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Hlutverk
 Hlutverk Íslandspósts er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki  
 og einstaklinga á sviði dreifinga-, samskipta- og flutningalausna.

Framtíðarsýn
 Íslandspóstur verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar 
 síbreytilegum þörfum viðskiptavina.
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8 Íslandspóstur

 

Rafrænar sendingar ryðja sér nú sífellt til rúms, bréfasending- 

um fækkar og með auknum netviðskiptum fjölgar pakka- 

sendingum til mikilla muna. Þessar grundvallarbreytingar 

hafa nú þegar breytt rekstrarumhverfi póstfyrirtækja veru- 

lega og er viðbúið að svo muni áfram verða. Það mun í senn 

valda breytingum og skapa tækifæri fyrir Íslandspóst.

Á árinu 2013 fækkaði bréfasendingum enn sem fyrr, 

þótt hlutfallslega hafi lítillega dregið úr árlegri fækkun. 

Magnminnkunin nam um 6,5% og var það mjög nærri 

því sem áætlun ársins gerði ráð fyrir. Samdráttur í 

bréfasendingum á Íslandi er sambærilegur því sem gerst 

hefur í næstu nágrannalöndum, en það hefur annars vegar 

leitt af þróun efnahagsmála og hins vegar og ekki síður af 

yfirlýstri stefnu stjórnvalda um pappírslaus viðskipti. Gögn, 

sem flestir hafa vanist í bréfaformi, eru nú í ríkari mæli send 

með rafrænum hætti hér á landi og hefur Íslandspóstur 

leitast við að mæta þeim breytta samskiptamáta eins 

og lög gera ráð fyrir með því að þróa og bjóða rafræna 

póstþjónustu á sambærilegan hátt og önnur póstfyrirtæki.

Samkvæmt fyrirliggjandi ársreikningi Íslandspósts fyrir 

árið 2013 nemur tap af rekstri fyrirtækisins um 119 mkr. 

Almennt má segja að forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 

2013, sem eru á forræði stjórnenda félagsins, hafi gengið 

eftir í öllum meginatriðum. Á hinn bóginn hafa ekki náðst 

fram breytingar á verðlagningu einkaréttarbréfa og fjölda 

dreifingardaga í sveitum, sem áætlunin gerði ráð fyrir. Skýrir 

sá forsendubrestur 235 mkr. lægri tekjur og 100 mkr. minni 

kostnaðarlækkun á árinu 2013 en áætlað var.

 

Á undanförnum árum hefur hvort tveggja í senn verið gripið 
til verðskrárhækkana til þess að standa undir þeirri þjónustu 
sem lög og reglur gera ráð fyrir og umtalsverðra aðgerða 
til hagræðingar í rekstri dreifikerfisins. Á sama tíma og 
fækkun hefur orðið á einkaréttarbréfum er vöxtur í ýmsum 
öðrum vöruflokkum í almennum flutningum, vörusölu og 
þjónustu og hafa tekjur af þeirri starfsemi í auknum mæli 
staðið undir kostnaði við svokallaða alþjónustu, sem fylgir 
starfsleyfi Íslandspósts og fyrirtækinu er skylt að sinna.

Allt frá stofnun Íslandspósts fram til ársins 2010 höfðu 
ákvarðanir um verðlagningu einkaréttarbréfa gengið 
eftir í meginatriðum en þær eru háðar samþykki Póst- og 
fjarskiptastofnunar. Síðan þá hafa verðákvarðanir félagsins 
ekki náð fram að ganga, hvorki innan ásættanlegs tíma né í 
þeim mæli sem rekstrarforsendur hafa byggt á. Í því sérstaka 
rekstrarumhverfi sem Íslandspóstur býr við, þ.e. verulega 
fækkun einkaréttarbréfa og lögbundna alþjónustuskyldu, 
þá skiptir miklu máli fyrir rekstrarafkomu félagsins að unnt 
sé að grípa tímanlega til nauðsynlegra aðgerða í rekstri. 
Gangi það ekki eftir hefur það bein áhrif á rekstrarafkomu 
félagsins, auk þess sem af því hlýst tekjutap vegna erlendra 
viðskipta og aukinn fjármagnskostnaður.

Á starfstíma Íslandspósts hefur verið gripið til ýmissa 
ráðstafana sem miðað hafa að því að byggja upp og 
treysta hagkvæmt afgreiðslu- og dreifingarnet fyrirtækisins 
í samræmi við breytt flutningamagn og búsetuþróun. 
Með nýju og endurbættu húsnæði á helstu starfsstöðvum 
félagsins og sölu á eldri og óhagkvæmari fasteignum þess 
hefur húsnæði í rekstri Íslandspósts minnkað um 30%. 
Samhliða því hefur aðstaða fyrir viðskiptavini og starfsmenn 
batnað til mikilla muna og hefur það skilað sér í verulegu 

rekstrarhagræði.

Ingimundur Sigurpálsson
forstjóri
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Af hálfu stjórnenda Íslandspósts hefur margsinnis verið 

bent á mikilvægi þess að aðlaga póstþjónustuna þörfum 

neytenda. Það þarf að gera með því að aðlaga lög og 

reglur um póstþjónustu þörfum og væntingum þeirra sem 

þjónustunnar njóta. Samkvæmt könnunum, sem gerðar 

hafa verið bæði hér á landi og erlendis á undanförnum 

árum, er ljóst að í flestum iðnríkjum er alþjónustuskylda í 

póstþjónustu ekki í takt við þarfir viðskiptavina. Þar kemur 

skýrt fram að notendur póstþjónustunnar telja hraða 

sendinga skipta minna máli en lagt er upp með í lögum 

um póstþjónustu, þar sem gert er ráð fyrir fimm daga 

dreifingu í viku hverri. Enn fremur kemur þar fram að menn 

eru almennt ekki tilbúnir til þess að greiða það hærra verði 

að fá dreifingu alla virka daga ef í boði er ódýrari þjónusta 

annan eða þriðja hvern virkan dag. Það er því mikilvægt 

fyrir framtíð póstþjónustunnar að lög og reglur verði 

endurskoðaðar með það í huga að póstþjónustan taki mið 

af raunverulegum þörfum notenda, þannig að unnt verði 

að verðleggja hana í samræmi við þær þarfir.

Í þessu sambandi er ástæða til að árétta að öndvert því sem 

margur hyggur þá nýtur Íslandspóstur engra opinberra styrkja 

til þess að halda uppi víðtækri lögboðinni póstþjónustu 

um allt land alla virka daga ársins, en hún nær m.a. til 

allt að 20 kg sendinga á staði sem önnur dreifingar- og 

flutningafyrirtæki hafa ekki séð sér fært að sinna. Jafnhliða 

takmörkun á einkarétti undanfarin ár, svo ekki sé talað um 

afnám einkaréttar sem fyrirhugað er, þá er nauðsynlegt að 

breyta regluverki póstþjónustunnar í samræmi við slíkar 

breytingar, þannig að fyrir liggi hvernig sinna eigi þjónustu 

utan markaðssvæða, hvernig verðlagningu þeirrar þjónustu 

verði háttað og hvernig standa eigi undir kostnaði við að 

veita þá þjónustu lögum samkvæmt.

Íslandspóstur stendur frammi fyrir krefjandi breytingum og 

áhugaverðum tækifærum. Gera má ráð fyrir að árituðum 

bréfum muni áfram fækka á næstu árum á sama tíma 

og rafrænum sendingum muni fjölga umtalsvert. Auk 

þeirrar umfangsmiklu fækkunar bréfa, sem orðið hefur 

undanfarin ár, er reiknað með 17% fækkun bréfa til 

ársins 2018. Með afnámi einkaréttar má gera ráð fyrir enn 

frekari fækkun bréfa í dreifingu Íslandspósts. Náist ekki 

að aðlaga póstþjónustuna að breyttu rekstrarumhverfi 

leiðir það til verulegs rekstrarvanda og nauðvarnar á öllum 

sviðum þjónustunnar. Rétt viðbrögð í tíma, sem skila 

nauðsynlegum og eðlilegum hagnaði ásamt því að leggja 

grunn að uppbyggjandi viðskiptaþróun, geta skilað góðum 

ávinningi, bæði fyrir viðskiptavini og eigendur Íslandspósts.

Íslandspóstur gegnir veigamiklu hlutverki í miðlun mikil-

vægra upplýsinga, gagna og vara til allra landsmanna og 

viðskiptavina þeirra hvar sem þeir eru á landinu. Þar að auki 

er Íslandspóstur í traustri samvinnu við póstfyrirtæki um 

allan heim, sem byggir í flestum tilvikum á margra áratuga 

samvinnu og þéttriðnu dreifikerfi nánast hvar í heimi sem er 

þar sem fólk er að finna. Starfsmenn Íslandspósts handleika 

dag hvern hundruð þúsunda póstsendinga og eru gæði 

þjónustunnar með því besta sem þekkist. Framlag þeirra er 

því afar mikils virði, hvort heldur sem er fyrir Íslandspóst 

eða viðskiptavini fyrirtækisins. Jafnframt því sem ég 

þakka viðskiptavinum Íslandspósts ánægjulegt samstarf 

vil ég sérstaklega þakka starfsmönnum Íslandspósts 

framúrskarandi vinnu á liðnu ári.

