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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra
Sýn hf. er alhliða félag á sviði fjarskipta- og fjölmiðlastarfsemi. Félagið rekur marga af öflugustu
fjölmiðlum landsins eins og Stöð 2, Bylgjuna, Vísi, FM957, Xið og fleiri landsþekkta miðla. Félagið
veitir einstaklingum, fyrirtækjum, stofnunum og opinberum aðilum alhliða fjarskiptaþjónustu undir
vörumerkjum Vodafone á Íslandi. Félagið á í fjölþættu alþjóðlegu samstarfi við Vodafone Group sem
er eitt stærsta og útbreiddasta fjarskiptafyrirtæki heims.
Samstæðuársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og
þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfum sem koma fram í íslenskum
lögum og reglum um ársreikninga skráðra félaga. Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma
ársreikning Sýnar hf. og dótturfélaga þess, P/F Hey í Færeyjum (áður P/F Kall) og hlutdeild í
sameiginlegum rekstri í Sendafélaginu ehf.
Sýn hf. og færeyska félagið Tjaldur komust í nóvember 2018 að samkomulagi um helstu skilmála í
viðskiptum sem fela munu í sér samruna P/F Hey, dótturfélags Sýnar hf. í Færeyjum, og Nema,
dótturfélags Tjaldurs. Hið sameinaða félag verður leiðandi fyrirtæki í Færeyjum í upplýsingatækni og
fjarskiptum, með fjölþættum tekjustraumum frá viðskiptavinum. Samruninn felur í sér
kostnaðarhagræði og kemur til með að leysa úr læðingi frekari verðmætasköpun með fjölbreyttara
vöruframboði og sölumöguleikum, einkum á fyrirtækjamarkaði.
Sýn hf. sem á fyrir viðskiptin allt hlutafé í P/F Hey mun eignast 49,9% hlut í sameinuðu félagi, og
Tjaldur eignast 50,1%. Í kjölfar samrunans verður hlutur Sýnar hf. í sameinuðu félagi færður
samkvæmt hlutdeildaraðferð og verður það því ekki hluti af samstæðureikningsskilum Sýnar hf. frá 1.
janúar 2019. Eignir og skuldir P/F Hey hafa verið flokkaðar til sölu í efnahagsreikningi í samræmi við
kröfur IFRS 5, fastafjármunir til sölu og aflögð starfsemi. Rekstur félagsins er ekki settur fram sem
aflögð starfsemi í rekstrarreikningi þar sem hann er metinn óverulegur fyrir rekstur samstæðunnar.
Helstu niðurstöður af aflagðri starfsemi eru að finna í skýringu 12.
Félagið keypti rekstrarhluta og tilgreindar eignir 365 miðla hf. og tók við rekstri 1. desember 2017 og
gætir áhrifa þess á samanburð fjárhæða á milli ára þar sem hin keypta starfsemin er einungis með
einn mánuð inní rekstrartölum 2017. Árið 2018 var litað af samrunanum og reyndist kostnaður og
fjárfestingar í tengslum við samrunann meiri en gert var ráð fyrir. Afkoma félagsins var lægri en búist
var við bæði vegna hærri kostnaðar og lægri tekna, sem og efnahagsaðstæðna með veikingu
krónunnar og harðrar samkeppni á fjarskipta- og fjölmiðlamarkaðnum.

