Group, 
NEOP – North European Optimization Group 
og NEMIT – North European Master Plan 
Implementation Team. 

Í þriðja lagi lúta störf flugleiðsöguþjónustu 
að öðrum alþjóðlegum málefnum, svo sem 
TRASAS – Trans Regional And Supporting ATM 
Steering Group, ALLPIRG – All Planning and 
Implementation Regional Groups og IOAC – 
International Oceanic Airspace Conference.

Samstarf innanlands og utan vegna  
leitar- og björgunar
Flugumferðarsvið á í víðtæku samstarfi við 
inn lenda og erlenda aðila varðandi leitar- og 
björgunar mál. Hér á landi á flugumferðarsvið 

formlegt samstarf við Neyðarlínuna 112, Land-
helgis gæsluna, Almannavarnir, Landsbjörgu og 
Flugbjörgunarsveitina. Á alþjóðlegum vett-
vangi á flugumferðarsvið formlegt sam starf 
við leitar- og björgunarmiðstöðvar í Bodö í 
Noregi, Edinburg í Bretlandi, Halifax í Kanada 
og Söndeström á Grænlandi.

Áherslur og markmið
Áhersluverkefni flugumferðarsviðsins eru að 
upp fylla skilyrði fyrir starfsleyfi (SEL), þjón-
ustu samningar, starfsmannamál, fram þróun 
flug stjórnar kerfa, virk þátt taka í alþjóðastarfi 
og aukin áhersla á sam skipti við viðskiptavini. 
Þar að auki eru markmið flugumferðarsviðs 
að flug leið söguþjónusta Flugstoða verði í 
farar broddi á Norður-Atlantshafi ásamt því 
að Flug stoðir verði þekkingarmiðstöð á sviði 
flugleið söguþjónustu.

Flug umferðar svið
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Bynjar Arnarson
framkvæmdastjóri

Brandur Guðmundsson
framkvæmdastjóri

Yfirlit
Flugfjarskipti ehf., dótturfyrirtæki Flug stoða, 
rekur fjarskiptastöðina í Gufu nesi sem um 
ára bil var rekin af Lands síma Íslands. Frá 
Gufu nesi er alþjóðaflugi yfir Norður-Atlants-
hafi veitt fjar skipta þjónusta. Aðal lega er um 
að ræða tal við skipti en einnig bjóða Flug-
fjar skipti upp á gagnaviðskipti við flugvélar í 
sam starfi við bandaríska fjar skipta fyrir tækið 
ARINC. Flug fjar skipti reka stjórn stöð AFTN/
CIDIN skeyta dreifi kerfisins fyrir Ísland. Kerfið 
er liður í alþjóðlegu skilaboðakerfi og tengist 
sam bæri legum kerfum í Bretlandi, Noregi, 
Græn landi og Kanada. AFTN/CIDIN kerfið er 
notað til skeytadreifingar fyrir flug tengda 
starf semi bæði innanlands og utan. Þá sinna 
Flugfjarskipti einnig tæknilegum rekstri á fjar-
skipta kerfi Vaktstöðvar siglinga sam kvæmt 
samningi við Neyðarlínuna. Undir þann flokk 
fellur bæði fjarskiptakerfi til talviðskipta við 
skip og báta umhverfis Ísland sem og sjálf-
virka tilkynningakerfið.

Samstarf fjarskiptastöðvanna í Gufu nesi  
og Shanwick á Írlandi 
Á árinu 2007 voru afgreidd um 547 þúsund 
skeyti á tal viðskiptum við flugvélar en um 
480 þúsund skeyti árið áður. Um 65 % af 
við skipt unum fóru fram á Very high fre quency 
(VHF) tíðnum, um 38 % á High fre quency 
(HF) tíðnum en innan við 1 % um gervi-
hnatta síma. Flugmenn kjósa að nota VHF 
tíðnir til fjarskipta fram yfir HF tíðnir því 
talgæði eru yfirleitt mun betri á VHF tíðnum. 
Takmörk VHF viðskipta eru að þau hafa 
aðeins sjónlínulangdrægi. Vegna þessa reka 
Flugfjarskipti VHF senda og mót töku stöðvar 
á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi. Land-
fræðileg stað setning þessa búnaðar veitir 
Flug fjarskiptum sérstöðu í veitingu á VHF 
þjónustu umfram aðra veitendur fjar skipta-
þjónustu á Norður-Atlantshafi. Flug stoðir 
og flugmálayfirvöld á Írlandi (IAA) hafa gert 
samstarfssamning um samrekstur fjar skipta-
þjónustu í írsku (Shanwick) og íslensku 
(Reykjavík og Söndeström) flug stjórnar-
svæðunum. Grundvöllur samstarfsins er að 
fjar skipta stöðvarnar tvær virki sem ein heild 
séð frá notendum, hvort sem það eru flug-
menn eða flug stjórnar miðstöðvar. Með þessu 
gefst kostur á að hækka þjónustustig en á 
sama tíma að ná fram hagræðingu í rekstri. 
Stórt skref í samstarfinu var stigið í mars 
2007 þegar áfangi I var tekinn í notkun að 

undan gengnum prófunum í 10 mánuði. Þá 
höfðu upp lýsingakerfi beggja stöðvanna verið 
sam tengd þannig að allar upplýsingar um 
flug vélar innan írska flugstjórnarsvæðisins eru 
til hjá Flugfjarskiptum og öfugt. Í áfanga II er 
stefnt að því að stöðvarnar geti nýtt senda og 
mót takara hvor frá annarri og allur búnaður sé 
einsleitur.

Á varnarsvæðinu við Grindavík
Í febrúar var tekið í notkun nýtt AFTN/CIDIN 
skeyta dreifikerfi. Kerfið var hannað af Tern 
Systems í samstarfi við starfsmenn Flug fjar-
skipta. Á árinu var einnig unnið að því að flytja 
HF fjar skipta stöð Flugfjarskipta af Rjúpna-
hæð, í landi Kópavogs og Garðabæjar. Fyrir 
milli göngu utanríkisráðuneytisins var gert 
sam komu lag við Bandaríkjaher um sam nýtingu 
á varnar svæðinu við Grindavík þar sem herinn 
hefur um áraraðir rekið sendi stöð. Fyrstu 
sendingar frá nýja staðnum hófust seint á 
árinu. 

Á árinu var gengið frá samkomulagi við ATS 
skóla Flugstoða um að taka yfir umsjón með 
námi fyrir flugafgreiðslumenn. Kennarar koma 
úr starfs liði Flugfjarskipta og var fyrsta nám-
skeiðið haldið síðastliðið haust þegar 6 nýir 
nemar í flugfjarskiptum hófu nám. Í desember 
lauk bóklega þætti námsins og hófst þá 
verkleg þjálfun þeirra í Gufunesi.