Ingimundur Sigurpálsson,

forstjóri

Aðlaga þarf lög og reglur 
um póstþjónustu þörfum 
og væntingum þeirra 
sem þjónustunnar njóta.
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Ellert Kristinsson

Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaformaður stjórnar

Guðmundur Oddsson, formaður stjórnar

Jón Ingi Cæsarsson 

Petrína Baldursdóttir

Anna Katrín Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs

Hörður Jónsson, framkvæmdastjóri pósthúsasviðs 

Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri 

Tryggvi Þorsteinsson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs

Helga Sigríður Böðvarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs 
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Ellert Kristinsson

Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaformaður stjórnar

Guðmundur Oddsson, formaður stjórnar

Jón Ingi Cæsarsson 

Petrína Baldursdóttir

LYKILTÖLUR 

2013 2012 2011

TEKJUR
6.786.821 6.754.077 6.529.797

GJÖLD
3.751.412 3.711.562 3.650.789

2.685.890 2.557.209 2.634.099

6.437.302 6.268.771 6.284.888

( 141.533) ( 112.342) ( 108.662)

( 349.862) ( 306.331) ( 300.664)

( 141.876) 66.633 ( 164.417)

23.100 ( 13.985) 20.082 

( 118.776) 52.648 ( 144.335)

KENNITÖLUR
1,53 1,42 1,71

0,49 0,51 0,50

1,63 1,72 1,68

5,1% 7,2% 3,8%

0,0% 2,6% -0,9%

-4,8% 2,2% -5,6%

Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA)

í hlutfalli af heildartekjum ...................................................

Rekstrarafkoma (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum .............

Arðsemi eigin fjár ..............................................................

Rekstrartekjur ....................................................................

Laun og launatengd gjöld ..................................................

Annar rekstrarkostnaður ....................................................

Rekstrargjöld samtals ........................................................

Eiginfjárhlutfall ...................................................................

Innra virði hlutafjár .............................................................

(Tap) hagnaður ársins ...........................................................

Veltufjárhlutfall  .................................................................

Hrein fjármagnsgjöld .........................................................

Afskriftir  ............................................................................

(Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt ...........................................

Tekjuskattur ......................................................................
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Stefnumótun og nýjar áherslur
Á árinu fór fram stefnumótun fyrir Íslandspóst til ársins 

2018. Vinna við stefnuna hófst í febrúar og var mikið lagt 

í að greina styrkleika fyrirtækisins og það umhverfi sem 

það býr nú við. Settar voru nýjar ytri og innri áherslur og 

ýmsum þáttum breytt í starfseminni í framhaldi. Í stefnunni 

er lögð áhersla á vöxt á þeim sviðum sem tækifæri 

liggja og hagræðingu þar sem samdráttur hefur verið. Á 

haustmánuðum fór forstjóri á allar starfsstöðvar fyrirtækisins 

og kynnti nýja stefnu fyrir starfsfólki.

Breyttar þarfir viðskiptavina
Samdráttur hélt áfram í magni einkaréttarbréfa á árinu en 
sá samdráttur hefur verið viðvarandi síðan árið 2000. Þó 
hefðbundnum bréfum hafi fækkað mikið þá var vöxtur á 
öðrum sviðum eins og t.d. vörudreifingu innanlands og á 
milli landa og sýnir það vel að þarfir og óskir viðskiptavina til 
póstþjónustunnar eru að breytast mikið. 

Mikil aukning var á sendingum erlendis frá á árinu og þá 
sérstaklega frá Bandaríkjunum og Kína. Þar er aðallega um 
að ræða sendingar til einstaklinga sem skipta við erlendar 
netverslanir. Þessi mikla aukning hafði áhrif á starfsemina 
og t.d. þurfti að breyta skipulagi og fjölga starfsfólki 
póstmiðstöðvar auk þess sem álag jókst mikið í tollmiðlun 
og þjónustuveri. 

Peningasendingar milli landa er þjónusta sem er í boði  
á pósthúsum í samstarfi við MoneyGram. Mikil aukning 
hefur verið í eftirspurn eftir þessari þjónustu og því var 
ákveðið að bjóða þjónustuna víðar. Stendur hún nú við-  
skiptavinum til boða á nær öllum afgreiðslustöðum  

í eigin rekstri. 

Rafræn þjónusta
Viðskiptavinir sóttu þjónustu í gegnum netið og á annan 

rafrænan hátt í auknum mæli á árinu. Það virðist henta 

æ fleirum að sækja upplýsingar í gegnum netið frekar en  

á pósthús eða í gegnum síma. Aukning varð t.d. um 26% 

í notkun netsamtala á árinu en þar geta viðskiptavinir 

haft samband við þjónustufulltrúa Póstsins á netinu. 

Heimsóknir á vef fyrirtækisins, www.postur.is, jukust einnig 

um rúm 30% í desember 2013 m.v. desember 2012.  

Á árinu stóð yfir tilraunaverkefni með skönnun á pósti fyrir 

þá viðskiptavini sem kjósa að fá allan sinn póst afhentan 

á rafrænan hátt. Fjölmargir óskuðu eftir því að taka þátt 

í þessu þróunarverkefni sem hefur gefið góða raun. Mikil 

ánægja var einnig með Gáttina, þjónustuvef fyrirtækja, og 

fjöldi þeirra fyrirtækja sem nýta sér hana jókst mikið á árinu. 

Kynningarmál
Í kynningum og auglýsingum á árinu var lögð áhersla á 

að benda einstaklingum á rafrænar leiðir til að nálgast 

þjónustu Póstsins og jókst notkun þessara þjónustuleiða  

í framhaldi. Mikil áhersla var einnig lögð á það á árinu að 

benda fyrirtækjum á að Pósturinn gerir meira en margir 

halda. Fyrirtækjum var bent á að þau gætu bætt fleiri 

þjónustuleiðum við þá þjónustu sem þau eru vön að fá hjá 

Póstinum og að Pósturinn vill gera meira fyrir viðskiptavini 

sína. Í kynningum var þetta kallað „að stækka pakkann“ og 

var fyrirtækjum m.a. sent risastórt kynningarbréf og risastór 

súkkulaðisnúður til að vekja athygli á kynningarátakinu. 
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Nýjungar í dreifingu
Frá árinu 2012 hafa viðskiptavinir getað sent bréf með 

svokölluðum B-pósti sem er ódýrari kostur við að senda 

bréf. Upptaka hans hefur gjörbreytt öllum vinnsluaðferðum, 

aukið svigrúm og dregið úr kostnaði við dreifingu. 

Meiri reynsla komst á nýju bréfaflokkunarvélina á liðnu ári. 

Vélin var keypt í árslok 2012 en á síðasta ári var byrjað að 

flokka með henni póst niður í gönguröð bréfbera. Þetta er 

nýjung hér á landi og hefur skilað góðum árangri. 

Á árinu voru sex rafknúin þríhjól tekin í notkun á dreifingar- 

stöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Það er hluti tilraunaverk- 

efnis sem hefur það að markmiði að auka framleiðni í 

bréfberakerfinu og á sama tíma að minnka gönguálag 

starfsfólks.

Breytingar og endurbætur
Á árinu urðu verulegar breytingar í rekstrarháttum pósthúsa 

og póstafgreiðslna. Ástæður þess má meðal annars rekja til 

minnkunar í bréfamagni. 

Á árinu var nýtt húsnæði keypt í Vestmannaeyjum, 

gamla húsnæðið var selt og er fyrirhugað að opna nýtt  

pósthús á vormánuðum 2014. Ráðist var í endurbætur 

á Patreksfirði þar sem allur aðbúnaður í afgreiðslu og til 

vörumeðhöndlunar er til fyrirmyndar í dag. Í kjölfar þess að 

Landsbankinn lokaði á Grundarfirði og Fáskrúðsfirði var farið 

í samstarf við Samkaup. Í Vík í Mýrdal flutti póstafgreiðslan 

í Kjarval vegna breytinga hjá fyrri samstarfsaðila á staðnum.  

Í dreifbýli var ráðist í samræmingu á staðsetningu póstakassa. 

Í póstmiðstöð voru m.a. hraðhurðir endurnýjaðar og sett var 

upp ný öryggisgirðing til að auka rekstraröryggi með því að 

skilja að fullu á milli starfsemi póstmiðstöðvar og aðgengis              

viðskiptavina á lóð.

Frímerkjaútgáfa
Á árinu voru gefin út 37 frímerki á fimm útgáfudögum þar 
sem margskonar tilefni kom við sögu. Má þar nefna merk 
tímamót, bæjarhátíðir og fleira. Í fyrsta sinn voru gefin út 
þrjú jólafrímerki, A- og B- innanlands og svo til útlanda. 
Myndefni jólafrímerkjanna var fengið úr steindum glugga yfir 
inngangi Hallgrímskirkju. Þessi frímerki eru tæknivæddustu 
frímerki sem Pósturinn hefur hingað til gefið út því hægt 
er með svonefndum AR-kóða og appi að skoða gluggann í 

GREIDDUR ARÐUR

AFKOMA 1998–2013
Milljónir króna

Milljónir króna

EINKARÉTTUR - MAGNBREYTING  
Milljónir bréfa
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heild sinni, auk þess sem hægt er að skoða Hallgrímskirkju 
frá ýmsum sjónarhornum á meðan hlýtt er á orgelleik. Sala 
hefðbundinna frímerkja til safnara og sala persónulegra 
frímerkja dróst saman frá fyrra ári en sala á SMS-frímerkjum 

jókst á milli ára. 