Rekstur og fjárhagsleg staða 2018
Samkvæmt rekstrarreikningi námu tekjur samstæðunnar af seldum vörum og þjónustu 21.951 millj. kr.
(2017: 14.268 millj. kr.). Hagnaður af rekstri samstæðunnar á árinu nam 473 millj. kr. (2017: 1.086 millj.
kr.). Heildarafkoma nam 577 millj. kr. (2017: 1.032 millj. kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu
eignir samstæðunnar 27.011 millj. kr. (2017: 25.496 millj. kr.). Eigið fé samstæðunnar þann 31.
desember 2018 nam 10.707 millj. kr. (2017: 10.131 millj. kr.) og var eiginfjárhlutfallið 39,6% (2017:
39,7%). Þar af nam hlutafé 2.964 millj. kr. (2017: 2.964 millj. kr.)
Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Umfjöllun um ófjárhagslega upplýsingagjöf er að finna í kaflanum ófjárhagslegar upplýsingar á bls.
48 sem er viðauki við ársreikninginn.
Hlutafé og samþykktir
Útgefið hlutafé félagsins nam í árslok 2.964 millj. kr. Hver hlutur er 10 krónur að nafnverði. Hlutaféð
er í einum flokki, sem skráður er á Nasdaq Iceland. Allir hlutir njóta sömu réttinda. Eigendur hluta í
félaginu eiga rétt til arðs í hlutfalli við eign sína við arðsúthlutun.
Á aðalfundi félagsins þann 22. mars 2018 var samþykkt arðgreiðslustefna fyrir félagið. Stefnt er að
því að greiða hluthöfum arð og/eða framkvæma endurkaup eigin hluta sem nemur 30-60% af
hagnaði eftir skatta í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni. Við mótun tillagna um
arðgreiðslu og/eða kaup á eigin hlutum skal stjórn taka tillit til; markmiða fjárstýringastefnu
félagsins, markaðsaðstæðna og fjárfestingarþarfar félagsins.
Stjórn gerir tillögu um að ekki verður greiddur arður vegna ársins 2018 en vísar að öðru leyti í
ársreikninginn hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.
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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra, frh.:
Hluthafar í árslok 2018 voru 230 (2017: 196) Eftirfarandi voru 10 stærstu hluthafar við árslok 2018.:

Fjöldi
hluta
31.12.2018
(´000)

hlutur %
31.12.2018

Gildi - lífeyrissjóður

39.596

13,4%

Lansdowne Partners Limited

36.094

12,2%

31.822

10,7%

Ursus ehf.

23.647

8,0%

Birta lífeyrissjóður

18.925

6,4%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild

18.000

6,1%

Stapi lífeyrissjóður

14.629

4,9%

Kvika banki hf.

12.650

4,3%

11.786

4,0%

11.740

4,0%

218.890

73,8%

Nafn

Lífeyrissjóður verslunarmanna

Landsbankinn hf.
Festa - Lífeyrissjóður
Aðrir hluthafar
Samtals útistandandi hlutir

77.551

26,2%

296.441

100,0%

Félagið á engin eigin bréf í árslok 2018. Nánari upplýsingar um atriði tengd hlutafé er að finna í
skýringu 24. Viðbótarupplýsingar um hluthafa má nálgast á vefsíðu Sýnar hf. www.syn.is
Stjórnarhættir
Stjórn Sýnar hf. leitast við að viðhalda góðum stjórnarháttum og fylgja leiðbeiningum um
Stjórnarhætti fyrirtækja sem Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út í
júní 2015. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vef Viðskiptaráðs Íslands www.vi.is. Félagið er með
skráð hlutabréf á Nasdaq Iceland og ber því að fylgja framangreindum leiðbeiningum samkvæmt
reglum Kauphallarinnar.

Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti endurnýjaði á árinu viðurkenningu til Sýnar hf. sem
Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Sýn hf. hafði áður hlotið viðurkenningu á árinunum
2014, 2015, 2016 og 2017.
Í tengslum við gerð ársreikningsins er virkni innra eftirlits skoðuð, áhættuþættir metnir,
aðgangsstýringar skoðaðar sem og skilgreining ábyrgðar. Stjórn félagsins fær reglulega upplýsingar
um fjárhagslega afkomu félagsins, sundurliðað niður á helstu tekjustrauma starfseminnar og niður á
svið. Endurskoðunarnefnd fundar reglulega þar sem m.a. er farið yfir áhættuþætti er snúa að innra
eftirliti.
Frekari upplýsingar um stjórn og stjórnarhætti er að finna í kaflanum Stjórnarháttayfirlýsing á bls. 43
sem er viðauki við ársreikninginn.
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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra, frh.:
Yfirlýsing
Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er ársreikningur samstæðunnar í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og
viðbótarkröfur sem koma fram í íslenskum lögum og reglum um ársreikninga skráðra félaga. Er það
álit stjórnar og forstjóra að ársreikningurinn gefi glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu
samstæðunnar 31. desember 2018 ásamt rekstrarafkomu hennar og breytingu á handbæru fé á árinu
2018. Jafnframt er það álit stjórnar og forstjóra að ársreikningurinn og skýrsla stjórnar fyrir árið 2018
gefi glöggt yfirlit um árangur af rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og þróun og lýsi helstu
áhættuþáttum sem samstæðan býr við.

Stjórn og forstjóri Sýnar hf. hafa í dag rætt samstæðuársreikning félagsins fyrir árið 2018 og staðfest
hann með undirritun sinni.