Líkt og fyrri ár eru Flugstoðir og Flugfjar-
skipti stærstu viðskiptavinir félagins á Íslandi. 
Mikill árangur náðist í samstarfi með báðum 
þessum fyrir tækjum, svo sem á sviði hins nýja 
AFTN skeytarofa sem tekinn var í notkun á 
árinu 2007. Einnig hefur mikill og ánægjulegur 
árangur orðið af samstarfi um innleiðingu á 
næstu tækni kynslóð flugstjórnartækni, svo-
nefndrar FAS-1/A tækni.

Árið 2007 einkenndist af miklum umsvifum 
á sviði út rásar verkefna, bæði framkvæmd 
verk efna erlendis og áherslu á sölu- og 
markaðsmál á erlendum mörkuðum.

Alþjóðlegir samningar
Í lok árs 2005 gerðu Flugkerfi samning í 
Suður-Kóreu um sölu á flug stjórnar kerfi fyrir 
þriðja stærsta flugvöll landsins á Jeju eyju. 
Kerfið annast að flug og turn flug um ferðar-
stjórn fyrir al þjóða flug völl inn í Jeju og þjónar 
auk þess hlut verki vara kerfis fyrir aðflugs-
stjór narmið stöðina í Suður-Kóreu. Heildar-
verð mæti samningsins er á fjórða hundrað 
mill jónir króna. Hefur innleiðing kerfisins verið 
sam þykkt af verkkaupa.

Á árinu 2007 var undirritaður samningur við 
Inster Instalaciones S.A. á Spáni um sölu á 
AFTN samskiptakerfi fyrir Indónesíu. Sölu-
verð mæti samningsins er um fjörutíu milljónir 
króna. Kerfið hefur verið samþykkt til 
notkunar af endaviðskiptavini BASARNAS og 
stendur upp setning kerfisins yfir. Gert er ráð 
fyrir að verkefninu ljúki fyrir árslok 2008.

Ennfremur hafa flugmálayfirvöld Sýrlands valið 
tæknilausnir frá Flugkerfum fyrir þrjá flug velli 
þar í landi. Gert er ráð fyrir að því verk-
efni ljúki einnig fyrir árslok 2008. Verðmæti 
samningsins er um fimmtíu milljónir króna.

Verkefni Flugkerfa í Suður-Kóreu hafa 
ó metan legt gildi fyrir félagið. Félagið hefur nú 
full þróaða vöru að bjóða, sem er full komlega 
sam keppnis hæf á erlendum mörkuðum. Fyrir-
tækið bíður um þessar mundir eftir niður-
stöðum í útboðum sem fyrirtækið hefur tekið 
þátt í vegna óska um tæknilausnir fyrir ýmsa 
flugvelli erlendis. 

Markaðsstarf skilar árangri
Ljóst er að aukin áhersla á öflugt sölu- og 
markaðs starf Flugkerfa er að skila árangri 
með eflingu þeirrar deildar hjá fyrirtækinu. 
Helsta reynslan af þrotlausu starfi deildar-
innar felst í þolinmæði, þolinmæði og aftur 
þolin mæði. Á flestum mörkuðum, þar sem 
Flug kerfi taka þátt í samkeppni um verkefni, 

er al gengt að útboðsferli taki allt að tveimur 
árum áður en endanleg niðurstaða fæst vegna 
breytinga, endurskoðunar og endurútboða. 
Mat félagsins er að sú reynsla sem aflað hefur 
verið af markaðsstarfi erlendis sé afar verð-
mæt og sé að skila góðum árangri.

Flugkerfi hf. voru stofnuð 16. september  
1997 og var árið 2007 því tíunda heila starfsár 
félagsins.

Flugfjarskipti ehf. 
Gannet ATS Com

Flugkerfi hf.
Tern Systems
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Áritun endurskoðendaSkýrsla stjórnenda og staðfesting 
ársreiknings Flugstoða ohf.

Ársreikningur Flugstoða ohf. fyrir árið 2007 er saminn í samræmi við 
ákvæði laga og reglu gerða um gerð og framsetningu ársreikninga. 
Alþingi samþykkti 13. júní 2006 lög nr. 102/2006 um stofnun opinbers 
hluta félags um flug  leið sögu þjónustu og flugvallarekstur Flug  mála  -
stjórnar Íslands. Tilgangur félagsins er að annast rekstur og upp-
byggingu flugleið sögu þjónustu, rekstur og uppbyggingu flug valla og 
aðra skylda starfsemi. Flugstoðir hófu rekstur 1. janúar 2007. Félagið 
á tvö dóttur félög, Flugfjarskipti ehf og Flugkerfi hf. Jafn framt uppgjöri 
fyrir móðurfélagið er gert sér stakt uppgjör fyrir samstæðuna. 

Samkvæmt rekstrarreikningi félagsins var hagnaður ársins 2007 413,2 
m.kr. Af hagnaði ársins eru 41 m.kr. lagðar í lögbundinn vara sjóð og 
hagnaðurinn að öðru leyti fluttur á óráð stafað eigið fé. Hrein eign 
félagsins í árs lok er jákvæð um 1.899,4 m.kr. er þá með talið hlutafé að 
fjárhæð 1.579,1 m.kr.

Hagnaðurinn er tilkominn vegna sölu dóttur félagsins Flugfjarskipta ehf. 
á leigurétti og fast eign á Rjúpnahæð en áhrif þessara við skipta færast 
sem hlutdeildartekjur í árs reikningi Flugstoða.

Hlutafé í árslok 2007 nam 1.579,1 m.kr. og er það allt í eigu ríkissjóðs.

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa á 
árinu 2008 vegna rekstrar á árinu 2007.

Stjórn og framkvæmdastjóri Flugstoða ohf. staðfesta hér með árs-
reikning félagsins fyrir árið 2007 með undirritun sinni.

Reykjavík, 28. maí 2008

Stjórn

Ólafur Sveinsson
formaður

Gunnar Finnsson

Hilmar B. Baldursson

Arnbjörg Sveinsdóttir

Sæunn Stefánsdóttir

Þorgeir Pálsson
forstjóri

Til stjórnar og hluthafa Flugstoða ohf. 
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi árs reikning Flugstoða ohf. fyrir 
árið 2007. Árs reikn ingurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrar-
reikning, efnahags reikning, sjóð streymis yfirlit og upplýsingar um 
helstu reiknings skila aðferðir og aðrar skýringar. 

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu árs-
reiknings ins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgðin felur í sér 
að skipu   leggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og 
glögga fram setn ingu árs reiknings sem er í megin atriðum án veru legra 
ann marka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórn-
enda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reiknings skila aðferðum 
og mati miðað við aðstæður. 
 
Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á 
grund velli endur skoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við lög um 
árs reikninga. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siða-
reglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg 
vissa fáist um að árs reikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til stað festingar á fjárhæðum og 
öðrum upp lýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða 
byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu 
að veru legir ann markar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna svik-
semi eða mistaka. Við áhættu matið er tekið tillit til þess innra eftir-
lits sem varðar gerð og glögga framsetningu árs reiknings, til þess að 
skipu leggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa 
álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endur skoðun felur einnig í sér mat 
á reikn ings skila aðferðum og matsað ferðum sem stjórn endur nota við 
gerð árs reikningsins, sem og mat á fram setningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og við-
eigandi gagna til að byggja álit okkar á. 