Stórt ár hjá fræðsludeild
Árið 2013 var fjölbreytt í fræðslustarfi Póstsins. Mikil 
áhersla var lögð á málefni tengd líkamlegri og andlegri 
heilsu starfsmanna. Tvö námskeið voru haldin á öllum 
vinnustöðvum Póstsins. Því fyrra var stýrt af Jóni Arnari 
Magnússyni tugþrautarkappa, en hann kom og flutti 
skemmtilegt erindi um mikilvægi réttrar líkamsstöðu við 
vinnu og önnur dagleg störf. Seinna erindið sem flutt var 
á öllum vinnustöðvum var frá vinnusálfræðingnum Eyþóri 
Eðvarðssyni og fjallaði um viðhorf fólks til lífs og vinnu og 
hvernig hver og einn beri ábyrgð á sinni líðan. Fjöldi annarra 
námskeiða var haldinn á árinu sem leið. Sem dæmi má nefna 
námskeið sem fjallaði um mikilvægi þess að hafa gaman  
í vinnunni og námskeið í meðhöndlun hættulegra efna. 

Árleg viðhorfskönnun var lögð fyrir alla starfsmenn Póstsins 
og niðurstöður kynntar í kjölfarið. Ein helsta niðurstaða 
könnunarinnar var að starfsfólk er almennt mjög ánægt  
í starfi sínu hjá Póstinum.

Lúðurinn, starfsmannablað Póstsins, hélt áfram að upplýsa 
starfsfólk um það nýjasta sem er að gerast í starfseminni 
í bland við skemmtiefni. Blaðið kom út þrisvar sinnum  
á árinu. Hádegisskólinn sívinsæli var á sínum stað og nokkrir 
starfsmenn héldu kynningu á verkefnum sem þeir voru að 
vinna að. Hin árlega öryggisvika var haldin með áherslu á 
vinnustellingar. Heilsufarsmælingar voru vel sóttar eins 
og áður en rúmlega helmingur starfsmanna lét mæla 
blóðþrýsting, blóðsykur, þyngdarstuðul og fituprósentu. 
Á árinu var ákveðið að bæta við mælingu á blóðfitu eða 
kólesteróli. Þó nokkrir starfsmenn nýttu sér það. 

Stóra Póstgangan var gengin í maí og var góð þátttaka. 
Sjötíu manns, póstmenn og makar, mættu og gengu 
Leggjabrjót. Fjölskylduhátíðin var haldin í Nauthólsvík með 
pompi og prakt og Póstganga um Fossvogsdalinn tekin á 
undan. Skátar sáu um afþreyingu fyrir unga fólkið og boðið 

var upp á hamborgara. 

 

VEIKINDADAGAR OG SLYSATÍÐNI

FJÖLDASKIPTING
EFTIR STÖRFUM

KYNJAHLUTFALL STARFSMANNA

KYNJAHLUTFALL STJÓRNENDA

Konur
58%

Karlar
42%

Konur
62%

Karlar
38%

7%

2011 2012 2013

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.
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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Ársreikningur Íslandspósts ohf. 31. desember 2013

SKÝRSLA OG YFIRLÝSING STJÓRNAR OG FORSTJÓRA

Rekstur árið 2013

Ingimundur Sigurpálsson

Reykjavík, 21. febrúar 2014.

Stjórn:

Forstjóri:

Guðmundur Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir

Petrína Baldursdóttir, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson

Stjórn og forstjóri Íslandspósts ohf. hafa í dag rætt um ársreikning fyrir árið 2013 og staðfest hann með
undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikninginn.

Stjórnarhættir

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Íslandspósts ohf. og dótturfélaga þess sem eru Trönur
ehf., Samskipti ehf., Fraktmiðlun ehf. og ePóstur ehf. sem stofnað var í árslok 2012 og hóf starfsemi á árinu
2013.

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af
rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2013, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2013
og breytingu á handbæru fé á árinu 2013.

Jafnframt er það álit okkar að samstæðureikningurinn og skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um
þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem
samstæðan býr við.

Tap varð af rekstri samstæðunnar á árinu að fjárhæð 119 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé þann
31. desember 2013 nam 2.357 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Hlutafé félagsins þann 31. desember
2013 nam 1.448 millj. kr. og er það allt í eigu ríkissjóðs.

Stjórn Íslandspósts leitast við að viðhalda góðum stjórnarháttum og hefur til hliðsjónar leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar hafa verið út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins
og Nasdaq OMX Ísland. Stjórnin starfar samkvæmt samþykktum félagsins og eftir vinnureglum sem hún hefur
sett sér. Í reglunum er meðal annars að finna skilgreiningu á valdsviði og verkaskiptingu stjórnar, ákvæði um
hæfi stjórnarmanna, reglur um þagnarskyldu og fleira.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af
Evrópusambandinu.

Afkoma Íslandspósts á árinu 2013 var óviðunandi. Á síðustu árum hefur ítrekað komið í ljós, að takmarkað
svigrúm stjórnenda félagsins til verðákvörðunar annars vegar og hagræðingaraðgerða hins vegar hefur komið
í veg fyrir skilvirk og nauðsynleg viðbrögð við breyttum rekstrarforsendum. Ákvarðanir um verðlagningu
einkaréttarbréfa og hagræðingaraðgerðir innan alþjónustu hafa hamlað því, að afkoma félagsins hafi skilað
ásættanlegri niðurstöðu, sjá skýringu nr. 23 í ársreikningnum. Á fallandi bréfamarkaði er nauðsynlegt að
stjórnsýsluákvarðanir, sem tengjast verðlagningu og umfangi póstþjónustunnar, verði teknar með skjótari
hætti en verið hefur svo að unnt sé að bregðast tímanlega og á viðeigandi hátt við breyttum
rekstrarforsendum.
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Áritun endurskoðenda

Ársreikningur Íslandspósts ohf. 31. desember 2013

ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

Til stjórnar og hluthafa Íslandspósts ohf.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðenda

Álit

Sveinn Arason

Óskar Sverrisson

Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2013,
fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2013 og breytingu á handbæru fé á árinu 2013, í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að
skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings sem er í
meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær
einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.

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 og 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 öðrum upplýsingum 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 sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til
þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja 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.

Ríkisendurskoðun, 21. febrúar 2014.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Íslandspósts ohf. og dótturfélaga (,,samstæðan'')
fyrir árið 2013. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning,
eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.  

Endurskoðandi

Ríkisendurskoðandi
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna. Skýringar nr. 1-25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.

Rekstrarreikningur ársins 2013
REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2013

REKSTRARTEKJUR Skýr. 2013 2012
5.934.931 6.004.502 

851.890 749.575 

6.786.821 6.754.077 

REKSTRARGJÖLD
5 3.751.412 3.711.562 

1.607.110 1.565.503 
1.078.780 991.706 

6.437.302 6.268.771 

349.519 485.306 

8 ( 349.862) ( 306.331)

( 343) 178.975 

15.770 35.830 
( 157.303) ( 148.172)

7 ( 141.533) ( 112.342)

( 141.876) 66.633 

16 23.100 ( 13.985)

( 118.776) 52.648 

SKIPTING AFKOMU
( 117.612) 54.335 

( 1.164) ( 1.687)
 ( 118.776) 52.648 

AFKOMUHLUTUR OG ÞYNNTUR AFKOMUHLUTUR

3.l. ( 0,08) 0,04 

Skýringar nr. 1 til 25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.

Afkomuhlutur og þynntur afkomuhlutur 

skatta (EBITDA) ...............................................................................

Rekstrarafkoma fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 

Afskriftir ............................................................................................

Tekjur af póstþjónustu ......................................................................
Aðrar tekjur .......................................................................................

Laun og launatengd gjöld .................................................................
Beinn kostnaður við póstdreifingu ....................................................
Annar rekstrarkostnaður ...................................................................

Hluthafar móðurfélags ......................................................................
Hlutdeild minnihluta ..........................................................................
(Tap) hagnaður og heildarafkoma ársins ..................................................................................

Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) .........................

Fjármunatekjur .................................................................................

(Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt .........................................................

Tekjuskattur ......................................................................................

Hrein fjármagnsgjöld ........................................................................
Fjármagnsgjöld .................................................................................

á hverja krónu hlutafjár .....................................................................

(Tap) hagnaður og heildarafkoma ársins ..................................................................................
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.Skýringar með ársreikningi nr. 1-25 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Efnahagsreikningur 31. desember 2013
EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2013

EIGNIR Skýr. 2013 2012

8 3.243.710 3.324.155 
9 80.372 80.372 

10 20.973 25.083 

FASTAFJÁRMUNIR 3.345.055 3.429.610 

11 200.390 194.470 

12 981.146 936.518 

13 276.175 282.956 

14 27.140 27.140 

VELTUFJÁRMUNIR 1.484.851 1.441.084 

EIGNIR SAMTALS 4.829.906 4.870.694 

EIGIÐ FÉ
1.447.500 1.447.500 

351.378 351.378 

557.137 689.749 

EIGIÐ FÉ HLUTHAFA FÉLAGSINS 15 2.356.015 2.488.627 

554 ( 2.032)

EIGIÐ FÉ 2.356.569 2.486.595 

SKULDIR 
19 1.484.459 1.325.744 

17 20.704 43.804 

LANGTÍMASKULDIR 1.505.163 1.369.548 

18 968.174 1.014.551 

SKAMMTÍMASKULDIR 968.174 1.014.551 

SKULDIR 2.473.337 2.384.099 

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS 4.829.906 4.870.694 

Skýringar nr. 1 til 25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.