Reykjavík, 27. febrúar 2019

Í stjórn
Heiðar Guðjónsson
Anna Guðný Aradóttir
Hjörleifur Pálsson
Tanya Zharov
Yngvi Halldórsson
Forstjóri
Stefán Sigurðsson
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Fjárhagslegar lykiltölur
2018

Breyting
%

2017

Fjárhagsupplýsingar
Heildartekjur

21.951

14.268

Rekstrarhagnaður

1.203

1.550

(

22,4%)

Hagnaður fyrir tekjuskatt

475

1.176

(

59,6%)

Hagnaður ársins

473

1.086

(

56,4%)

Hagnaður á hlut

1,6

4,1

(

60,8%)

2.407

1.664

42

6.193

(

99,3%)

2.081

2.150

(

3,2%)

3.248

3.137

Fjárfestingar ársins
Kaup á rekstri og eignahlutum
Handbært fé frá rekstri

53,9%

44,7%

Frammistöðumat
EBITDA tímabilsins
EBITDA hlutfall tímabilsins

14,8%

Frjálst fjárflæði (FCF)*
Nettó vaxtaberandi skuldir
Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA **

3,5%

22,0% (

341

805

11.205

11.033

3,4

3,5

(

32,7%)
57,7%)
1,6%

(

1,9%)

* Frjálst fjárflæði samanstendur af handbæru fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt að frádregnum
fjárfestingahreyfingum. Kaup á rekstri og eignahlutum og handbært fé sem flokkað er til sölu er
undanskilið þar sem það tengist ekki endurfjárfestingaþörf samstæðunnar.
** EBITDA síðastliðinna 12 mánaða
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Áritun óháðra endurskoðenda
Til stjórnar og hluthafa Sýnar hf.
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Sýnar hf. fyrir árið 2018. Samstæðuársreikningurinn
hefur að geyma rekstrarreikning, yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, yfirlit
um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2018, efnahag þess
31. desember 2018 og breytingu á handbæru fé á árinu 2018, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins
og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfum sem koma í íslenskum lögum og reglum
um ársreikninga skráðra félaga.
Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er
nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér fyrir neðan. Við erum óháð Sýn hf. í samræmi við
alþjóðlegar siðareglur (IESBA Code) og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi (FLE) og höfum við uppfyllt
ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja
álit okkar á.
Megináherslur við endurskoðunina
Megináherslur við endurskoðunina eru þau atriði, sem að okkar faglega mati, hafa mesta þýðingu fyrir
endurskoðun okkar á samstæðuársreikningi félagsins árið 2018. Þessi atriði voru yfirfarin við endurskoðun á
samstæðuársreikningnum og höfð til hliðsjónar við ákvörðun á viðeigandi áliti á hann. Í áritun okkar látum við
ekki í ljós sérstakt álit á hverju þeirra fyrir sig.
Megináherslur við endurskoðun

Hvernig við endurskoðuðum megináherslur

Tekjuskráning
Tekjuskráning félagsins byggir á flóknum kerfum
og miklu magni færslna sem byggir á flókinni
skráningu í tekjuskráningarkerfi félagsins.
Af þessum ástæðum er tekjuskráning ein af
megináhersum í endurskoðuninni.
Frekari upplýsingar um tekjustrauma félagsins
má sjá í skýringu 7 og 37b með ársreikningnum.

Endurskoðunaraðgerðir okkar voru miðaðar að því að
leggja mat á hönnun, innleiðingu og virkni viðeigandi
tölvueftirlitsþátta sem tengjast tekjuskráningu ásamt því
að beita gagnaendurskoðunaraðgerðum með það að
markmiði
að
sannreyna
nákvæmni
og
heild
tekjuskráningar. Í þessari vinnu fólst m.a. eftirfarandi:
Yfirferð á innra eftirliti félagsins vegna tekjuskráningar
og prófanir á eftirlitsþáttum í upplýsingakerfum ásamt
prófunum á öðrum mikilvægum eftirlitsþáttum tengdum
tekjuskráningu.
Skoðun á flæði milli tekju- og fjárhagskerfa og
afstemmingar á milli kerfanna.
Skoðanir á aðgangsheimildum starfsmanna í tekjukerfi
og ferlið í kringum breytingar á kerfinu.
Prófanir á tekjuskráningu félagsins með greiningaaðgerðum
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Áritun óháðra endurskoðenda, frh.:
Megináherslur við endurskoðun

Hvernig við endurskoðuðum megináherslur

Viðskiptavild
Viðskiptavild félagsins nemur 10,6 milljörðum
króna. Viðskiptavildin myndaðist við kaup og
samruna félaga í fjarskiptarekstri á Íslandi og í
Færeyjum og vegna kaupa á rekstri og tilteknum
eignum 365 miðla hf.

