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2F og 6M 2021

2F 2021

5.289 m.kr.

2F 2021

1.488 m.kr.

2F 2021 

-117 m.kr.

2F 2021

1.736 m.kr.



— Góð tekjuaukning af fjölmiðlun og farsíma. Endor litar

neikvæðan tekjuvöxt.

— Fjölskyldupakkinn hefur haft mjög jákvæð áhrif á fjölgun

viðskiptavina. Einnig hafði EM jákvæð áhrif á sölu áskrifta.

— Óveruleg breyting á gengismun frá 1F 2021. Gengismunur var

jákvæður á fyrstu sex mánuðum ársins 2021 að fjárhæð 68

m.kr. samanborið við neikvæðan gengismun á 1H 2020 (242

m.kr).

— Vaxtagjöld lækka á milli árshelminga um 106 m.kr vegna

breytinga á vöxtum langtímalána.

— Sölutap vegna Hey að fjárhæð 179 m.kr. fært á fyrsta

ársfjórðungi. Söluandvirðinu var ráðstafað til lækkunar á lánum

félagsins.

*Fjárhæðir eru í milljónum króna.

** Samanburðartölum hefur verið breytt, sjá frekari upplýsingar í árshlutareikningi.

2F 2021 2F 2020 % br. 6M 2021 6M 2020 % br.

Seldar vörur og þjónusta 5.289 5.387 -1,8% 10.289 10.418 -1,2%

Kostnaðarverð -3.759 -3.752 0,2% -7.134 -7.138 -0,1%

Framlegð 1.530 1.635 -6,4% 3.155 3.280 -3,8%

Rekstrarkostnaður -1.588 -1.571 1,1% -3.171 -3.237 -2,0%

EBITDA 1.488 1.364 9,1% 2.876 2.719 5,8%

EBIT -58 64 - -16 43 -

Hrein fjármagnsgjöld -117 -182 - -210 -623 -

Áhrif hlutdeildarfélaga 20 28 - -173 48 -

Tekjuskattur 38 30 - 51 122 -

Tap tímabilsins -117 -60 - -348 -410 -

Framlegð 28,9% 30,4% 30,7% 31,5%

EBITDA 28,1% 25,3% 28,0% 26,1%

EBIT -1,1% 1,2% -0,2% 0,4%



Fjölmiðlun

Tekjur fjölmiðlunnar aukast um 13% á milli tímabila, að miklu leyti

vegna aukinnar sölu á áskriftum innan fjölskyldupakkanns og EM.

Auglýsingatekjur hækkuðu um 19% á fyrri helmingi árs 2021

samanborið við fyrra ár, hækkunin kemur nánast öll fram á öðrum

ársfjórðungi en þar skiptir mestu EM og góð tekjuaukning á Vísi en

tekjur þar jukust um 43% á milli árshelminga.

Internet

Tekjur af interneti lækka um 2% á milli árshelminga. Verð var lækkað í

takt við nýja þjónustustefnu, ÞOR, sem leiðir af sér minna

brottfall til langs tíma og ánægðari viðskiptavini en til skamms tíma

lækka tekjur.

Farsími

Tekjur farsíma aukast um 15% á milli árshelminga, að miklu leyti vegna

vaxtar IoT þjónustu. Reikitekjur dragast saman um 43 m.kr. á milli

árshelminga. Reikitekjur aukast þó á milli ársfjórðunga í fyrsta skipti

frá upphafi heimsfaraldurs, hækkunin vegur þó lítið.

Hýsingar- og rekstrarlausnir

Neikvæður tekjuvöxtur kemur aðallega fram á öðrum ársfjórðungi.

Lækkunin er tilkomin vegna minni búnaðarsölu vegna

heimsfaraldursins og þróunar á gengi evrunnar gagnvart íslensku

krónunni.

Vörusala

Áframhaldandi vöxtur í vörusölu en spá gerir ráð fyrir að það dragi úr

tekjuvexti á seinni helming árs (samanborið við fyrra ár).
*Fjárhæðir eru í milljónum króna.

** Samanburðartölum hefur verið breytt, sjá frekari upplýsingar í árshlutareikningi.

2F 2021 2F 2020 % br. 6M 2021 6M 2020 % br.

Fjölmiðlun 2.116 1.875 13% 4.070 3.845 6%

Internet 1.116 1.148 -3% 2.261 2.308 -2%

Farsími 1.061 835 27% 2.000 1.745 15%

Fastlína 134 155 -14% 274 322 -15%

Hýsingar- og 

rekstrarlausnir
352 944 -63% 665 1.315 -49%

Vörusala 311 240 30% 604 476 27%

Aðrar tekjur 199 190 5% 415 407 2%

Samtals tekjur 5.289 5.387 -2% 10.289 10.418 -1%



*Fjárhæðir eru í milljónum króna

Eignir

30.6.2021 31. 12.2020 % br.

Fastafjármunir

Leigueignir 4.651 5.227 -11%

Rekstrarfjármunir 3.485 3.818 -9%

Viðskiptavild 8.883 8.932 -1%

Aðrar óefnislegar eignir 4.456 4.403 1%

Eignarhlutur í félögum 121 1.398 -91%

Tekjuskattsinneign 427 383 11%

Samtals 22.023 24.161 -9%

Veltufjármunir

Sýningarréttir 1.690 1.876 -10%

Birgðir 280 241 16%

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakr. 3.420 3.217 6%

Handbært fé 402 831 -52%

Samtals 5.792 6.165 -6%

Eignir flokkaðar til sölu 536 536 0%

Eignir samtals 28.351 30.862 -8%

Skuldir og eigið fé

30.6.2021 31. 12.2020 % br.