Tekjuskattsskuldbinding ...................................................................

Eignarhlutir í öðrum félögum ............................................................

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ....................................

Eignir til sölu .....................................................................................

Skuldabréf ........................................................................................

Lögbundinn varasjóður .....................................................................

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur .........................................................

Birgðir ...............................................................................................

Óráðstafað eigið fé ...........................................................................

Skuldabréfalán .................................................................................

Hlutafé ..............................................................................................

Handbært fé .....................................................................................

Hlutdeild minnihluta ..........................................................................

Rekstrarfjármunir ..............................................................................
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Eiginfjáryfirlit 2013

Skýringar nr. 1-25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.

EIGINFJÁRYFIRLIT 2013

Lögbundinn Óráðstafað Hlutdeild

Hlutafé varasjóður eigið fé Samtals minnihluta Samtals  
ÁRIÐ 2013

Eigið fé 1.1.2013 ..................................................................................1.447.500 351.378 689.749 2.488.627 ( 2.032) 2.486.595 

Arður til hluthafa .................. ( 15.000) ( 15.000) ( 15.000)

Framlag minnihlutaeigenda 0 3.750 3.750 

Tap ársins ............................................................ ( 117.612) ( 117.612) ( 1.164) ( 118.776)

Eigið fé 31.12.2013 ..................................................................................1.447.500 351.378 557.137 2.356.015 554 2.356.569 

ÁRIÐ 2012

Eigið fé 1.1.2012 ..................................................................................1.447.500 348.661 638.131 2.434.292 ( 345) 2.433.947 

Birgðir, hækkunLagt í lögbundinn varasjóð .. 2.717 ( 2.717) 0 0 

Hagnaður (tap) ársins ............................................................ 54.335 54.335 ( 1.687) 52.648 

Eigið fé 31.12.2012 ..................................................................................1.447.500 351.378 689.749 2.488.627 ( 2.032) 2.486.595 

Skýringar nr. 1 til 25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.Skýringar nr. 1-25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013

Ársreikningur Íslandspósts ohf. 31. desember 2013 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2013

 Skýr. 2013 2012

REKSTRARHREYFINGAR
( 118.776) 52.648 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

( 12.180) ( 6.795)

8 349.862 306.331 
7 141.533 112.342 
16 ( 23.100) 13.985 

VELTUFÉ FRÁ REKSTRI 337.339 478.511 

( 5.920) ( 1.575)
( 172.150) ( 26.490)

8.220 119.936 

BREYTINGAR Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM ( 169.850) 91.871 

14.858 21.754 
( 78.600) ( 86.621)

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI 103.747 505.515 

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR
8 ( 31.788) ( 120.297)
8 ( 262.019) ( 486.727)

36.591 41.220 
6.189 17.911 

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR ( 251.027) ( 547.893)

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR 
250.000 0 
( 15.000) 0 

3.750 0 
( 98.251) ( 107.694)

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR  140.499 ( 107.694)

 ( 6.781) ( 150.072)

 282.956 433.028 

13 276.175 282.956 

Skýringar nr. 1 til 25 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningi samstæðunnar.

(Tap) hagnaður ársins ...................................................................................................

Hagnaður af sölu eigna ...................................................................

Tekjuskattur ....................................................................................
Fjármagnsgjöld ...............................................................................
Afskriftir ..........................................................................................

Söluverð eigna ................................................................................

Skammtímaskuldir, hækkun ...........................................................

Innheimtar vaxtatekjur ....................................................................
Greidd vaxtagjöld ............................................................................

Framlag minnihlutaeigenda ............................................................

LÆKKUN Á HANDBÆRU FÉ  ............................................................

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Greiddur arður ................................................................................

Birgðir, (hækkun) ............................................................................
Skammtímakröfur, (hækkun) ..........................................................

Fasteignir og lóðir ...........................................................................

Afborganir langtímalána ..................................................................

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN .........................................................

Tekin ný langtímalán ......................................................................

Áhöld, tæki og bifreiðar ...................................................................

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK ................................................................

Breyting á skuldabréfaeign .............................................................
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Skýringar

1. FÉLAGIÐ

2. GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA
a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

b. Grundvöllur matsaðferða

c. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill

d. Mat og ákvarðanir

3. MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR 

a. Grundvöllur samstæðu
(i)

•

•

•

•

Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og
þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

Sameiningar fyrirtækja

gangvirði greiðslunnar sem innt er af hendi; að meðtalinni

bókfærðri fjárhæð sem tilheyrir öðrum hluthöfum í hinu keypta félagi; að viðbættu

bókfærðu verði aðgreinanlegra eigna og skulda (sem venjulega telst vera gangvirði þeirra á
yfirtökudegi).

gangvirði þess hluta fjárfestingarinnar sem var í eigu samstæðunnar fyrir kaupin hafi þau átt sér
stað í áföngum; að frádregnu

Kostnaður sem fellur til við kaupin annar en kostnaður við útgáfu skuldaskjala og eiginfjárgerninga
er gjaldfærður þegar hann fellur til.

Gerð ársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki
ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar
fjárhæðir eigna og skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu
mati.

Mat og forsendur þess eru í stöðugri endurskoðun. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á
því tímabili sem breytingin á sér stað og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.

Þegar mismunurinn er neikvæður er hann tekjufærður strax í rekstrarreikningi.

SKÝRINGAR

Reikningsskilaaðferðum sem er lýst hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti fyrir öll tímabil
sem koma fram í ársreikningnum.

Ársreikningur samstæðunnar er birtur í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins.
Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram.

Stjórn félagsins staðfesti ársreikninginn þann 21. febrúar 2014.

Kaupaðferðinni er beitt á sameiningar á yfirtökudegi, sem er þegar yfirráð flytjast til samstæðunnar.
Yfirráð fela í sér vald til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu félags í þeim tilgangi að hagnast á
starfsemi þess. Við mat á yfirráðum tekur samstæðan tillit til mögulegs atkvæðaréttar sem þegar er
nýtanlegur. 

Samstæðan metur viðskiptavild sem hefur orðið til við yfirtökur sem:

Kaupverðið felur ekki í sér uppgjör eldri samninga sem gerðir hafa verið af hinni keyptu einingu sem
venjulega er fært beint í rekstrarreikning.

Íslandspóstur ohf. („félagið”) er með aðsetur á Íslandi. Höfuðstöðvar og lögheimili þess er að Stórhöfða
29 í Reykjavík. Ársreikningur samstæðu félagsins hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga
þess, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar.

Ársreikningur samstæðunnar er gerður á grundvelli kostnaðarverðs að því undanskildu að eignarhlutir
í öðrum félögum eru færðir á gangvirði.
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3. MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH.
a. Grundvöllur samstæðu, frh.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

b. Erlendir gjaldmiðlar

c. Fjármálagerningar

Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður.

Þegar kaupréttarsamningar eru gerðir í stað samninga sem starfsmenn hins keypta félags höfðu
fyrir kaupin vegna fyrri tímabila er tekið tillit til mismunar á gangvirði samninganna vegna þjónustu
sem þegar hefur verið veitt og hann talinn hluti af kaupverði. Horft er til markaðsvirðis nýja
samningsins samanborið við markaðsvirði eldri samnings og að hvaða marki nýi samningurinn er
vegna þjónustu sem veitt hefur verið fyrir kaupin.

Yfirtökur fyrir 1. janúar 2010
Viðskiptavild sem hefur orðið til við yfirtökur fyrir 1. janúar 2010 er mismunurinn á kaupverði við
yfirtökuna og gangvirði yfirtekinna aðgreinanlegra eigna, skulda og óvissra skulda. Þegar
mismunurinn var neikvæður var hann tekjufærður í rekstrarreikning.

Kostnaður sem féll til við kaupin, að undanskildum þeim kostnaði sem var vegna útgáfu skuldabréfa
eða eiginfjárgerninga, var eignfærður sem hluti af kaupverðinu.

Viðskipti felld út við gerð samstæðureiknings
Viðskipti milli félaga innan samstæðunnar, stöður milli þeirra og óinnleystar tekjur og gjöld sem
myndast hafa í viðskiptum milli félaganna eru felld út við gerð ársreiknings samstæðunnar.

Sameiningar fyrirtækja, frh.
Óvissar skuldir til greiðslu eru færðar á gangvirði á kaupdegi. Breytingar á gangvirði við síðara mat
eru færðar í rekstrarreikning, nema þegar óvissa skuldin er flokkuð sem eigið fé, en þá er hún ekki
endurmetin og uppgjör skuldarinnar er fært á eigið fé.

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í
erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi. Gengismunur sem myndast er
færður í rekstrarreikning.

Til fjármálagerninga teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur,
handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir.

Fjármálagerningar eru færðir á gangvirði við upphaflega skráningu í bókhald og er allur beinn
viðskiptakostnaður færður til hækkunar á virði þeirra við upphaflega skráningu í bókhald. Eftir
upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir á afskrifuðu kostnaðarverði, að undanskildum
fjáreignum til sölu sbr. hér að neðan.  