Virði viðskiptavildar er háð mati stjórnenda á
forsendum í áætluðu framtíðar-sjóðstreymi
sjóðskapandi einingar og öðrum forsendum sem
notaðar eru við núvirðinu á áætluðu sjóðstreymi .
Þar sem viðskiptavild er verulegur liður í
efnahagsreikningi
félagsins og háð mati
stjórnenda teljum við þetta vera eina af
megináherslum við endurskoðunina.
Engin virðisrýrnun hefur verið færð vegna
viðskiptavildar á árunum 2016 - 2018. Nánari
umfjöllun um viðskiptavildina er að finna í
skýringum 18, 37i og 37k með ársreikningnum.

Við endurskoðun viðskiptavildar fórum við ásamt
verðmatssérfræðingum okkar yfir virðisrýrnunarpróf
stjórnenda félagsins. Við fórum yfir þá aðferðarfræði sem
beitt er við virðisrýrnunarprófið og hvort breytingar hafi
orðið á henni á milli ára. Við yfirferð okkar á
virðisrýrnunarprófinu framkvæmdum við m.a. eftirfarandi
vinnu:

Yfirferð á forsendum í áætlunum stjórnenda sem byggt
er á við útreikninga í virðisrýrnunarprófinu og hvort þær
séu raunhæfar.
Yfirferð á forsendum fyrir áætluðum framtíðarvexti að
loknu spátímabili.

Yfirferð yfir ávöxtunarkröfu (WACC) og samanburður á
ávöxtunarkröfu við markaðsforsendur.
Við yfirfórum einnig í þessu samhengi endanlega
kaupverðsútdeilingu vegna kaupa á rekstri 365 miðla ehf
og breytingar sem urðu á viðskiptavild vegna kaupanna
frá bráðabirgðaútdeilingu sem framkvæmd var á árinu
2017.
Við
fórum
yfir
hvort
aðferðarfræði
í
virðisrýrnunarprófsins væri í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla og einnig lögðum við mat á hvort að
skýringar í ársreikningnum vegna viðskiptavildar væru
viðeigandi.

