


• Þann 18. október 2019 undirritaði Sýn hf. samning um kaup á öllu hlutafé í upplýsingatæknifyrirtækinu Endor ehf.

• Samkeppniseftirlitið samþykkti kaupin 1. desember 2019. Rekstur Endor kemur að fullu inn í 1F 2020. 

• Áhrif verð- og dagskrárbreytinga á Stöð 2 Sport eru neikvæð um 175 m.kr. miðað við 1F 2019.

• Verðlækkun í júlí 2019 á Risapakkanum og Stöð 2 Sport. 

• Gjaldfærsla vegna starfsloka á 1F 2020 nema um 70 m.kr. 

• Áhrif COVID-19 koma einna helst fram í eftirfarandi liðum á 1F 2020:

• Samdráttur í auglýsingatekjum um 55 m.kr. miðað við sama tímabil 2019.

• Lækkun á reikitekjum um 15 m.kr. en framlegð nokkuð sambærileg við fyrri fjórðung.

• Fækkun á útsendingum sportviðburða en á móti er aukning í innri framleiðslu á sportefni og 

annarri innlendri dagskrá. 

• Neikvæð gengisáhrif á 1F 2020 námu 230 m.kr. í samanburði við 47 m.kr. neikvæðum áhrifum 

á 1F 2019.



Fjölmiðlun

• Þróun áskriftarsölu á Skemmtipakkanum og Maraþon hefur verið góð frá áramótum og vel hefur tekist að viðhalda fjölda 

áskrifenda frá því í desember, sem er besti mánuður ársins er varðar fjölda áskrifenda. 

• Brottfall áskrifta Stöðvar 2 Sport er óverulegt á 1F, áhrifa fór að gæta á 2F. Viðræður við birgja eru í gangi um lækkun á verði

vegna sýningarrétta og endurkrafna vegna greiddra sýningarrétta. 

Internet, farsími og fastlína

• Internet:

• Samdráttur í internettekjum á einstaklingsmarkaði á milli fjórðunga, fyrirtækjamarkaður stöðugur.

• Farsími:

• Farsími stöðugur á milli tímabila þrátt fyrir samdrátt í reikitekjum milli fjórðunga. 

• Fastlína:

• Áframhaldandi lækkun á tekjum í takt við væntingar. Lækkanir má rekja til fækkunar í fjölda í heimasíma. Fyrirtækjasími 

hefur haldist stöðugur. 

Kostnaðarverð

• Aukning í kostnaðarverði frá 1F 2019 kemur til vegna reksturs Endor. Áhrif Endor á kostnaðarverð nemur 326 m.kr. Gjaldfærsla 

vegna starfsloka í 1F 2020 nemur 40 m.kr. Lækkun launakostnaðar um 23 m.kr. frá 1F 2019 (án starfslokasamninga).

Rekstrarkostnaður

• Áhrif Endor óveruleg á rekstrarkostnað samstæðu. 

• Lækkun í flestum kostnaðarliðum í samanburði við 1F 2019. Lækkun launakostnaðar um 70 m.kr. frá 1F 2019 (án 

starfslokasamninga). 



Núverandi staða

• Dagleg starfsemi hefur gengið vel og aðlögun 

starfseminnar að breyttu umhverfi hefur verið 

umfram væntingar. 

• Stór hluti starfsfólks hefur unnið heima og mun 

halda því áfram þar til samkomubanninu verður 

aflétt.

• Þjónustu- og sölusviðum hefur gengið vel að 

aðlagast. 

• Verslunum í Kringlunni og Smáralind lokað 

tímabundið. Smáralind hefur þegar verið opnuð 

aftur en Kringlan verður opnuð í breyttri mynd. 

• Aukið álag á fréttamiðla félagsins. 

• Rekstur Endor gekk vel á 1F og lítilla áhrifa 

COVID-19 farið að gæta í rekstri Endor í þeim 

fjórðungi.

Áhrif á rekstur

• Vænst er að reikitekjur dragist verulega saman frá fyrra ári og 

möguleg áhrif þess á framlegð ársins allt að 200 m.kr.