Dótturfélög eru þau félög þar sem samstæðan fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar
samstæðan hefur vald til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu félags í þeim tilgangi að hagnast á
starfsemi þess. Við mat á yfirráðum er tekið tillit til mögulegs atkvæðisréttar sem þegar er
nýtanlegur. Reikningsskil dótturfélaga eru innifalin í reikningsskilum félagsins frá því að yfirráð nást
og þar til þeim lýkur. Reikningsskilaaðferðum dótturfélaga hefur verið breytt þegar nauðsynlegt hefur 
verið til að laga þær að aðferðum samstæðunnar.

Dótturfélög

SKÝRINGAR FRH.

Yfirtökur á hlutum annarra hluthafa í dótturfélögum
Yfirtökur á hlutum annarra í dótturfélögum er farið með eins og um sé að ræða viðskipti hluthafa í
hlutverki sínu sem hluthafar og því er engin viðskiptavild færð vegna slíkra viðskipta. Færslur vegna
slíkra viðskipta taka mið af hlutfalli fjárfestingar í hreinni eign dótturfélagsins.
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3. MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH.
c. Fjármálagerningar, frh.

(i) Fjáreignir til sölu

d. Rekstrarfjármunir
(i) Færsla og mat

(ii) Kostnaður sem fellur til síðar

(iii)

20-25 ár
3-10 ár

e. Birgðir

f. Virðisrýrnun
(i) Fjáreignir

Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna.
Fjáreign telst vera virðisrýrð ef hlutlægar vísbendingar eru um að einn eða fleiri atburðir sem átt
hafa sér stað eftir upphaflega skráningu í bókhald benda til þess að vænt framtíðarsjóðstreymi af
eigninni verði lægra en áður var talið.

Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði, að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og
virðisrýrnun. Kostnaðarverð samanstendur af beinum kostnaði sem fellur til við kaupin. Þegar
rekstrarfjármunir samanstanda af einingum sem hafa mismunandi nýtingartíma eru einingarnar
aðgreindar og færðar miðað við mismunandi nýtingartíma.

Fasteignir ........................................................................................................................

Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna.
Leigðar eignir eru afskrifaðar á leigutíma eða nýtingartíma ef hann er skemmri en leigutími. Land er
ekki afskrifað. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Afskriftir

Kostnaður sem fellur til vegna endurnýjunar á hluta rekstrarfjármuna er eignfærður meðal
rekstrarfjármuna þegar sá kostnaður fellur til, ef líklegt er að framtíðarhagnaður sem felst í eigninni
muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður
er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.

Hagnaður eða tap af sölu rekstrarfjármuna er mismunur á söluandvirði og bókfærðu verði
eignarinnar og er fært í rekstrarreikning meðal annarra tekna og gjalda.

Fjárfestingar samstæðunnar í hlutabréfum eru flokkaðar sem fjáreignir til sölu. Þær eru færðar á
gangverði og gangvirðisbreytingar færðar beint á sérstakan lið meðal eigin fjár. Þegar hlutarbréf eru
ekki skráð á virkum markaði og ekki hægt að meta gangvirði þeirra með áreiðanlegum hætti er
fjárfestingin færð á upphaflegu kostnaðarverði að teknu tilliti til greindrar virðisrýrnunar.
Gangvirðisbreytingar, sem færðar hafa verið á eigið fé, eru færðar í rekstrarreikning þegar fjáreign til
sölu er færð úr ársreikningi eða ef um virðisrýrnun er að ræða.

Virðisrýrnun fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er mismunurinn á bókfærðu verði
þeirra annars vegar og núvirtu væntu framtíðarsjóðstreymi, miðað við upphaflega virka vexti hins
vegar. Virðisrýrnun fjáreigna til sölu er ákvörðuð með hliðsjón af gangvirði þeirra á hverjum tíma. 

SKÝRINGAR FRH.

Áhöld, tæki, bifreiðar og innréttingar ...............................................................................

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvort sem lægra reynist. Hreint söluvirði er
áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru.
Kostnaður við birgðir er byggður á meðalkostnaðarverðsreglunni við birgðamat og tekur til kostnaðar
sem stofnað hefur verið til við kaup birgðanna og við að koma þeim á þann stað og í það ástand sem
þær eru í á uppgjörsdegi. 

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi.
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3. MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH.
f. Virðisrýrnun, frh.

(i) Fjáreignir, frh.

(ii) Aðrar eignir

g. Fastafjármunir til sölu

Virðisrýrnun eignasamstæða er fyrst færð til lækkunar á viðskiptavild, því næst hlutfallslega á aðrar
eignir og skuldir innan eignasamstæðunnar. Virðisrýrnun er þó ekki færð til lækkunar á birgðum,
fjáreignum eða skatteignum, sem eru áfram metnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir
samstæðunnar. Virðisrýrnun við upphaflega flokkun eigna sem eru til sölu er færð í rekstrarreikning.
Hið sama á við hagnað eða tap af endurmati á síðari uppgjörsdögum en þó er hagnaður aðeins færður
að því marki að hann nemi ekki hærri fjárhæð en uppsafnaðri virðisrýrnun.

Endurheimtanleg fjárhæð eigna eða sjóðskapandi eininga er hreint gangvirði þeirra eða
nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarsjóðstreymi núvirt miðað við
markaðsvexti eignarinnar fyrir skatta, sem sýna núverandi markaðsmat á tímavirði fjármuna og
áhættuna sem tengist eigninni.

Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð. Virðisrýrnun annarra eigna er bakfærð ef hægt er að
tengja hækkun á endurheimtanlegri fjárhæð á hlutlægan hátt atburði sem átti sér stað eftir að
virðisrýrnunin var færð. Virðisrýrnun annarra eigna er bakfærð ef breyting hefur átt sér stað á mati
sem notað var við útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð. Virðisrýrnun er einungis bakfærð að því
marki sem nemur áður færðri virðisrýrnun, að frádregnum afskriftum sem hefðu verið færðar, ef
engin virðisrýrnun hefði orðið. Bakfærsla virðisrýrnunar er færð í rekstrarreikning nema í tilviki
eignarhluta í öðrum félögum sem flokkaðir eru sem fjáreignir til sölu. Þegar um slíkar eignir er að
ræða er bakfærsla virðisrýrnunar færð beint á eigið fé.

Virðisrýrnun er færð þegar bókfært verð eignar eða sjóðskapandi hluta hennar verður hærra en
endurheimtanlega fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er færð til gjalda í rekstrarreikningi. 

Virðisrýrnun fjáreigna er færð í rekstrarreikning. Uppsafnað tap af fjáreignum til sölu sem fært hefur
verið á eigið fé er fært í rekstrarreikning við virðisrýrnun.

Bókfært verð eigna samstæðunnar, annarra en birgða (sjá reikningsskilaaðferð e) er yfirfarið á
hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbending sé um virðisrýrnun. Ef eitthvað bendir til þess er
endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar áætluð.

Virðisrýrnun er bakfærð ef hægt er að tengja bakfærsluna með hlutlægum hætti atburðum sem
orðið hafa eftir að virðisrýrnun var færð. Bakfærsla fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu
kostnaðarverði er færð í rekstrarreikning.

Einstakar mikilvægar fjáreignir eru prófaðar sérstaklega með tilliti til virðisrýrnunar. Aðrar fjáreignir
eru metnar í flokkum með svipuðum lánsáhættueinkennum. 

Þegar gert er ráð fyrir að bókfært verð fastafjármuna (eða eignasamstæða sem samanstanda af
eignum og skuldum) verði endurheimt aðallega með sölu þeirra fremur er áframhaldandi notkun, eru
eignirnar eða eignasamstæðurnar endurflokkaðar í efnahagsreikningi sem eignir til sölu. Áður en
endurflokkunin á sér stað eru eignirnar (eða einstakir hlutar eignasamstæða) endurmetnir í samræmi
við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Eftir það eru eignirnar (eða eignasamstæðan) almennt
metnar á bókfærðu verði eða hreinu gangvirði, hvoru sem lægra reynist.

SKÝRINGAR FRH.
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3. MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH.
h. Skuldbindingar

i. Tekjur

j. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

k. Tekjuskattur

l. Hagnaður á hlut

m.Nýir reikningsskilastaðlar og túlkanir á þeim

Tekjur samstæðunnar af þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í þeim mánuði sem þjónustan er innt af
hendi án tillits til þess hvenær uppgjör fyrir hana berast. Tekjur vegna vörusölu eru færðar í
rekstrarreikning þegar áhætta og ávinningur flyst til kaupanda sem jafnan er við afhendingu.

Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut sem reiknaður er sem
hlutfall afkomu, sem ráðstafað er til almennra hluthafa í félaginu og vegins meðalfjölda útistandandi
almennra hluta á árinu. Félagið hefur ekki gert kaupréttarsamninga né tekið lán sem breytanlegt er í
hlutafé, þannig að þynntur hagnaður á hlut er jafn grunnhagnaði á hlut.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna
skattskylds hagnaðar ársins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi auk leiðréttinga á
tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

SKÝRINGAR FRH.

Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og gengishagnaði af erlendum
gjaldmiðlum. Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning eftir því sem þær falla til. 