Aðrar upplýsingar
Stjórn og forstjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar samanstanda af skýrslu stjórnar,
stjórnarháttayfirlýsingu, ófjárhaglegum upplýsingum og ársfjórðungsyfirliti.
Álit okkar á ársreikningnum nær ekki yfir aðrar upplýsingar og við látum ekki í ljós staðfestingu eða ályktun, í
neinu formi, vegna þeirra ef frá er talin sú staðfesting varðandi skýrslu stjórnar sem fram kemur hér fyrir neðan.
Í tengslum við endurskoðun okkar, berum við ábyrgð á að lesa ofangreindar aðrar upplýsingar og skoða hvort
þær séu í verulegu ósamræmi við ársreikninginn eða þá þekkingu sem við höfum aflað við endurskoðunina. Ef
við komumst að þeirri niðurstöðu, byggt á þeirri vinnu sem við höfum framkvæmt, að það séu verulegar
skekkjur í öðrum upplýsingum sem við fengum fyrir áritunardag ber okkur að skýra frá því. Það er ekkert sem
við þurfum að skýra frá hvað þetta varðar.
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu
vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir samstæðuársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að
veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.
Ábyrgð stjórnar og forstjóra á samstæðuársreikningnum
Stjórn og forstjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfum sem koma í
íslenskum lögum og reglum um ársreikninga skráðra félaga.. Stjórn og forstjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra
eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins, þannig að hann sé án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
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Áritun óháðra endurskoðenda, frh.:
Ábyrgð stjórnar og forstjóra á samstæðuársreikningnum frh.:
Við gerð samstæðuársreikningsins eru stjórn og forstjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi Sýnar hf. Ef við á,
skulu stjórn og forstjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita
forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins, nema stjórn og forstjóri hafi
ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafa enga aðra raunhæfa möguleika en að gera það.
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun samstæðuársreiknings
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að samstæðuársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort
sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.
Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun sem er framkvæmd í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda
samstæðuársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við
faglegri tortryggni í gegnum endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í samstæðuársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur
falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu samstæðuársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða
að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort
reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.
Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar
hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum
efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka
athygli á viðeigandi skýringum samstæðuársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi
þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er
fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um
rekstrarhæfi félagsins.
Metum í heild sinni hvort samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og
atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við samstæðuársreikninginn
með tilliti til glöggrar myndar.
Öflun fullnægjandi endurskoðunargagna, vegna fjárhagsupplýsinga eininga innan samstæðunnar, til að geta
látið í ljós álit á samstæðuársreikningi. Við erum ábyrg fyrir skipulagi, umsjón og framgangi endurskoðunar
samstæðunnar. Við berum ein ábyrgð á áliti okkar.
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn og endurskoðunarnefnd meðal annars um áætlað umfang og
tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega
annmarka á innra eftirlit sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.
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Áritun óháðra endurskoðenda, frh.:
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun samstæðuársreiknings frh.:
Við höfum einnig lýst því yfir við stjórn og endurskoðunarnefnd að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um
óhæði og höfum miðlað til þeirra upplýsingum um tengsl eða önnur atriði sem gætu mögulega haft áhrif á
óhæði okkar og þar sem viðeigandi er, hvaða varnir við höfum sett til að tryggja óhæði okkar.
Af þeim atriðum sem við höfum upplýst stjórn og endurskoðunarnefnd um, lögðum við mat á hvaða atriði
höfðu mesta þýðingu í endurskoðuninni á yfirstandandi ári og eru það megináherslur í endurskoðuninni. Við
lýsum þessum atriðum í áritun okkar nema lög og reglur leyfi ekki að upplýst sé um slík atriði eða í
undantekningartilfellum þegar endurskoðandinn metur að ekki skuli upplýsa um viðkomandi atriði þar sem
neikvæðar afleiðingar upplýsinganna eru taldar vega þyngra en almannahagsmunir.

Reykjavík, 27. febrúar 2019.

Deloitte ehf.

Jóhann Óskar Haraldsson
endurskoðandi
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Rekstrarreikningur
Skýr.

2018

2017

Seldar vörur og þjónusta

7

21.951

14.268

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu

8

( 13.556)

( 7.829)

8.395

6.439

( 7.192)

( 4.889)

Framlegð
Rekstrarkostnaður

9

Rekstrarhagnaður

1.203

1.550

Fjármunatekjur

57

48

Fjármagnsgjöld

( 785)

( 422)

( 728)

( 374)

475

1.176

Hrein fjármagnsgjöld

11

Hagnaður fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur

20

Hagnaður ársins

( 2)
473

( 90)
1.086

Hagnaður á hlut

25

1,6

4,1

Þynntur hagnaður á hlut

25

1,6

4,1

Yfirlit um heildarafkomu
2018
Hagnaður ársins

2017

473

1.086

Þýðingarmunur vegna starfsemi erlends dótturfélags

46

31

Áhættuvarnir

58

( 85)

Liðir sem gætu síðar verið færðir um rekstrarreikning

Heildarafkoma ársins

577

1.032

Skýringar á bls. 15-42 eru óaðskiljanlegur hluti ársreiknings samstæðunnar
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Efnahagsreikningur
Skýr.

31.12.2018

31.12.2017

Fastafjármunir
Rekstrarfjármunir

14

4.785

4.902

Óefnislegar eignir

18

15.454

15.605

48

16

20.287

20.523

Eignahlutur í hlutdeildar- og öðrum félögum
Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir
Birgðir

22

1.909

1.510

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

23

3.403

3.146

356

317

5.668

4.973

1.056

0

6.724

4.973

27.011

25.496

Hlutafé

2.964

2.964

Yfirverðsreikningur hlutafjár

2.465

2.465

Handbært fé
Veltufjármunir í áframhaldandi starfsemi
Eignir flokkaðar til sölu

12

Veltufjármunir samtals
Eignir samtals

Eigið fé

Annað eigið fé

( 1)

Óráðstafað eigið fé

( 17)

5.279

4.719

24

10.707

10.131

Vaxtaberandi skuldir

26

10.874

10.732

Tekjuskattsskuldbinding

21

138

193

11.012

10.925

Eigið fé

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir samtals
Skammtímaskuldir
Vaxtaberandi skuldir