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu 
félagsins á árinu 2007, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2007 
og breytingu á handbæru fé á árinu 2007, í samræmi við lög um 
ársreikninga. 

Ríkisendurskoðun, 28. maí 2008

Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson
endurskoðandi

Rekstrarreikningur 2007
 Skýringar 2007

Rekstrartekjur
Þjónustusamningur vegna reksturs  1 1.196.300.000 
Þóknun vegna framkvæmda  2 28.000.000 
Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu  3 1.365.034.412 
Aðrar rekstrartekjur  4 583.933.747 
  3.173.268.159 

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld  5 1.797.508.494 
Annar rekstrarkostnaður  15 1.246.656.484 
Afskriftir  8 281.906.026 
  3.326.071.004 
Rekstrartap  (152.802.845)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  6 101.435.033 
Tap fyrir tekjuskatt  (51.367.812)

Tekjuskattur  10 9.246.206 
Tap fyrir áhrif dótturfélaga  (42.121.606)

Áhrif dótturfélaga
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga  9 455.349.298 

Hagnaður ársins  413.227.692 

Ársreikningar 
Flugstoða ohf. 
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Sjóðstreymi 2007
 Skýringar 2007

Handbært fé frá rekstri
Hagnaður    413.227.692 
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir   281.906.026 
Breyting skattskuldbindingar  10 (9.246.206)
Sölutap eigna   51.730 
Áhrif dótturfélaga  9 (455.349.298)
Gengismunur af langtímaliðum   (141.400.363)
  89.189.581 
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, hækkun   (2.919.324)
Skammtímakröfur, lækkun   78.889.023 
Skammtímaskuldir, hækkun   524.413.331 
Breytingar á rekstrartengd. eignum og skuldum  600.383.030 
Handbært fé frá rekstri  689.572.611 

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum   (142.966.850)
Seldir rekstrarfjármunir   490.025 
Langtímakröfur, breyting   8.280.304 
Fjárfesting í dótturfélagi  9 (90.100.000)
Móttekinn arður   36.000.000 
Fjárfestingarhreyfingar  (188.296.521)

Fjármögnunarhreyfingar
Greiddar afborganir langtímalána   (103.726.575)
Ríkissjóður   (233.753.469)
Fjármögnunarhreyfingar  (337.480.044)

Hækkun á handbæru fé   163.796.046 
Handbært fé í ársbyrjun   867.001.466 
Handbært fé í árslok   1.030.797.512 

Aðrar upplýsingar
Skýring við sjóðstreymi  14

31. desember 2007    

   Stofnefnahagur
Eigið fé og skuldir Skýringar 2007 1/1/07

Eigið fé 11  
Hlutafé   1.579.063.362  1.579.063.362 
Lögbundinn varasjóður   41.000.000  0 
Óráðstafað eigið fé   279.305.073  0 
Eigið fé samtals  1.899.368.435  1.579.063.362 

Skuldir
Langtímaskuldir
Langtímalán  12 460.071.453  713.330.307 
Langtímaskuldir samtals  460.071.453  713.330.307 
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir   466.105.372  286.689.876 
Ríkissjóður  13 697.536.315  654.263.655 
Skuld við Flugkerfi hf.   15.490.789  0 
Næsta árs afborganir langtímalána  12 163.822.268  138.461.917 
Aðrar skammtímaskuldir   307.920.365  162.516.829 
Skammtímaskuldir samtals  1.650.875.109  1.241.932.277 

   
Skuldir samtals  2.110.946.562  1.955.262.584 

Eigið fé og skuldir samtals  4.010.314.997  3.534.325.946 

Efnahagsreikningur

   Stofnefnahagur
Eignir Skýringar 2007 1/1/07

Fastafjármunir
Fasteignir  7 518.710.721  558.466.409 
Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir  7 1.032.596.503  1.111.058.311 
Langtímakröfur  8 37.311.992  50.153.856 
Eignarhlutir í dótturfélögum  9 960.660.971  455.336.673 
Tekjuskattseign  10 9.246.206  0 
Fastafjármunir samtals  2.558.526.393  2.175.015.249 

Veltufjármunir
Birgðir   20.039.666  17.120.342 
Viðskiptakröfur   361.637.994  455.153.266 
Næsta árs afborgun langtímakrafna  8 4.651.560  0 
Krafa á Flugfjarskipti ehf.   24.864.748  0 
Aðrar skammtímakröfur   9.797.124  20.035.623 
Handbært fé  1.030.797.512  867.001.466 
Veltufjármunir samtals  1.451.788.604  1.359.310.697 

Eignir samtals  4.010.314.997  3.534.325.946 

Ársreikningar 
Flugstoða ohf. 
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Skýringar við 
ársreikninga 
Flugstoða ohf.
Upplýsingar um félagið
Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag og er 
meginstarfsemi félagsins fólgin í þjónustu-
starfsemi tengdri flutningum með flugi.

Flugstoðir ohf. er móðurfélag Flugfjarskipta 
ehf. og Flugkerfa hf.

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög 
um ársreikninga. Hann er í íslenskum krónum 
og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

Matsaðferðir
Stjórnendur þurfa að meta og taka sér tækar 
ákvarðanir er varða mikil væga liði árs reikn-
ing sins og vegna eðlis síns eru háðir mati 
hverju sinni. Mats aðferðirnar eiga sér stoð í 
góðri reikn ings skilavenju. Raun  veru leg verð-
mæti þeirra liða sem þannig eru metnir, geta 
við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en 
niðurstaða samkvæmt matinu.

Verð- og gengistryggðar eignir og skuldir
Áfallinn gengismunur og verðbætur á höfuð-
stól eigna og skulda eru færðar í árs-
reikning inn. Verðtryggðar eignir og skuldir 
eru færðar miðað við vísitölur sem tóku 
gildi 1. janúar 2008. Eignir í erlendum gjald -
miðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur 
á síðasta skráða kaup gengi í árs lok og 
skuldir í erlendum gjaldmiðlum í íslenskar 
krónur á síðasta skráða sölugengi í árslok. 
Gengismunur sem myndast er færður í 
rekstrarreikning.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til 
eignar á kostnaðarverði að frádregnum 
af skriftum. Endurbætur eru eignfærðar ef 
líklegt er að þær skili félaginu framtíðar-
hagnaði og hægt sé að meta kostnaðinn á 
áreiðanlegan hátt. Allur viðhaldskostnaður 
er gjaldfærður í rekstrar reikning þegar til 
hans er stofnað. Afskriftir eru miðaðar við 
áætlaðan nýtingartíma einstakra varanlegra 
rekstrarfjármuna og reiknaðar sem fastur 
árlegur hundraðshluti af stofnverði, að 
frádregnu áætluðu hrakvirði, miðað við 
eignarhaldstíma á árinu.