• Samdráttur í auglýsingasölu. Óvissa um áframhaldandi þróun en 

gera má ráð fyrir samdrætti á milli ára. 

• Óvissa í áskriftartekjum af Stöð 2 Sport, sér í lagi vegna óvissu 

um sýningar á erlendu efni og samþjöppun efnis á styttri tímabil 

en áður hafi verið gert ráð fyrir. EM frestað um 1 ár. 

• Vænta má tilfærslna milli einstaklinga og fyrirtækja á 

fjarskiptamarkaði. 

• Seinkun á einstaka verkefnum Endor vegna COVID–19.

• Veiking krónunnar hefur veruleg áhrif á kostnað í erlendri mynt 

en unnið er að lágmörkun þeirra áhrifa með breytingu í 

innkaupum og samningum við birgja. 

Mótvægisaðgerðir

• Áframhaldandi kostnaðaraðhald.

• Unnið er að aukinni stafrænni þróun og 

skalanleika í þjónustu sem mun leiða til lægri 

kostnaðar til lengri tíma.



Fjárhæðir eru í milljónum kr.



1F 2020 1F 2019 Breyt. % breyt.

Seldar vörur og þjónusta 4.995 4.975 20 0%

Kostnaðarverð -3.350 -3.068 -282 9%

Framlegð 1.645 1.907 -262 -14%

Rekstrarkostnaður -1.666 -1.822 156 -9%

EBITDA 1.355 1.260 95 8%

EBIT -21 85 -106 -125%

Hrein fjármagnsgjöld -441 -258 -183 71%

Áhrif hlutdeildarfélaga 20 820 -800 -98%

Tekjuskattur 92 23 69 300%

Tap / Hagnaður tímabilsins -350 670 -1.020 -152%

Framlegð 32,9% 38,3%

EBITDA 27,1% 25,3%

EBIT -0,4% 1,7%

Fjárhæðir eru í milljónum kr.



1F 2020 1F 2019 Breyt. % breyt.

Fjölmiðlun 1.943 2.172 -229 -11%

Internet 1.160 1.206 -46 -4%

Farsími 911 913 -2 0%

Fastlína 167 221 -54 -24%

Hýsingar- og rekstrarlausnir 371 0 371 -

Vörusala 235 246 -11 -5%

Aðrar tekjur 208 217 -9 -4%

Samtals tekjur 4.995 4.975 20 0%

Fjárhæðir eru í milljónum kr.
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Fjárhæðir eru í milljónum kr.

31.3.2020 31.12.2019 Breyt. % breyt

Afnotaréttir 5.918 5.828 90 2%

Rekstrarfjármunir 4.605 4.793 -188 -4%

Viðskiptavild 8.832 8.787 45 1%

Aðrar óefnislegar eignir 4.610 4.648 -38 -1%

Eignarhlutur í félögum 1.403 1.383 20 1%

Tekjuskattsinneign 190 97 93 96%

Fastafjármunir 25.558 25.536 22 0%

Sýningarréttir 1.709 1.814 -105 -6%

Birgðir 405 427 -22 -5%

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 3.466 3.567 -101 -3%

Handbært fé 385 634 -249 -39%

Veltufjármunir 5.965 6.442 -477 -7%

Eignir samtals 31.523 31.978 -455 -1%



Fjárhæðir eru í milljónum kr.

31.3.2020 31.12.2019 Breyt. % breyt.

Eigið fé 8.446 8.798 -352 -4%

Vaxtaberandi skuldir 10.280 10.898 -618 -6%

Leiguskuldbinding 5.225 5.390 -165 -3%

Aðrar langtímaskuldir 152 252 -100 -40%

Tekjuskattsskuldbinding 14 9 5 57%

Langtímaskuldir 15.671 16.549 -878 -5%

Vaxtaberandi skuldir 990 689 301 44%

Leiguskuldbinding 1.235 938 297 32%

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir 5.181 5.004 177 4%

Skammtímaskuldir 7.406 6.631 775 12%

Eigið fé og skuldir 31.523 31.978 -455 -1%

Vaxtaberandi skuldir 17.730 17.915

Hreinar vxt.ber. skuldir 17.345 17.281

Eiginfjárhlutfall 26,8% 27,5%
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1F 2020 1F 2019 Breyt. % breyt.