26

687

618

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

27

4.167

3.822

4.854

4.440

438

0

5.292

4.440

16.304

15.365

27.011

25.496

Skammtímaskuldir í áframhaldandi starfsemi
Skuldir sem tengjast eignum sem flokkaðar eru til sölu

12

Skammtímaskuldir samtals

Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
Skýringar á bls. 15-42 eru óaðskiljanlegur hluti ársreiknings samstæðunnar
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Eiginfjáryfirlit
YfirverðsHlutafé

Annað eigið fé

reikningur Þýðingar-

Bundinn

Áhættu-

Óráðstafað Eigið fé

hlutafjár

reikningur

varnir

eigið fé

munur

samtals

2017
Eigið fé 1.1.2017

2.640

678

33

53

Hagnaður ársins

-

-

-

Þýðingarmunur dótturf.

-

-

Áhrif áhættuvarna

-

Heildarafkoma ársins
Eigin hlutir
Hlutafjárhækkun
Hagnaður dótturf. umfram arðgr.
Eigið fé 31.12.2017

( 84)

3.667

6.987

-

-

1.086

1.086

31

-

-

-

31

-

-

-

( 85)

-

( 85)

0

0

31

85

466

-

-

-

-

551

239

1.321

-

-

-

-

1.560

-

-

-

34

-

( 34)

0
10.131

0

( 85)

1.086

1.032

2.964

2.465

64

87

( 169)

4.719

Eigið fé 1.1.2018

2.964

2.465

64

87

( 169)

4.719

10.131

Hagnaður ársins

-

-

-

-

-

473

473

Þýðingarmunur dótturf.

-

-

46

-

-

-

46

Áhrif áhættuvarna

-

-

-

-

58

-

58

Heildarafkoma ársins

0

0

46

0

58

473

577

Hagnaður dótturf. umfram arðgr.

-

-

-

( 87)

-

87

0

2.964

2.465

110

0

( 111)

5.279

2018

Eigið fé 31.12.2018

10.707

Skýringar á bls. 15-42 eru óaðskiljanlegur hluti ársreiknings samstæðunnar
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Sjóðstreymisyfirlit
Skýr.
Hagnaður tímabilsins samkvæmt rekstrarreikningi

2018

2017

473

1.086

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir

15

2.045

1.587

Hrein fjármagnsgjöld

11

728

374

20

1

90

3.247

3.137

Tekjuskattur
Veltufé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, breyting

( 483)

27

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, breyting

( 612)

( 781)

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, breyting

530

258

66

( 172)

Fyrirframinnheimtar tekjur, breyting
Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt
Innborgaðar vaxtatekjur
Greidd vaxtagjöld
Greiddir skattar
Handbært fé frá rekstri

2.748

2.469

58

48

( 723)

( 365)

( 2)

( 2)

2.081

2.150

Fjárfestingahreyfingar
Kaup á rekstri og eignahlutum

( 42)

( 6.193)

Fjárfesting í rekstrarfjármunum

14

( 1.658)

( 1.135)

Fjárfesting í óefnislegum eignum

18

( 749)

( 529)

( 2.449)

( 7.857)

Fjárfestingahreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar
Áhættuvarnir

40

18

Tekið nýtt lán

8.999

4.661

( 8.585)

( 421)

Rekstrarlán

( 10)

1.401

Fjármögnunarhreyfingar

444

Breyting á handbæru fé

76

( 48)

( 34)

-

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé

( 3)

( 3)

Handbært fé í byrjun tímabils

317

368

Handbært fé í lok tímabilsins

356

317

Afborganir langtímalána

Handbært fé flokkað til sölu

5.659

Skýringar á bls. 15-42 eru óaðskiljanlegur hluti ársreiknings samstæðunnar
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Skýringar
1.

Félagið
Sýn hf. ("félagið") er íslenskt hlutafélag. Höfuðstöðvar félagsins eru að Suðurlandsbraut 8, Reykjavík.
Meginstarfsemi félagsins er á sviði fjarskipta - og fjölmiðlunar. Samstæðuársreikningur félagsins fyrir árið 2018
hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess, P/F Hey í Færeyjum (áður P/F Kall), og hlutdeild í
sameiginlegum rekstri í Sendafélaginu ehf., sem vísað er til í heild sem ,,samstæðunnar". P/F Hey hefur verið
flokkað til sölu í samræmi við kröfur IFRS 5, fastafjármunir til sölu og aflögð starfsemi. Sjá nánar í skýringu 12.