Tekjuskattseign er einungis færð að því marki sem líklegt er talið að skattskyldur hagnaður verði til
ráðstöfunar í framtíðinni, sem unnt verður að nýta eignina á móti. Tekjuskattseign er metin á hverjum
uppgjörsdegi og lækkuð að því marki sem talið er að hún komi ekki til með að nýtast.

Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í
ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður
vegna tímabundinna mismuna vegna fjárfestinga í dótturfélögum svo framarlega sem talið er að
móðurfélagið geti stýrt því hvenær mismunirnir snúist við og jafnframt að talið sé líklegt að þeir munu
ekki snúast við í fyrirsjáanlegri framtíð. Tekjuskattsskuldbinding er ekki færð vegna viðskiptavildar sem
ekki er frádráttarbær skattalega. Útreikningur á frestuðum tekjuskatti byggir á því skatthlutfalli sem
vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi
lög á uppgjörsdegi.

Félagið hefur skuldbundið sig til að greiða viðbótarframlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem
nemur 6% af mismun heildarlauna og viðmiðunarlauna þeirra starfsmanna sem nýta sér rétt til
greiðslu iðgjalda í sjóðinn meðan þeir starfa hjá félaginu.

Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagaleg eða ætluð skylda vegna liðinna atburða, líklegt er
að til greiðslu komi og hægt er að meta hana á áreiðanlegan hátt. 

Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af lántökum og gengistapi af erlendum gjaldmiðlum. 

Samstæðan hefur innleitt þá nýju staðla og breytingar á þeim sem taka gildi fyrir reikningsárið sem
hófst 1. janúar 2013. Innleiðing staðlanna hafði ekki veruleg áhrif á samstæðuársreikninginn. 

Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur
er færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé en í þeim
tilfellum er tekjuskatturinn færður á eigið fé.
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4. STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU 
Yfirlit
Eftirfarandi áhættur fylgja fjármálagerningum samstæðunnar:
*
* lausafjáráhætta
* markaðsáhætta

Lánsáhætta

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur

Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því
sem þær gjaldfalla. Markmið samstæðunnar er að stýra lausafé þannig að tryggt sé að hún hafi alltaf
nægt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla. 

SKÝRINGAR FRH.

Viðskiptakröfur samstæðunnar eru færðar niður um 112 millj. kr. (2012: 111 millj. kr.) og skuldabréf í eigu
félagsins eru færð niður um 3 millj. kr. (2012: 4 millj. kr.)

Lausafjáráhætta

lánsáhætta

Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi samstæðunnar ef viðskiptamaður eða mótaðili í
fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Lánsáhætta samstæðunnar er
einkum vegna viðskiptakrafna.

Lánsáhætta samstæðunnar ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna.
Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu. 

Flestir viðskiptamenn samstæðunnar hafa átt í áralöngum viðskiptum við hana og tapaðar
viðskiptakröfur hafa verið tiltölulegar litlar í hlutfalli af veltu. Við stýringu lánsáhættu vegna
viðskiptamanna er einkum horft til aldurs krafna og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna.
Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samstæðunnar eru bæði á einstaklinga og félög. Viðskiptamenn sem
flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari lánsviðskipti við samstæðuna nema greiða niður
skuldir sínar. 
Samstæðan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og
fjárfestinga. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og
sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengd einstökum
viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er metin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna.

Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allir nýir viðskiptamenn eru metnir áður en þeim er veittur
gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra viðskiptamanna er könnuð og þeim settar hámarksúttektir og trygginga
krafist sé talin ástæða til þess.

Stjórn móðurfélagsins ber ábyrgð á að innleiða og hafa eftirlit með áhættustýringu samstæðunnar.
Stjórnin hefur falið forstjóra móðurfélagsins umsjón með daglegri áhættustýringu samstæðunnar.

Hér eru veittar upplýsingar um framangreindar áhættur, markmið, stefnu og aðferðir samstæðunnar við
að meta og stýra áhættunni. Að auki eru veittar tölulegar upplýsingar víða í ársreikningnum. 

Markmið samstæðunnar með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem hún býr við, setja
viðmið um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustýring og aðferðir eru yfirfarnar reglulega til að
endurspegla breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi samstæðunnar. Með þjálfun starfsmanna og
starfsreglum stefnir samstæðan að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt
og skyldur.



31ÁRSSKÝRSLA   ANNUAL REPORT 2013

Skýringar frh.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

4. STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, FRH.

Samningsbundnar greiðslur af fjárskuldum greinast þannig í árslok:

Bókfært Innan 2-3 4-5 Meira en 
verð 1 árs ár ár 5 ár 

1.612.505 224.796 437.207 417.241 1.782.365 

968.174 968.174 
2.580.679 1.192.970 437.207 417.241 1.782.365 

1.424.797 184.541 361.924 347.337 1.704.224 

1.014.551 1.014.551 
2.439.348 1.199.092 361.924 347.337 1.704.224 

Gjaldmiðlagengisáhætta

Vaxtaáhætta

Önnur markaðsverðsáhætta

Skuldabréfalán ................

  skammtímaskuldir .........

2012

2013

Skuldabréfalán ................

Viðskiptaskuldir og aðrar 

Viðskiptaskuldir og aðrar 

SKÝRINGAR FRH.

Lausafjáráhætta, frh.

  skammtímaskuldir .........

Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafi áhrif á
afkomu samstæðunnar eða virði fjárfestinga hennar í fjármálagerningum. Markmið með stýringu
markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er
hámarkaður. 

Markaðsáhætta

Önnur markaðsverðsáhætta er takmörkuð, þar sem fjárfestingar í skuldabréfum og eignarhlutum eru
óverulegur hluti af starfsemi samstæðunnar.

Eiginfjárstýring
Það er stefna stjórnar félagsins að eiginfjárstaða félagsins sé sterk til að styðja við stöðugleika í
framtíðarþróun starfseminnar. Stjórn félagsins leitast við að halda jafnvægi milli ávöxtunar eigin fjár, sem
mögulegt er að hækka með aukinni skuldsetningu, og hagræði og öryggi sem næst með sterku
eiginfjárhlutfalli. Félaginu ber ekki að fylgja ytri reglum um eiginfjárhlutfall.

Lántökur samstæðunnar í íslenskum krónum eru bundnar vísitölu neysluverðs eða óverðtryggðar og eru
ýmist með breytilegum eða föstum vöxtum. Lántökur í erlendri mynt eru með breytilegum vöxtum. Ef
vaxtakjör hefðu verið 1% lakari en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 16 millj. kr.
lakari á árinu 2013 en 16 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var. Ef vaxtakjör
hefðu verið 1% lakari á árinu 2012 en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 14 millj. kr.
lakari á árinu 2012 en 14 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var.

Lántaka samstæðunnar sem er að 4% hluta í erlendri mynt, EUR, CHF og JPY, myndar gengisáhættu
sem ekki er varin. Vextir af þessum lánum eru að jafnaði lægri en af lánum sem móðurfélagið tekur í
íslenskum krónum.

Samstæðan býr við gengisáhættu vegna krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðli
en starfrækslugjaldmiðli samstæðufélaganna. Þeir gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru
SDR og EUR. Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlaáhættu en breytingar á gengi gjaldmiðla
hefðu óveruleg áhrif á afkomu samstæðunnar.
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5. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD 
Laun, launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður greinast þannig: 2013 2012

2.988.652 2.939.790 
288.316 285.395 
290.109 288.881 
184.335 197.496 

3.751.412 3.711.562 

786 816 

6. ÞÓKNANIR TIL ENDURSKOÐENDA 
Greiðslur til Ríkisendurskoðunar greinast þannig: 2013 2012 

5.785 5.384 
4.488 3.243 

10.273 8.627 

7. FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig: 2013 2012

15.770 23.800 
0 12.030 

15.770 35.830 

( 129.524) ( 148.172)
( 27.779) 0 

( 157.303) ( 148.172)

( 141.533) ( 112.342)

8. REKSTRARFJÁRMUNIR 

Fasteignir Áhöld, tæki 
og lóðir og bifreiðar Samtals 

Kostnaðarverð
3.074.094 2.302.720 5.376.814 

120.297 486.727 607.024 
( 66.317) ( 68.450) ( 134.767)

3.128.074 2.720.997 5.849.071 

3.128.074 2.720.997 5.849.071 
31.788 262.019 293.807 

( 25.226) ( 72.174) ( 97.400)
3.134.636 2.910.842 6.045.478 

SKÝRINGAR FRH.

Gengishagnaður ........................................................................................

Vaxtagjöld og verðbætur ...........................................................................

Stöðugildi ..................................................................................................

Ógreiddar eftirstöðvar starfslokasamninga námu 18 millj. kr. í árslok (2012: 18 millj. kr.) og er tekið tillit til
þeirrar fjárhæðar í reikningsskilum félagsins.

Laun og hlunnindi stjórnar og æðstu stjórnenda námu 95 millj. kr. á árinu (2012: 89 millj. kr.). Þar af voru
laun forstjóra 14 millj. kr. (2012: 12 millj. kr.) og laun til stjórnarmanna 7 millj. kr. (2012: 7 millj. kr.). Laun
stjórnarformanns eru tvöföld laun stjórnarmanns. Samningar við stjórnendur félagsins kveða hvorki á um
kauprétt á hlutum í félaginu né sérstakar greiðslur við starfslok.

Könnun árshlutareikninga .........................................................................