Handbært fé frá rekstri 1.053 819 234 29%

Fjárfestingahreyfingar -738 -1.028 290 -28%

Fjármögnunarhreyfingar -590 -5 -585 -

Breyting á handbæru fé -275 -214 -61 28%

Handbært fé í upphafi 634 356 278 78%

Áhrif gengisumreiknings dótturfélaga 26 0 26 -

Handbært fé í lok tímabils 385 142 243 171%

Sjóðstreymi 1F 2020

Fjárhæðir eru í milljónum kr.

Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt 1.260 1.023 237 23%

Fjárfestingahreyfingar* -738 -1.034 296 -29%

Frjálst f járflæði 522 -11 533 -

* Kaup á eignarhlutum er undanskilið



*Veltufjárhlutfall = Veltufjáreignir – Eignir flokkaðar til sölu / Öðrum skammtímaskuldum

Uppfærðar samanburðarfjárhæðir 31.12.2018 fyrir sölu á P/F Hey.

Leiguskuldbinding

Hreinar vaxtaberandi 

skuldir

2
7
,5

 %

2
6

,8
%

31. des ´19 31. mar ´20

Eiginfjárhlutfall

39,6%

27,5% 26,8%

18 19 31. mar ´20

1,4 1,3
1,2

18 19 31. mar ´20

1,
3

1,
2

31. des ´19 31. mar ´20

Veltufjárhlutfall*

11
,0

10
,8

6
,3

6
,5

31. des '19 31. mar ´20

Hreinar vaxtaberandi 

skuldir

11,2

17,3 17,3

18 19 31. mar ´20







Upplýsingar í þessari kynningu byggja á heimildum sem Sýn hf. telur áreiðanlegar á hverjum tíma. Ekki er þó ekki hægt að tryggja

að fullu að þær séu óskeikular.

Allar upplýsingar í kynningu þessari eru í eigu Sýn hf.. Kynningu þessa og upplýsingar sem í henni eru er óheimilt að afrita, breyta 

eða dreifa á nokkurn hátt, hvorki að öllu leyti né að hluta.

Þessi kynning er eingöngu hugsuð til upplýsingagjafar en ekki ætluð sem hluti af eða grundvöllur ákvarðanatöku þeirra aðila sem 

fá hana í hendur. Viðtakendur eiga því ekki að nokkru leyti að túlka innihald kynningarinnar sem loforð eða leiðbeiningar. Sýn hf. 

er ekki á nokkurn hátt skylt að veita viðtakendum kynningarinnar frekari upplýsingar um félagið né gera breytingar eða 

leiðréttingar á henni ef þær upplýsingar sem liggja til grundvallar breytast.

Sérhver yfirlýsing í kynningu þessari sem vísar til framtíðaráætlunar eða framtíðarárangurs er einungis spá um framtíðarhorfur 

félagsins, byggð á núverandi þróun, upplýsingum og áætlunum. Framtíðarhorfur félagsins eru háðar fjölda áhættu- og 

óvissuþátta sem getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í kynningu þessari. Ytri þættir

á borð við framboð á fjármagni, gildistaka laga, áhrif eftirlitsaðila ásamt öðru geta því haft veruleg áhrif.

Sýn hf. mun ekki uppfæra framtíðarhorfur félagsins í kynningu þessari vegna aðstæðna sem munu til koma eftir að hún hefur 

verið sett fram. Sýn hf. bendir á að viðtakendur kynningar þessarar eiga ekki að treysta á staðhæfingar kynningarinnar á síðari 

tímum þar sem þær eiga eingöngu við á þeim degi sem kynningin er gefin út. Allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins eru 

fullgildar í heild sinni með tilliti til þessara fyrirvara.

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