Eignarhlutir í dótturfélögum
Dótturfélög eru þau félög sem félagið fer með 
yfirráð í. Yfirráð eru til staðar þegar félagið á 
meirihluta atkvæða í öðru félagi eða fer með 
meirihluta atkvæða af einhverjum ástæðum, 
sbr. skilgreiningu í 2. gr. laga um ársreikninga. 
Eignarhlutir félagsins í dótturfélögum eru 
færðir samkvæmt hlutdeildaraðferð. Með að-
ferðinni er tekið tillit til rekstrarárangurs og 
annarra breytinga á eigin fé dótturfélagsins. 
Hlutdeild í rekstrarárangri er færð sem áhrif 
dótturfélaga í rekstrarreikning.

Viðskiptakröfur 
Viðskiptakröfur eru færðar samkvæmt upp-
haflegu viðskiptaverði að teknu tilliti til 
gengis breytinga og að frádreginni niður færslu 
sem gerð er til að mæta þeim kröfum sem 
kunna að tapast.

Birgðir
Birgðir eru færðar á kostnaðarverði eða 
dagverði, hvort sem lægra reynist. 

Handbært fé 
Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og 
við gerð sjóðstreymis teljast sjóður og 
bankainnstæður.

Tekjur
Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru 
á að fjárhagslegur ávinn ingur þeirra renni til 
fyrirtækisins og þegar hægt er að meta þær 
með áreiðanlegum hætti. Almennt er miðað við 
að þjónusta hafi verið innt af hendi.

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning 
þegar þær falla til.

Tekjuskattur
Tekjuskattur vegna rekstrarársins hefur 
verið reiknaður og færður í ársreikninginn. 
Tekjuskatturinn samanstendur af tekjuskatti 
til greiðslu og frestuðum tekjuskatti.

Tekjuskattsinneign félagsins er reiknuð og 
færð í ársreikninginn. Út reikn ingur hennar 
byggist á mismun efnahagsliða samkvæmt 
skatt uppgjöri annars vegar og ársreikningi 
félagsins hins vegar. Mismunur sem þannig 
kemur fram stafar af því að álagning tekju-
skatts er miðuð við aðrar forsendur en 
reiknings skil félagsins. Reiknuð skattinneign 
er aðeins færð svo framarlega sem líklegt 
sé að framtíðarhagnaður verði nýttur á móti 
eigninni. Reiknuð skattinneign er lækkuð 
að því marki sem ekki er talið líklegt að hún 
nýtist.

1. Þjónustusamningur vegna reksturs 
Á grundvelli þjónustusamnings við sam göngu ráðuneytið veita Flug stoðir flug leið sögu þjónustu í 
innanlandsloftrými, rekstur, viðhald og upp  byggingu flugvalla og lendingarstaða, rekstur Flug-
um ferðar skólans og út gáfu AIP hand bókar. Samningurinn er til tveggja ára og rennur út í árslok 
2008. 

2. Þóknun vegna framkvæmda
Þjónustusamningur milli samgönguráðuneytis og Flugstoða tekur meðal annars til viðhalds og 
stofnframkvæmda vegna flugvalla. Greitt er til Flugstoða samkvæmt greiðsluáætlun sem tengist 
áætlaðri fram vindu verkefna. Inni falið í þessum hluta þjónustusamningsins er stjórnunar  þóknun 
vegna framkvæmda. Fyrir árið 2007 nam fjárhæðin 28 m.kr. Á árinu 2007 var framkvæmt fyrir 
506,7 m.kr.

3. Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu
Á grundvelli þjónustusamnings við sam göngu ráðu neytið veita Flug stoðir flugleið sögu þjónustu 
innan íslenska flugupp lýsinga svæði sins og hluta flugupplýsingasvæðis Grænlands og Færeyja 
í samræmi við skuld bindingar ís lenska ríkisins gagnvart alþjóðasamningum. Um skuld bind ingu 
þessa er í gildi svonefndur Joint Financing samningur sem gerður var árið 1956 á milli þrettán 
aðildarríkja ICAO en nú eru ríkin tuttugu og fjögur talsins. Samkvæmt framangreindum Joint 
Financing samningi er kostnaðarhlutdeild íslenska ríkisins 5% af heildarkostnaði. Sú kostnað ar-
hlutdeild er innifalin í rekstrarhluta þjónustusamningsins, sbr. skýringu 1.

4. Aðrar rekstrartekjur
Aðrar rekstrartekjur sundurliðast þannig:
Lendingargjöld, vopnaleitargjald 
og stæðisgjöld 138.924.421
Kosovo verkefni 265.996.109
Leigutekjur 61.166.364
Aðrar tekjur 117.846.853
Samtals 583.933.747

5. Starfsmannamál
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
Laun  1.427.637.753
Launatengd gjöld 369.870.741
Samtals 1.797.508.494

Skuldbinding vegna áunnins orlofs í árslok nemur 156,6 m.kr. og hefur hún verið færð í 
ársreikninginn.

Að meðaltali störfuðu um 207,5 starfsmenn hjá félaginu á árinu miðað við heilsársstörf. Í ár slok 
voru um 216 starfsmenn á launaskrá hjá félaginu, en heilsdagsstöðugildi voru um 203,5.

Laun stjórnarmanna voru 8,5 m.kr. og laun forstjóra og þriggja framkvæmdastjóra námu  
46 m.kr. á árinu.

6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:
Vaxtatekjur og verðbætur 142.350.732
Vaxtagjöld  (72.821.117)
Gengismunur 31.905.418
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals 101.435.033
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7. Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:
 Fasteignir og lóðir Aðrar eignir Samtals

Yfirfærðar eignir við stofnun félags 558.466.409 1.111.058.311 1.669.524.720 
Viðbót á árinu  0 164.230.255 164.230.255
Afskrifað á árinu (39.755.688) (242.150.338) (281.906.026)
Selt og niðurlagt  (541.725) (541.725)
Bókfært verð 31/12 518.710.721  1.032.596.503 1.551.307.224

Stofnverð alls 31/12 558.466.409 1.274.746.841  1.833.213.250
Afskrifað alls 31/12 (39.755.688) (242.150.338) (281.906.026)
Bókfært verð 31/12 518.710.721 1.032.596.503  1.551.307.224 
Afskriftarhlutföll 2–5% 5–33,3%

Fasteignamat fasteigna og lóða nam 1.045 m.kr. í árslok en vátryggingarmat 1.013 m.kr.

8. Langtímakröfur
Langtímakröfur greinast þannig:
Langtímakrafa, USD 41.963.552
Næsta árs afborgun  (4.651.560)
Langtímakröfur samtals skv. efnahagsreikningi  37.311.992

Afborganir af langtímakröfu félagsins í árslok greinast þannig  
á næstu ár:
Afborganir 2008 4.651.560
Afborganir 2009 4.651.560
Afborganir 2010 4.651.560
Afborganir 2011 4.651.560
Afborganir 2012 4.651.560
Afborganir síðar 18.705.752
Samtals 41.963.552

9. Eignarhlutir í dótturfélögum
 Hlutfall Nafnverð Bókfært verð

Flugfjarskipti ehf. 100,00% 250.500.000 835.666.699
Flugkerfi hf.  72,22% 28.656.818 124.994.272
Samtals   960.660.971

Afkoma og hlutdeild í afkomu dótturfélaga greinist þannig:
 Afkoma Hlutfall Hlutdeild

Flugfjarskipti ehf.  467.631.521 100,00% 467.631.521
Flugkerfi hf.  (17.007.504) 72,22% (12.282.223)
Samtals   455.349.298 

Á árinu var keypt hlutafé í Flugkerfum hf. fyrir 90 m.kr. Yfirverð, sem myndaðist við kaupin, 19,8 
m.kr., er ekki afskrifað. Eigið fé dótturfélaga nam samtals 981,4 m.kr. í lok ársins.