2. Reikningsskilin
a.

Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa
verið staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur sem koma fram í íslenskum lögum og reglum um
ársreikninga skráðra félaga.
Stjórn félagsins staðfesti og heimilaði birtingu ársreikningsins þann 27. febrúar 2019.
Reikningsskilaaðferðum samstæðunnar ásamt breytingum gerðum á árinu er lýst í skýringu 37.

b. Mat stjórnenda í reikningsskilum
Gerð samstæðuársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki
ákvarðanir, meti og dragi ályktanir sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna og
skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.
3. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill
Ársreikningur samstæðunnar er birtur í íslenskum krónum, sem er framsetningargjaldmiðill samstæðunnar.
Allar fjárhæðir eru birtar í milljónum króna nema annað sé tekið fram.
4. Nýir og endurbættir staðlar
Tveir nýir reikningsskilastaðlar, IFRS 9, Fjármálagerningar og IFRS 15, Tekjur af samningum við viðskiptavini
tóku gildi í ársbyrjun 2018. Samstæðan hefur ekki innleitt staðla, túlkanir og endurbætur á stöðlum í útgáfu sem
ekki hafa tekið gildi. Í janúar 2019 mun nýr staðall IFRS 16 Leigusamningar taka gildi en mat á áhrifum af
innleiðingu staðalsins má finna hér að neðan. Áhrif annarra staðla, túlkana og endurbóta sem gefin hafa verið
út en ekki hafa tekið gildi eru talin vera engin eða óveruleg.
a.

IFRS 9
IFRS 9 leysir af hólmi IAS 39 og fjallar um reikningshaldslega meðferð fjármálagerninga, staðallinn tilgreinir
kröfur um skráningu og mat, virðisrýrnun, afskráningu og almenn áhættuvarnarreikningsskil. Áhrifa staðalsins í
reikningsskilum samstæðunnar gætir aðeins á niðurfærslu fjáreigna vegna nýrra reglna um mat á virðisrýrnun.
Þau áhrif eru hinsvegar óveruleg og innleiðing staðalsins leiddi ekki til breytinga á stöðu eigna og skulda í
efnahagsreikningi 1. janúar 2018. Samstæðan nýtir sér heimild IFRS 9 til að halda áfram að beita kröfum IAS 39
vegna áhættuvarnarreikningsskila. Nánari lýsingu á reikningsskilaaðferðum félagsins fyrir fjármálagerninga má
sjá í skýringu 37(g) og (k).