Hrein fjármagnsgjöld samtals ....................................................................

Viðbót á árinu ..................................................................

Staða 31.12.2013 ............................................................

Staða 1.1.2013 ................................................................

Selt og niðurlagt ...............................................................

Staða 31.12.2012 ............................................................

Selt og niðurlagt ...............................................................

Vaxtatekjur og verðbætur ..........................................................................

Staða 1.1.2012 ................................................................
Viðbót á árinu ..................................................................

Gengistap ..................................................................................................

Laun ..........................................................................................................

Fjármunatekjur samtals .............................................................................

Annar starfsmannakostnaður ....................................................................
Laun og launatengd gjöld samtals ............................................................

Mótframlag í lífeyrissjóð ............................................................................

Samtals .....................................................................................................

Endurskoðun ársreiknings .........................................................................

Önnur launatengd gjöld .............................................................................

Fjármagnsgjöld samtals ............................................................................

Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:
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8. REKSTRARFJÁRMUNIR, FRH. Fasteignir Áhöld, tæki 
og lóðir og bifreiðar Samtals 

Afskriftir
983.700 1.303.184 2.286.884 
128.218 178.113 306.331 
( 14.782) ( 53.517) ( 68.299)

1.097.136 1.427.780 2.524.916 

1.097.136 1.427.780 2.524.916 
127.042 222.820 349.862 
( 14.715) ( 58.295) ( 73.010)

1.209.463 1.592.305 2.801.768 

Bókfært verð
2.090.394 999.536 3.089.930 
2.030.938 1.293.217 3.324.155 
1.925.173 1.318.537 3.243.710 

0-5% 10-33%

Vátryggingar og mat eigna

2013 2012 
3.597.731 3.491.480 
1.871.729 1.818.175 
1.925.173 2.030.938 

Veðskuldir

9. EIGNARHLUTIR Í ÖÐRUM FÉLÖGUM
Eignarhlutir í  félögum greinast þannig:

Nafnverð Bókfært verð Nafnverð Bókfært verð 
3.781 45.352 3.781 45.352 

27.500 27.500 27.500 27.500 
25 5.000 25 5.000 

2.520 2.520 

80.372 80.372 

10. SKULDABRÉFAEIGN
Skuldabréfaeign greinist þannig: 2013 2012 

32.889 48.384 
1.168 2.418 

( 6.921) ( 19.811)
734 1.898 

( 6.897) ( 7.806)
20.973 25.083 

Eurogiro, nafnverð 100 þús. DKK ..........

Skuldabréfaeign 31.12 ..............................................................................

Breyting á niðurfærslu ...............................................................................

Internet á Íslandi hf. ...............................

2013 

Selt og niðurlagt ...............................................................

1.1.2012 ...........................................................................

Selt og niðurlagt ...............................................................

Afskriftir ársins .................................................................

31.12.2012 og 1.1.2013 ...................................................
31.12.2013 .......................................................................

Staða 1.1.2013 ................................................................

Afskriftahlutföll .................................................................

Vátryggingarverð, fasteignamat og bókfært verð fasteigna og lóða í árslok nam eftirfarandi fjárhæðum:

Afskriftir ársins .................................................................

Verðbætur .................................................................................................

Eignarhlutir í öðrum félögum samtals ....

Afborganir næsta árs .................................................................................

2012 

Staða 1.1.2012 ................................................................

Staða 1.1 ...................................................................................................

Afborganir ..................................................................................................

Vörusjá ehf. ............................................

SKÝRINGAR FRH.

Á eignum samstæðunnar hvíla tryggingabréf og skuldabréf til tryggingar eftirstöðva skulda að fjárhæð
864 millj. kr. (2012: 644 millj. kr.)

Staða 31.12.2012 ............................................................

Fasteignamat fasteigna og lóða ................................................................
Bókfært verð fasteigna og lóða .................................................................

Unimaze .................................................

Staða 31.12.2013 ............................................................

Vátryggingarverð fasteigna .......................................................................
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11. BIRGÐIR
Birgðir í árslok greinast þannig: 2013 2012 

96.867 95.851 
103.523 98.619 

200.390 194.470 

12. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR
Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig: 2013 2012 

776.327 842.205 
( 112.286) ( 110.869)

6.897 7.806 
310.208 197.376 
981.146 936.518 

13. HANDBÆRT FÉ
Handbært fé greinist þannig: 2013 2012 

22.523 21.862 
248.984 257.318 

4.668 3.776 
276.175 282.956 

14. EIGNIR TIL SÖLU
Eignir til sölu greinast þannig: 2013 2012 

27.140 27.140 

27.140 27.140 

15. EIGIÐ FÉ
Hlutafé

Arður

Lögbundinn varasjóður

Niðurfærsla viðskiptakrafna sem kunna að tapast ....................................

Óbundnar bankainnstæður .......................................................................

Handbært fé samtals  ................................................................................

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. og hafa allir hlutir verið greiddir.
Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu. 

Eignir til sölu samtals ................................................................................

Birgðir rekstrar- og söluvara ......................................................................

Gjaldfærsla birgða á árinu nam 130 millj. kr. (2012: 123 millj. kr.)

Staða 1.1 ...................................................................................................

Markaðsverðbréf .......................................................................................

Á árinu 2013 var greiddur 15 millj. kr. arður vegna rekstrarársins 2012 eða 0,01 kr. á hlut. (2012: 0 millj.
kr.)

Félaginu er skylt að leggja minnst 10% þess hagnaðar, sem ekki fer til þess að jafna hugsanlegt tap fyrri
ára og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð uns hann nemur 10% hlutafjárins. Þegar
því marki hefur verið náð skulu framlög vera minnst 5% þar til sjóðurinn nemur 25% hlutafjárins. Heimilt
er að nota varasjóð til að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með færslu úr öðrum sjóðum. Þegar
varasjóður nemur meiru en 25% hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem umfram er til þess að
hækka hlutaféð eða, sé fyrirmæla 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra þarfa.

Aðrar skammtímakröfur .............................................................................

Nafnverð viðskiptakrafna ...........................................................................

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals ....................................................

Birgðir samtals ..........................................................................................

Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar .....................................................

Frímerkjabirgðir .........................................................................................

Sjóðir .........................................................................................................

SKÝRINGAR FRH.
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16. TEKJUSKATTUR
Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig: 2013 2012
Frestaðir skattar

( 23.100) 13.985 
( 23.100) 13.985 

Virkur tekjuskattur greinist þannig: 2013 2012 

( 118.776) 52.648 
( 23.100) 13.985 

( 141.876) 66.633 

20,0% ( 28.375) 20,0% 13.327 

( 3,7%) 5.302 1,5% 970 
0,0% ( 27) ( 0,5%) ( 312)

16,3% ( 23.100) 21,0% 13.985 

17. TEKJUSKATTSSKULDBINDING
Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig: 2013 2012 

43.804 29.819 
( 23.100) 13.985 

20.704 43.804 

Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok: 2013 2012 
38.071 55.790 

( 13.460) ( 12.255)
( 3.631) 1.871 

0 ( 1.242)
64 54 

( 340) ( 414)
20.704 43.804 

18. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig: 2013 2012 

415.930 508.360 
552.244 506.191 
968.174 1.014.551 

Samtals .....................................................................................................

Viðskiptaskuldir .........................................................................................

Aðrir liðir ....................................................................................................

   gildandi skatthlutfalli ............................

Áhrif skattalegra tapa .............................

Yfirfæranlegt skattalegt tap .......................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ...........................................................................

Viðskiptakröfur ..........................................................................................

Birgðir ........................................................................................................

Virkur tekjuskattur ..................................

(Tap) hagnaður ársins ...................................................................................................

Frestaður gengismunur .............................................................................

Tekjuskattsskuldbinding 31.12 ..................................................................

(Tap) hagnaður án tekjuskatts ...............

Rekstrarfjármunir .......................................................................................

Reiknaður tekjuskattur ársins ....................................................................

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning .......................................................

SKÝRINGAR FRH.

Tímabundnir mismunir ..............................................................................

Tekjuskattur  ..........................................

Tekjuskattur fyrirtækja samkvæmt

Tekjuskattsskuldbinding 1.1 ......................................................................

Annað .....................................................

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals ...............................
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Ársreikningur Íslandspósts ohf. 31. desember 2013 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

19. VAXTABERANDI SKULDIR
Vaxtaberandi skuldir greinast þannig: 2013 2012

1.520.955 1.315.412 
19.288 23.900 
33.976 38.502 
28.736 33.205 
9.550 13.778 

( 128.046) ( 99.053)
1.484.459 1.325.744 

Afborganir af langtímaskuldum í árslok greinast þannig á næstu ár:

- 99.053 
128.046 102.610 
131.817 106.381 
135.164 107.778 
137.450 112.015 
141.941 116.839 
938.087 780.121 

1.612.505 1.424.797 

20. TENGDIR AÐILAR

21. FÉLÖG Í SAMSTÆÐUNNI
Dótturfélög:

2013 2012

100% 100%
100% 100%

62,5% 62,5%
100% 100%

Næsta árs afborganir ...............................................................................

Lán í CHF ................................................................................................

Óverðtryggð lán í ISK ...............................................................................

Árið 2013 .................................................................................................
Árið 2014 .................................................................................................

Lán bundin vísitölu neysluverðs ...............................................................

Árið 2018 .................................................................................................