10. Tekjuskattsinneign
Tekjuskattsinneign félagsins nam rúmum 9,2 m.kr. í lok ársins samkvæmt efnahagsreikningi. 
Breyting inneignarinnar á árinu greinist þannig:
Tekjuskattsinneign í ársbyrjun  0
Reiknaður tekjuskattur ársins 9.246.206
Tekjuskattur til greiðslu á næsta ári  0
Tekjuskattsinneign í árslok 9.246.206

Tekjuskattsinneign félagsins skiptist þannig á eftirfarandi liði:
Varanlegir rekstrarfjármunir  (20.275.168)
Óinnleystur gengismunur  5.010.035
Yfirfæranlegt skattalegt tap  24.511.339
Tekjuskattsinneign í árslok 9.246.206

Ójafnað skattalegt tap félagsins í árslok, sem heimilt er að flytja áfram samkvæmt skattalögum 
nemur 136,2 m.kr. Skattalegt tap ársins 2007 nýtist til frádráttar hagnaði til ársloka 2017.

11. Eigið fé
Yfirlit um eiginfjárreikninga: 
  Lögbundinn
 Hlutafé  varasjóður Óráðstafað eigið fé Samtals

Eigið fé 1/1 2007 1.579.063.362    1.579.063.362
L.r. v/Alþjóðaflugþjón.*    (92.922.619) (92.922.619)
Hagnaður ársins   413.227.692 413.227.692 
Lagt í lögb. varasjóð   41.000.000  (41.000.000) 0 
Eigið fé 31/12  1.579.063.362  41.000.000  279.305.073  1.899.368.435

*Leiðrétting vegna Alþjóðaflugþjónustunnar er vegna tíma- og gengismismunar fyrri ára á 
viðskiptastöðu aðila.

12. Langtímaskuldir
Langtímaskuldir greinast þannig eftir gjaldmiðlum og verðtryggingu:
Langtímaskuldir í erlendri mynt  623.893.721
Næsta árs afborganir  (163.822.268)
Langtímaskuldir samtals skv. efnahagsreikningi 460.071.453

Afborganir af langtímaskuldum félagsins í árslok greinast þannig á næstu ár:
Afborganir 2008 163.822.268
Afborganir 2009 133.119.634
Afborganir 2010 133.084.514
Afborganir 2011  84.060.157
Afborganir 2012  44.455.340
Afborganir síðar  65.351.808
Samtals 623.893.721

13. Skuld við ríkissjóð
Skuld Flugstoða við ríkissjóð í árslok greinist þannig:
Óráðstafað frá fyrri árum  213.882.764
Óframkvæmt af innborguðu framkvæmdafé 2007 243.611.592
Álagður flugvallaskattur  148.283.711
Ógreitt vegna launa í desember 107.758.248
Vextir á vörslufé  30.000.000
Krafa vegna þjónustusamnings 2007 (46.000.000)
Staða 31/12  697.536.315

14. Sjóðstreymi
Almennar upplýsingar úr sjóðstreymi:
Mótteknar vaxtatekjur  127.391.591
Greiddir vextir (24.229.353)

15. Annar rekstrarkostnaður
Funda- og ferðakostnaður  74.237.341
Aðkeypt sérfræðþjónusta  396.730.541
Húsnæðiskostnaður  142.026.605
Símakostnaður  38.717.342
Pappír, ritföng og rekstrarvörur  10.785.801
Endurmenntun og námskeið 55.205.288
Vátryggingar  50.339.964 
Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  30.267.097
Rekstur bifreiða  51.082.647
Annar akstur og snjómokstur  45.521.864
Áhöld, tæki, húsgögn og viðhald áhalda og tækja  74.480.956
Önnur verkkaup, viðhalds- og þjónustusamningar  237.907.912
5% hlutdeild í kostnaði Flugfjarskipta og 
Veðurstofu skv.samningi  32.071.160
Annar rekstrarkostnaður  7.281.966
Samtals 1.246.656.484
 

Skýringar við 
ársreikninga 
Flugstoða ohf.
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Áritun endurskoðendaSkýrsla stjórnenda og staðfesting 
ársreiknings Flugstoða ohf. – 
samstæða

Ársreikningur Flugstoða ohf. fyrir árið 2007 er saminn í samræmi við 
ákvæði laga og reglugerða um gerð og framsetningu ársreikninga 
og samstæðuársreikninga. Alþingi samþykkti 13. júní 2006 lög nr. 
102/2006 um stofnun opinbers hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu 
og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands. Tilgangur félagsins er 
að annast rekstur og uppbyggingu flugleiðsöguþjónustu, rekstur 
og uppbyggingu flugvalla og aðra skylda starfsemi. Flugstoðir hófu 
rekstur 1. janúar 2007. Félagið á tvö dótturfélög: Flugfjarskipti ehf. 
og Flugkerfi hf. Jafnframt uppgjöri fyrir móðurfélagið er gert sérstakt 
uppgjör fyrir samstæðuna. 

Samkvæmt rekstrarreikningi Flugstoða ohf. samstæðureikningi var 
hagnaður ársins 2007, 413,2 m.kr. Af hagnaði ársins er 41 m.kr. lögð í 
lögbundinn varasjóð og hagnaðurinn að öðru leyti fluttur á óráðstafað 
eigið fé. Hrein eign félagsins í árslok er jákvæð um 1.939,9 m.kr. er þá 
meðtalið hlutafé að fjárhæð 1.579,1 m.kr. 

Hlutafé í árslok 2007 nam 1.579,1 m.kr. og er það allt í eigu ríkissjóðs.

Stjórn og framkvæmdastjóri Flugstoða ohf. staðfesta hér með árs-
reikning samstæðunnar fyrir árið 2007 með undirritun sinni. 

Reykjavík, 28. maí 2008

Stjórn

Ólafur Sveinsson
formaður

Gunnar Finnsson

Hilmar B. Baldursson

Arnbjörg Sveinsdóttir

Sæunn Stefánsdóttir

Þorgeir Pálsson
forstjóri

Til stjórnar og hluthafa Flugstoða ohf. 
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Flugstoða 
ohf. fyrir árið 2007. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, 
rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit og upplýsingar 
um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikn-
ing sins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgðin felur í sér að 
skipu leggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og 
glögga framsetningu ársreiknings sem er í meginatriðum án veru legra 
ann marka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórn-
enda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reiknings skilaaðferðum 
og 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 lög um 
ársreikninga. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siða-
reglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjan leg 
vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og 
öðrum upp lýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða 
byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu 
að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna svik-
semi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits 
sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að 
skipu leggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa 
álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat 
á reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við 
gerð ársreikningsins, sem og mat á framsetningu hans í heild.