Eigið  fé samtals 8 .084 8.549 -5%

Langtímaskuldir

Vaxtaberandi skuldir 8.632 9.492 -9%

Leiguskuldbindingar 4.237 4.507 -6%

Aðrar langtímaskuldir 166 166 0%

Tekjuskattsskuldbinding - 16 -

Samtals 13.035 14.181 -8%

Skammtímaskuldir

Vaxtaberandi skuldir 689 992 -31%

Leiguskuldbindingar 959 1.259 -24%

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímask. 5.415 5.699 -5%

Samtals 7.063 7.950 -11%

Skuldir vegna eigna flokkaðar til sölu 169 182 -7%

Eigið fé og skuldir 28 .351 30.862 -8%

Vaxtaberandi skuldir 14.517 16.251

Hreinar vxt.ber. skuldir 14.115 15.419

Eiginfjárhlutfall 28,5% 27,8%



Sjóðstreymi 2F 2021 Sjóðstreymi 6M 2021

*Fjárhæðir eru í milljónum króna

2F 2021 2F 2020 % br. 6M 2021 6M 2020 % br. 

Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt 1.572 1.930 -19% 2.254 3.192 -29%

Fjárfestingahreyfingar 164 -857 -119% -643 -1.595 -60%

Frjálst fjárflæði 1.736 1.073 62% 1.611 1.597 1%



* Veltufjármunir / viðskiptaskuldum og öðrum skammtímaskuldum
*Fjárhæðir eru í milljónum króna

27.5% 27.8 % 28.5 %

31.12.19 31.12.20 30.6.21

1.29

1.08 1.07

31.12.19 31.12.20 30.6.21

Hreinar vaxtaberandi 

skuldir

Veltufjárhlutfall*Eiginfjárhlutfall

17.3 15.4

14.1

31.12.19 31.12.20 30.6.21

Leiguskuldbindingar

Hreinar 

vaxtaberandi 

skuldir



• Samningur undirritaður 31. mars 2021. Söluverð er um 

7,1 milljarður króna.

• Væntingar eru um að samþykki fyrir sölunni fáist á 

næstu dögum og þá verður hafist handa við að 

yfirfæra seldar eignir til kaupanda. 

• Söluverði mun verða ráðstafað til lækkunar á lánum, 

endurkaupa á hlutabréfum og í nýfjárfestingar. Sýn 

undirbýr frekari sölu á öðrum fjarskiptainnviðum á 

þessu ári. 





— Áskrifendafjöldi Stöð 2 og Stöð 2+ jókst um 13% á milli 2F 

2020 og 2021. 



— Sterkur vöxtur fjölda áskrifenda í sporti og frábærar viðtökur 

við EM 2020. 



—Áskrifendamet var slegið í 25 ára sögu Stöðvar

2 Sports.

— Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup voru rásir

Stöðvar 2 Sports með um 35% hlutdeild í

sjónvarpsáhorfi vikuna 5.-11. júlí, einstakt í sögu

íþróttasjónvarps á Íslandi.

— EM í dag kvöldþátturinn með Gumma Ben og

Helenu Ólafsdóttur vöktu sérstaklega mikla

lukku. Áhorf á þáttinn var ekki síðra en á leikina

sjálfa.

— Þjóðþekktir einstaklingar voru reglulega gestir

EM í dag, eftir úrslitaleikinn 11. júlí voru Guðni

Th. Jóhannesson og Heimir Hallgrímsson gestir

þáttarins.

— Í beinni útsendingu voru sýndir yfir 50 leikir og

yfir 90 þættir.



— Blökastið er fyrsti hlaðvarpsþátturinn í nýrri

efnisveitu fyrir hlaðvarp sem er verið að setja upp

hjá félaginu.

—Útvarpsþátturinn FM95Blö hefur verið á dagskrá

FM957 í áratug. Hlaðvarpið byggir á þeim grunni

en með öðrum áherslum m.a. verður þátturinn

sendur út einu sinni til tvisvar í mánuði frá

myndveri Stöðvar 2, þannig að hann breytist í

sjónvarpsþátt í hlaðvarpsumhverfi.

— Þátturinn er seldur í áskrift og kostar 1.390 kr.

m.vsk. á mánuði. Sala hefur verið langt umfram

væntingar.

— Fyrsti þáttur fór í loftið um verslunarmannahelgina

og fékk frábærar viðtökur.

—Á næstu vikum munu verða gefnir út fleiri

hlaðvarpsþættir með fólki bæði innan og utan

fyrirtækisins.



—Nýr viðskiptamiðill sem sérhæfir sig einkum í

fréttum um íslenskt viðskiptalíf og efnahagsmál

hefur göngu sína á Vísi á næstunni.

—Um verður að ræða fréttamiðil í áskrift.

— Fyrir miðlinum fara þau Hörður Ægisson og Ólöf

Skaftadóttir.

—Miðillinn ætlar sér að vera fremstur í flokki þegar

kemur að umfjöllun um íslenskt viðskiptalíf og

skapa þannig virði fyrir lesendur sem ekki verður

fundið með sama hætti á öðrum miðlum hérlendis.

— Tæplega 200 þúsund manns sækja Vísi heim á

degi hverjum og sækir sér fréttir og afþreyingu af

ýmsum toga. Nýr viðskiptamiðill verður viðbót við

þá flóru.





Fyrirvari á uppgjörskynningu

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.