Langtímaskuldir .......................................................................................

Árið 2017 .................................................................................................

Lán í JPY .................................................................................................

Árið 2016 .................................................................................................

Samskipti ehf. ..............................................................................................
Trönur ehf. ...................................................................................................

ePóstur ehf. .................................................................................................

Í árslok 2012 stofnaði Íslandspóstur dótturfélag sitt, ePóst ehf. Starfsemi hófst í félaginu í ársbyrjun 2013
en tilgangur félagsins er þróun og vinnsla á sviði rafrænna samskipta- og dreifingarlausna, lánastarfsemi
og annar skyldur rekstur.

Tengdir aðilar félagsins eru íslenska ríkið og fyrirtæki og stofnanir sem tilheyra því auk stjórnar félagsins,
helstu stjórnenda þess og nánir fjölskyldumeðlimir þeirra. Félagið á viðskipti við tengda aðila sína og eru
viðskiptin verðlögð eins og um ótengda aðila væri að ræða.

Fraktmiðlun ehf. ...........................................................................................

         Eignarhlutur

Langtímaskuldir samtals, þar með taldar næsta árs afborganir ................

Árið 2015 .................................................................................................

Lán í EUR ................................................................................................

Síðar ........................................................................................................

SKÝRINGAR FRH.
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22. SKIPTING TEKNA OG GJALDA EFTIR REKSTRARÞÁTTUM

23. AÐRAR UPPLÝSINGAR

24. KENNITÖLUR
Helstu kennitölur samstæðunnar: 2013 2012

1,53 1,42 
0,49 0,51 
1,63 1,72 

5,1% 7,2%
0,0% 2,6%

-4,8% 2,2%

Íslenska ríkið fer með einkarétt á dreifingu bréfa allt að 50 gr. en hefur falið Íslandspósti að annast
einkarétt þess á póstþjónustu. Einkarétti á bréfadreifingu hefur fylgt svokölluð alþjónustuskylda sem felst
í því að tryggja öllum landsmönnum á jafnræðisgrundvelli aðgang að ákveðnum þáttum póstþjónustu
með ákveðnum gæðum og á viðráðanlegu verði. Á Íslandspósti hvílir því alþjónustuskylda sem nær til
sendinga allt að 20 kg. Með henni kemur sú kvöð að sinna þeim þáttum þjónustunnar sem ekki eru
arðbærir en tekjum vegna einkaréttar er meðal annars ætlað að standa undir þeim þáttum starfseminnar. 

Undanfarin fimm ár hefur veruleg fækkun orðið í fjölda einkaréttarbréfa. Horfur eru á sömu þróun næstu
ár, þótt líkur séu á að nokkuð dragi úr hlutfallslegri fækkun. Það hefur leitt til þess að tekjur af einkarétti
hafa á síðustu árum ekki staðið undir kostnaði við þá alþjónustuskyldu sem á félaginu hvílir og því hefur
afkoma félagsins ekki verið viðunandi. Fjárhagsstaða félagsins er enn sterk en eiginfjárhlutfall var 49% í
árslok. Handbært fé samstæðunnar í árslok nemur á hinn bóginn einungis um 276 millj. kr. sem er
óviðunandi staða við árslok og er viðbúið að grípa þurfi til lántöku innan skamms til að unnt verði að
sinna lögbundinni þjónustu og standa við skuldbindingar. 

Stjórnendur Íslandspósts telja afar brýnt að við þær sérstöku aðstæður sem upp hafa komið og blasa við
með fallandi markaði einkaréttarbréfa, verði þeir að geta brugðist hratt við breyttum rekstrarforsendum.
Undanfarin ár hefur berlega komið í ljós, að gildandi fyrirkomulag við verðlagningu einkaréttarbréfa hefur
hamlað mjög skilvirkum rekstri Íslandspósts. Auk þess eru takmarkanir á möguleikum til
hagræðingaraðgerða vegna þeirrar alþjónustuskyldu sem á félaginu hvílir lögum samkvæmt. Stjórnendur
telja því nauðsynlegt að leitað verði leiða til þess að hraða megi ákvörðunum um breytingar á verðskrá
sem og um aðgerðir til hagræðingar í rekstri félagsins svo að unnt sé að bregðast tímanlega og á
viðeigandi hátt við breyttum rekstrarforsendum.  

Veltufjárhlutfall - veltufjármunir / skammtímaskuldir ..................................

Rekstrarafkoma án afskrifta (EBITDA) í hlutfalli af heildartekjum .............

Samkvæmt reglugerð nr. 313/2005 eru settar fram kröfur um bókhaldslega og fjárhagslega aðgreiningu í
rekstri póstrekenda. Reglugerðin inniheldur meðal annars ákvæði um framkvæmd aðgreiningarinnar og
upplýsingaskyldu póstrekenda til Póst- og fjarskiptastofnunar. 

Undanfarin ár hefur Íslandspóstur birt í ársreikningi sínum upplýsingar um skiptingu tekna og gjalda eftir
rekstrarþáttum og byggir skiptingin á grundvelli reglugerðarinnar. Með ákvörðun Póst- og
fjarskiptastofnunar nr. 18/2013 um úttekt á bókhaldslegum aðskilnaði og kostnaðarbókhaldi Íslandspósts
komst stofnunin meðal annars að þeirri niðurstöðu að kostnaðarbókhald og bókhaldslegur aðskilnaður
byggi í meginatriðum á viðurkenndri aðferðafræði í samræmi við ákvæði laga nr. 19/2002 um
póstþjónustu og tilgreindri reglugerð nr. 313/2005 og jafnframt að stofnunin telji þörf á að gerðar verði
ýmsar endurbætur er varði forsendur og framkvæmd. 

Í samræmi við umfjöllun og niðurstöður ákvörðunarinnar vinnur Íslandspóstur nú að þeim breytingum
sem nauðsynlegt er að gera á kostnaðarbókhaldi félagsins og verða niðurstöður þeirrar vinnu lagðar fyrir
Póst- og fjarskiptastofnun í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 313/2005.

SKÝRINGAR FRH.

Arðsemi eigin fjár ......................................................................................
Rekstrarafkoma (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum .....................................

Eiginfjárhlutfall - eigið fé / heildarfjármagn ................................................
Innra virði hlutafjár - eigið fé / hlutafé ........................................................
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Óendurskoðaðar upplýsingar

25. ÁRSFJÓRÐUNGAYFIRLIT
Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga:

4. árs- 3. árs- 2. árs- 1. árs- 
Árið 2013 fjórðungur fjórðungur fjórðungur fjórðungur Samtals

1.724.811 1.387.957 1.380.565 1.441.598 5.934.931 
284.075 186.333 202.204 179.278 851.890 

2.008.886 1.574.290 1.582.769 1.620.876 6.786.821 

1.051.630 856.730 937.589 905.463 3.751.412 

453.432 384.404 377.144 392.130 1.607.110 
341.777 244.342 259.360 233.301 1.078.780 

1.846.839 1.485.476 1.574.093 1.530.894 6.437.302 

162.047 88.814 8.676 89.982 349.519 

( 75.749) ( 92.336) ( 90.408) ( 91.369) ( 349.862)

86.298 ( 3.522) ( 81.732) ( 1.387) ( 343)

( 44.069) ( 25.516) ( 22.268) ( 49.680) ( 141.533)

42.229 ( 29.038) ( 104.000) ( 51.067) ( 141.876)
1.410 28 16.178 5.484 23.100 

43.639 ( 29.010) ( 87.822) ( 45.583) ( 118.776)

Árið 2012
1.773.668 1.383.039 1.364.638 1.483.157 6.004.502 

254.149 130.906 171.515 193.005 749.575 
2.027.817 1.513.945 1.536.153 1.676.162 6.754.077 

1.051.560 838.098 924.556 897.348 3.711.562 

457.417 329.051 390.091 388.944 1.565.503 
305.974 206.832 242.785 236.115 991.706 

1.814.951 1.373.981 1.557.432 1.522.407 6.268.771 

212.866 139.964 ( 21.279) 153.755 485.306 

( 82.139) ( 75.653) ( 73.862) ( 74.677) ( 306.331)

130.727 64.311 ( 95.141) 79.078 178.975 

( 22.000) ( 6.762) ( 48.593) ( 34.987) ( 112.342)

108.727 57.549 ( 143.734) 44.091 66.633 
( 20.515) ( 11.809) 28.146 ( 9.807) ( 13.985)

88.212 45.740 ( 115.588) 34.284 52.648 
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   póstdreifingu ................

Tekjuskattur ....................

EBIT ................................

Laun og launat. gjöld .......

Aðrar tekjur ......................
Tekjur af póstþjónustu   ...

Hagnaður (tap) ................

EBIT ................................

Beinn kostnaður við

  tekjuskatt .......................

Beinn kostnaður við

Annar rekstrarkostnaður ..

Tekjur af póstþjónustu .....

   tekjuskatt ......................

Laun og launat. gjöld .......

EBITDA ...........................

Afskriftir ...........................

Annar rekstrarkostnaður ..

EBITDA ...........................

Afskriftir ...........................

Fjármagnsgjöld ................

Hagnaður (tap) ................

  póstdreifingu .................

Hagnaður (tap) fyrir 

Aðrar tekjur ......................

Tekjuskattur ....................

Hagnaður (tap) fyrir
Fjármagnsgjöld ................
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