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

Álit
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd 
af afkomu samstæðunnar á árinu 2007, fjárhagsstöðu hennar 31. 
desember 2007 og breytingu á handbæru fé á árinu 2007, í samræmi 
við lög um ársreikninga. 

Ríkisendurskoðun, 28. maí 2008

Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson
endurskoðandi

Rekstrarreikningur 2007
 Skýringar 2007

Rekstrartekjur
Þjónustusamningur vegna reksturs  1 1.196.300.000 
Þóknun vegna framkvæmda  2 28.000.000 
Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu  3 1.835.618.392 
Aðrar rekstrartekjur   698.967.807 
Hagnaður af sölu eigna   487.050.693 
  4.245.936.892 

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld  4 2.258.738.919 
Annar rekstrarkostnaður   1.296.052.994 
Afskriftir  6/7 317.955.170 
  3.872.747.083 
Rekstrarhagnaður  373.189.809 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld  5 119.778.730 
Hagnaður fyrir tekjuskatt  492.968.539 
Tekjuskattur  11 (84.466.128)
Hagnaður fyrir áhrif minnihluta  408.502.411 

Hlutdeild minnihluta
Hlutdeild minnihluta   4.725.281 

Hagnaður ársins         413.227.692 

Ársreikningar 
Flugstoða ohf. – 
samstæða
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Sjóðstreymi 2007
  Skýringar 2007

Handbært fé frá rekstri
Hagnaður    413.227.692 
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir    317.955.170 
Breyting skattskuldbindingar  11 84.917.318 
Söluhagnaður    (487.050.693)
Hlutdeild minnihluta í afkomu   (4.725.282)
Aðrir reiknaðir liðir   (160.714.120)
Hreint veltufé frá rekstri  163.610.085 
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, hækkun   (2.919.324)
Skammtímakröfur, lækkun   28.977.780 
Skammtímaskuldir, hækkun   704.173.773 
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum  730.232.229 
Handbært fé frá rekstri  893.842.314

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í rekstrarfjármunum   (255.326.969)
Eignfærður þróunarkostnaður   (85.521.892)
Sala eigna   292.930.572 
Langtímakröfur   (116.060.175)
Fjárfestingarhreyfingar  (163.978.464)

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímalána   (107.083.432)
Ríkissjóður, breyting   (233.480.044)
Fjármögnunarhreyfingar  (340.563.476)
Hækkun á handbæru fé    389.300.374 
Handbært fé í ársbyrjun    1.080.750.127 
Handbært fé í árslok    1.470.050.501 

Aðrar upplýsingar
Skýringar við sjóðstreymi  14 

31. desember 2007
Eigið fé og skuldir Skýringar 2007 1/1/07

Eigið fé 9
Hlutafé   1.579.063.362  1.579.063.362 
Lögbundinn varasjóður   41.000.000 
Óráðstafað eigið fé   279.305.073 
  1.899.368.435  1.579.063.362 
Hlutdeild minnihluta   40.487.669  25.431.574 
Eigið fé samtals  1.939.856.104  1.604.494.936 

Skuldir
Langtímaskuldir
Langtímalán  10 460.071.453  732.405.554 
Tekjuskattsskuldbinding  11 84.917.318  
Langtímaskuldir samtals  544.988.771  732.405.554 
Skammtímaskuldir
Skuldir við lánastofnanir   103.971.131 
Viðskiptaskuldir   523.814.576  457.384.359 
Ríkissjóður  13 697.536.315  654.263.655 
Næsta árs afborganir langtímalána  10 165.485.274  138.461.917 
Skattar á hagnað ársins  11 13.046.379  11.355.366 
Aðrar skammtímaskuldir   453.954.553  279.377.030 
Skammtímaskuldir samtals  1.957.808.228  1.540.842.327 

Skuldir samtals  2.502.796.999  2.273.247.881 

Eigið fé og skuldir samtals         4.442.653.103  3.877.742.817 

Efnahagsreikningur
Eignir Skýringar 2007 1/1/07

Fastafjármunir
Óefnislegar eignir  6 151.689.321  66.655.525 
Fasteignir  7 624.225.168  686.714.939 
Aðrir rekstrarfjármunir  7 1.330.704.715  1.328.230.794 
Langtímakröfur  8 155.013.499  52.720.142 
Fastafjármunir samtals  2.261.632.703  2.134.321.400 

Veltufjármunir
Birgðir   20.039.666  17.120.342 
Viðskiptakröfur   533.286.337  595.123.692 
Næsta árs afborgun langtímakrafna  8 11.190.533  
Krafa vegna sölu eigna   101.651.302  
Aðrar skammtímakröfur   44.802.061  47.427.257 
Handbært fé  1.470.050.501  1.083.750.126 
Veltufjármunir samtals  2.181.020.400  1.743.421.417 

Eignir samtals         4.442.653.103  3.877.742.817 

Ársreikningar 
Flugstoða ohf. – 
samstæða
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Skýringar við 
ársreikninga 
Flugstoða ohf. –
samstæðu
Upplýsingar um félagið
Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag og er 
meginstarfsemi félagsins fólgin í þjónustu-
starfsemi tengdri flutningum með flugi.

Flugstoðir ohf. er móðurfélag Flugfjarskipta 
ehf. og Flugkerfa hf.

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög 
um ársreikninga. Hann er í íslenskum krónum 
og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

Grundvöllur samstæðu
Ársreikningurinn nær til Flugstoða ohf. og 
dótturfélaga þess.

Félög innan samstæðunnar eru auk Flugstoða 
ohf., Flugfjarskipti ehf. og Flugkerfi hf.

Kaup á dótturfélögum og sameiningar eru 
færð í samræmi við kaupaðferð í sam stæð-
unni. Allar eignir og skuldir sem skráðar eru í 
efnahagsreikningi keypta félagsins við kaup 
eða stofnað er til í tengslum við kaupin og 
óskráðar eignir og skuldir sem koma fram við 
mat einstakra liða í tengslum við kaupin, eru 
metnar á gangvirði í samstæðunni.

Dótturfélög eru þau félög sem félagið fer 
með yfirráð í. Yfirráð eru til staðar þegar fé-
lagið á meirihluta atkvæða í öðru félagi eða 
fer með meirihluta atkvæða af einhverjum 
ástæðum, sbr. skilgreiningu í 2. gr. laga um 
árs reikninga. Ársreikningar dótturfélaga 
eru innifaldir í samstæðureikningi félagsins 
frá því að yfirráð nást og þar til þeim lýkur. 
Stöður milli samstæðufélaga, viðskipti og 
óinnleystur hagnaður sem myndast hefur af 
viðskiptum milli þeirra er felldur út í sam-
stæðureikningnum.

Matsaðferðir
Stjórnendur þurfa að meta og taka sér tækar 
ákvarðanir er varða mikilvæga liði árs reikn-
ing sins og vegna eðlis síns eru háðir mati 
hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér stoð í 
góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verð-
mæti þeirra liða sem þannig eru metnir, geta 
við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en 
niðurstaða samkvæmt matinu.

Verð- og gengistryggðar eignir og skuldir
Áfallinn gengismunur og verðbætur á höfuð-
stól eigna og skulda eru færðar í árs-
reikning inn. Verðtryggðar eignir og skuldir 
eru færðar miðað við vísitölur sem tóku 
gildi 1. janúar 2008. Eignir í erlendum gjald -
miðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur 
á síðasta skráða kaup gengi í árs lok og 
skuldir í erlendum gjaldmiðlum í íslenskar 
krónur á síðasta skráða sölugengi í árslok. 
Gengismunur sem myndast er færður í 
rekstrarreikning.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til 
eignar á kostnaðarverði að frádregnum 
af skriftum. Endurbætur eru eignfærðar ef 
líklegt er að þær skili félaginu framtíðar-
hagnaði og hægt sé að meta kostnaðinn á 

áreiðanlegan hátt. Allur viðhaldskostnaður 
er gjaldfærður í rekstrar reikning þegar til 
hans er stofnað. Afskriftir eru miðaðar við 
áætlaðan nýtingartíma einstakra varanlegra 
rekstrarfjármuna og reiknaðar sem fastur 
árlegur hundraðshluti af stofnverði, að 
frádregnu áætluðu hrakvirði, miðað við 
eignarhaldstíma á árinu.

Óefnislegar eignir 
Viðskiptavild félagsins myndast við kaup 
á eignar hlutum þess í dótturfélögum. Hún 
er sá mis munur sem eftir stendur þegar frá 
kostnaði við kaupin hefur verið dregið frá 
gang virði yfirtekinna eigna.

Óefnislegar eignir eru eignfærður þróunar-
kostnaður, sem eru aðallega launakostnaður. 
Óefnislegar eignir eru færðar á kostnaðar-
verði.

Viðskiptakröfur 
Viðskiptakröfur eru færðar samkvæmt upp-
haflegu viðskiptaverði að teknu tilliti til 
gengis breytinga og að frádreginni niður færslu 
sem gerð er til að mæta þeim kröfum sem 
kunna að tapast.

Birgðir
Birgðir eru færðar á kostnaðarverði eða dag-
verði, hvort sem lægra reynist. 

Handbært fé 
Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við 
gerð sjóðstreymis teljast sjóður og banka-
innstæður.

Tekjur
Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru 
á að fjárhagslegur ávinn ingur þeirra renni til 
fyrirtækisins og þegar hægt er að meta þær 
með áreiðanlegum hætti. Almennt er miðað við 
að þjónusta hafi verið innt af hendi.

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning 
þegar þær falla til.

Tekjuskattur
Tekjuskattur vegna rekstrarársins hefur 
verið reiknaður og færður í ársreikninginn. 
Tekjuskatturinn samanstendur af tekjuskatti 
til greiðslu og frestuðum tekjuskatti.

Tekjuskattsskuldbinding félagsins er reiknuð 
og færð í ársreikninginn. Útreikningur hennar 
byggist á mismun efnahagsliða samkvæmt 
skatt uppgjöri annars vegar og ársreikningi 
fé lagsins hins vegar. Mismunur, sem þannig 
kemur fram, stafar af því að álagning tekju-
skatts er miðuð við aðrar forsendur en 
reiknings skil félagsins.

1. Þjónustusamningur vegna reksturs
Á grundvelli þjónustusamnings við sam göngu ráðuneytið veita Flugstoðir flugleið söguþjónustu  
í innanlandsloftrými, rekstur, viðhald og uppbyggingu flugvalla og lend ingar staða, rekstur Flug-
umferðarskólans og útgáfu AIP handbókar. Samningurinn er til tveggja ára og rennur út í  
árslok 2008.

2. Þjónustusamningur vegna framkvæmda
Þjónustusamningur milli samgönguráðuneytis og Flugstoða ohf. tekur meðal annars til við halds 
og stofnframkvæmda vegna flugvalla. Greitt er til Flugstoða ohf. samkvæmt greiðslu áætlun sem 
tengist áætlaðri fram vindu verk efna. Inni falið í þessum hluta þjónustu samning sins er stjórn-
unar þóknun vegna fram kvæmda. Fyrir árið 2007 er fjárhæðin 28 m.kr. Á árinu 2007 var fram-
kvæmt fyrir 506,7 m.kr.

3. Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu
Á grundvelli þjónustusamnings við sam göngu ráðuneytið veita Flugstoðir flug leið sögu þjónustu 
innan íslenska flug upp lýsinga svæðisins og hluta flugupplýsingasvæðis Grænlands og Færeyja 
í samræmi við skuld bindingar íslenska ríkisins gagnvart alþjóða samningum. Um skuldbindingu 
þessa er í gildi svonefndur Joint Financing samningur sem gerður var árið 1956 á milli þrettán 
aðildar ríkja ICAO en nú eru ríkin tuttugu og fjögur talsins. Samkvæmt framangreindum Joint 
Financing samningi er kostnaðarhlutdeild íslenska ríkisins 5 % af heildarkostnaði. Sú kostnaðar-
hlutdeild er innifalin í rekstrarhluta þjónustusamningsins, sbr. skýringu 1. 

4. Starfsmannamál
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
Laun  1.777.276.899
Launatengd gjöld  481.462.020
Samtals 2.258.738.919

Að meðaltali störfuðu um 285,5 starfsmenn hjá samstæðunni á árinu miðað við heilsársstörf. Í 
árslok voru um 297 starfsmenn á launaskrá hjá samstæðunni, en heilsdagsstöðugildi voru um 
283,5.

Laun stjórnarmanna alls námu um 12,1 m.kr. á árinu. Laun forstjóra og 5 framkvæmdastjóra 
námu um 70,4 m.kr. á árinu.

5. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:
Vaxtatekjur og verðbætur 193.001.854
Vaxtagjöld og verðbætur (81.262.472)
Gengismunur  8.039.348
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals  119.778.730

6. Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir greinast þannig:
Eignfærður þróunarkostnaður á árinu 2007 var 49,9 m.kr. en áður höfðu 63,4 m.kr. verið 
eignfærðar. Í öllum tilvikum er um að ræða þróun á tölvuhugbúnaði. Bókhaldslega er byrjað að 
afskrifa óefnislegar eignir þegar þær eru hæfar til notkunar/tekjuöflunar.

Viðskiptavild í samstæðuefnahagsreikningi er yfirverð sem myndaðist vegna kaupa Flugstoða 
ehf. á nýju hlutafé í Flugkerfum hf. fyrir 90 m.kr. Yfirverðið er ekki afskrifað.

  Þróunar-
 Viðskiptavild kostnaður Samtals

Stofnverð 1/1   63.413.842 63.413.842 
Afskrifað alls 1/1  (5.400.026) (5.400.026)
Viðbót á árinu  19.756.376  85.521.892  105.278.268 
Afskrifað á árinu   (11.602.763) (11.602.763)
Bókfært verð 31/12  19.756.376  131.932.945 151.689.321 
Stofnverð alls 31/12  19.756.376 148.935.734  168.692.110
Afskrifað alls 31/12  (17.002.789) (17.002.789)
Bókfært verð 31/12  19.756.376 131.932.945  151.689.321
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7. Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:
 Fasteignir og lóðir Aðrar eignir Samtals

Stofnverð 1/1  143.127.292 320.950.161  464.077.453 
Yfirfærðar eignir við stofnun félags 558.466.409 1.111.058.311 1.669.524.720
Afskrifað alls 1/1 (14.878.762) (95.135.968) (110.014.730)
Viðbót á árinu  255.326.969 255.326.969
Afskrifað á árinu (45.448.616) (260.903.791) (306.352.407)
Selt og niðurlagt (17.041.155) (590.967) (17.632.122)
Bókfært verð 31/12  624.225.168  1.330.704.715 1.954.929.883 

Stofnverð alls 31/12  684.552.546 1.686.744.474  2.371.297.020
Afskrifað alls 31/12 (60.327.378) (356.039.759) (416.367.137)
Bókfært verð 31/12 624.225.168 1.330.704.715  1.954.929.883
Afskriftarhlutföll  2–5 % 5–33,3 %

Sérgreindur afskriftaliður í rekstrarreikningi tekur bæði til afskrifta af varanlegum 
rekstrarfjármunum að fjárhæð 306,4 m.kr og óefnislegum eignum að fjárhæð 11,6 m.kr.

Fasteignamat fasteigna og lóða nam 1.230 m.kr. en vátryggingamat 1.159 m.kr.

8. Skuldabréfaeign og langtímakröfur
Skuldabréfaeign og langtímakröfur greinast þannig:
Skuldabréf vegna sölu á fasteign, NVT  124.240.480
Langtímakrafa, USD  41.963.552
Skuldabréfaeign og langtímakröfur samtals, 
þ.m.t. næsta árs afborganir  166.204.032

Næsta árs afborgun (11.190.533)
Skuldabréfaeign og langtímakröfur 
Samtals skv. efnahagsreikningi  155.013.499

Afborganir af skuldbréfaeign félagsins í árslok greinast þannig á næstu ár:
Afborganir 2008  11.190.533
Afborganir 2009 11.190.533
Afborganir 2010 11.190.533
Afborganir 2011 11.190.533
Afborganir 2012  11.190.533
Afborganir síðar  110.251.367
Samtals 166.204.032

9. Eigið fé
Yfirlit um eiginfjárreikninga: 

  Lögbundinn
 Hlutafé  varasjóður Óráðstafað eigið fé Samtals

Eigið fé 1/1  1.579.063.362    1.579.063.362 
Lr. v/Alþjóðaflugþjón.*    (92.922.619) (92.922.619)
Hagnaður ársins    413.227.692  413.227.692 
Lagt í lögb. varasjóð  41.000.000  (41.000.000) 0
Eigið fé 31/12  1.579.063.362  41.000.000  279.305.073  1.899.368.435

Hlutdeild minnihluta í eigið fé er vegna Flugkerfa hf. þar sem 77,22 % eru í eigu sam stæðunnar 
og 22,78 % í eigu minnihluta. Flugfjarskipti ehf. eru að fullu í eigu samstæðunnar.

Afkoma Flugfjarskipta ehf. á árinu nam 467,6 m.kr. og eigið fé í árslok 835,7 m.kr.  
Afkoma Flugkerfa hf. á árinu var neikvæð um 17 m.kr. og eigið fé í árslok 145,7 m.kr.

*Leiðrétting vegna Alþjóðaflugþjónustunnar er vegna gengismunar fyrri ára á  
viðskiptastöðu aðila.

10. Langtímaskuldir
Langtímaskuldir greinast þannig eftir gjaldmiðlum og verðtryggingu:
Langtímalán í erlendri mynt 623.893.721
Fjármögnunarleiga  1.663.006
Langtímaskuldir  625.556.727
Næsta árs afborganir  (165.485.274)
Langtímaskuldir samtals  460.071.453

Afborganir af langtímaskuldum félagsins í árslok greinast þannig á næstu ár:
Afborganir 2008  165.485.274
Afborganir 2009 133.119.634
Afborganir 2010 133.084.514
Afborganir 2011  84.060.157
Afborganir 2012 44.455.340
Afborganir síðar  65.351.808
Samtals 625.556.727

11. Tekjuskattsskuldbinding
Tekjuskattsskuldbinding samstæðunnar nam 84,9 m.kr. í lok ársins samkvæmt 
efnahagsreikningi. Breyting skuldbindingarinnar á árinu greinist þannig:
Tekjuskattsskuldbinding í ársbyrjun  13.497.570
Reiknaður tekjuskattur ársins  84.466.127
Tekjuskattur til greiðslu á næsta ári (13.046.379)
Tekjuskattsskuldbinding í árslok  84.917.318

Tekjuskattsskuldbinding félagsins skiptist þannig á eftirfarandi liði:
Varanlegir rekstrarfjármunir  51.432.121 
Veltufjármunir, skammtímaskuldir  (8.423.548)
Óefnislegar eignir 23.747.930
Ólokinn verksamningur  12.495.860
Frestaður söluhagnaður fasteigna  76.799.069
Yfirfæranlegt skattalegt tap (71.134.114)
Tekjuskattsskuldbinding í árslok  84.917.318

Ójafnað skattalegt tap félagsins í árslok, sem heimilt er að flytja áfram samkvæmt skattalögum 
nemur 395,2 m.kr. Skattalegt tap nýtist til frádráttar hagnaði næstu tíu ár eftir að það myndast.

Yfirfæranlegt skattalegt tap í árslok er nýtanlegt sem hér segir:
Tap ársins 2004, nýtanlegt til ársloka 2014  25.671.523
Tap ársins 2006, nýtanlegt til ársloka 2016  66.262.497
Tap ársins 2007, nýtanlegt til ársloka 2017  303.255.504
Samtals 395.189.524

12. Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar
Ábyrgðir utan efnahags nema um 25,1 m.kr. Engin önnur veðbönd hvíla á eignum félagsins.

13. Skuld við ríkissjóð
Skuld Flugstoða við ríkissjóð í árslok greinist þannig:
Óráðstafað frá fyrri árum  213.882.764
Óframkvæmt af innborguðu framkvæmdafé 2007  243.611.592
Álagður flugvallaskattur; óinnheimt og/eða í vörslu FST  148.283.71
Ógreitt vegna launa í desember  107.758.248
Vaxtakrafa ríkissjóðs 30.000.000
Krafa vegna lendingargjalda  (46.000.000)
Staða 31/12  697.536.315

14. Sjóðstreymi
Almennar upplýsingar úr sjóðstreymi: 
Mótteknar vaxtatekjur 178.042.713
Greiddir vextir (28.825.664)
Greiddir skattar (11.742.724)

Skýringar við 
ársreikninga 
Flugstoða ohf. –
samstæðu
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