b. IFRS 15
IFRS 15 leysir af hólmi IAS 18, IAS 11 og tengdar túlkanir og inniheldur nýjar reglur um skráningu tekna og
auknar kröfur um upplýsingagjöf varðandi tekjuskráningu. Samkvæmt staðlinum skal skrá tekjur þegar yfirráð
yfir hinu selda hafa verið flutt til kaupandans, í stað áhættu og ávinnings sem fyrri reglur horfðu til. Í staðlinum
er sett fram fimm þrepa líkan til leiðbeiningar.
Tekjur af fjarskiptaþjónustu og sjónvarpsáskriftum eru skráðar í samræmi við mánaðarleg uppgjör vegna
notkunar eða miðað við fast gjald. Auglýsingatekjur eru færðar við birtingu auglýsinga. Tekjur af vörusölu eru
færðar við afhendingu vöru er yfirráð flytjast til viðskiptavinar. Áhrif staðalsins á tekjuskráningu í
reikningsskilum samstæðunnar eru óveruleg og innleiðing staðalsins leiddi ekki til breytinga á stöðu eigna og
skulda í efnahagsreikningi 1. janúar 2018. Nánari lýsingu á reikningsskilaðferðum félagsins fyrir tekjur má sjá í
skýringu 37(b).
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Skýringar, frh.:
4. Nýir og endurbættir staðlar frh.:
c. IFRS 16
Staðallinn setur fram heildstætt líkan fyrir reikningshaldslega meðferð vegna leigusamninga, bæði í
reikningsskilum leigutaka og leigusala. Við gildistöku leysir IFRS 16 af hólmi núverandi leiðbeiningar um
reikningshaldslega meðferð leigusamninga, þar á meðal IAS 17 Leigusamningar og tengdar túlkanir. IFRS 16
greinir á milli leigu- og þjónustusamninga á grundvelli þess hvort til staðar sé greinanleg eign sem
viðskiptavinur hefur yfirráð yfir. Ekki þarf lengur að greina á milli rekstrarleigu og fjármögnunarleigu í
reikningsskilum leigutaka. Þess í stað setur staðallinn fram líkan þar sem nýtingarréttur og samsvarandi
leiguskuld eru skráð í efnahagsreikning fyrir alla leigusamninga, nema þá sem samkvæmt skilgreiningu teljast
stuttir leigusamningar eða þar sem virði hins leigða telst óverulegt (e. low value asset). Að auki gerir IFRS 16
kröfu um ítarlegar upplýsingar í skýringum. Staðallinn tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar
2019 eða síðar.
Við innleiðingu á staðlinum mun félagið færa inn í efnahagsreikning leiguskuld og nýtingarrétt vegna
leigusamninga sem áður hafa verið flokkaðir sem rekstrarleigusamningar undir eldri staðli, sjá skýringu 30. Eðli
gjalda sem tengjast leigusamningum mun breytast þar sem samstæðan mun færa afskriftir af nýtingarrétti og
vaxtagjöld af leiguskuld í stað þess að færa leigugreiðslur á meðal rekstargjalda. Því mun innleiðing staðalsins
hafa áhrif á frammistöðumælikvarða og kennitölur eins og EBITDA, EBIT o.fl. Samstæðan hefur gjaldfært
rekstrarleigugjöld línulega á líftíma samninganna, og aðeins hefur myndast eign eða skuld ef tímasetning
greiðslu og
gjaldfærslu hefur
skarast á
reikningsskiladegi. Samstæðan
er ekki
aðili að
fjármögnunarleigusamningum.
Miðað við tiltækar upplýsingar þá vænta stjórnendur þess að áhrif innleiðingar Sýnar hf. á staðlinum leiði til
þess að leiguskuld í efnahagsreikningi muni aukast um 3,4-3,6 ma. kr. og eign vegna nýtingarréttar á bilinu 3,03,6 ma. kr. Stjórnendur félagsins hafa ekki tekið endanlega ákvörðun um það hvaða innleiðingarleið verður
valin við innleiðingu staðalsins og af þeirri ástæðu eru áhrif af innleiðingu staðalsins birt á þennan hátt.
Samstæðan hyggst nýta sér undanþágu staðalsins frá endurflokkun samninga sem hafa verið skilgreindir sem
leigusamningar samkvæmt IAS 17 og IFRC 4 fyrir innleiðingardag. Þeir samningar verða áfram flokkaðir sem
leigusamningar.
d. Ákvörðun gangvirðis
Hluti af reikningsskilaaðferðum og skýringum samstæðunnar krefjast ákvörðunar á gangvirði, bæði vegna
fjármálagerninga og annarra eigna og skulda.
Að svo miklu leyti sem hægt er, notar samstæðan markaðsupplýsingar við ákvörðun gangvirðis en liggi slíkar
upplýsingar ekki fyrir er byggt á mati stjórnenda. Ef upplýsingar frá þriðja aðila, líkt og verð frá miðlurum eða
verðmatsþjónustu, eru notaðar við ákvörðun gangvirðis þá nýta stjórnendur upplýsingarnar til að styðja þá
niðurstöðu að matið uppfylli kröfur um alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), þar á meðal það stig sem slíkt
mat myndi falla undir. Það er mat stjórnenda að bókfært virði fjármálagerninga endurspegli gangvirði þeirra.
Gangvirðið er flokkað í þrjú stig eftir forsendum sem notaðar eru við matið:
• Stig eitt byggir á skráðu verði á virkum markaði fyrir samskonar eignir og skuldir.
• Stig tvö byggir á beinum eða óbeinum markaðsforsendum sem eru aðrar en skráð verð á virkum markaði
sem flokkast undir stig eitt.
• Stig þrjú byggir á forsendum og gögnum sem ekki er unnt að afla á markaði.
Nánari upplýsingar um forsendur sem notaðar eru við ákvörðun gangvirðis er að finna í skýringu 28 um
áhættustýringu.
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5. Meðferð vaxtaskiptasamnings
Afleiðusamningar eru gerðir til að stýra áhættu félagsins gagnvart vaxtaáhættu, þ.e. vaxtaskiptasamningur.
Afleiður eru færðar á gangvirði. Almenna reglan er að óinnleystur hagnaður eða tap er fært í rekstrarreikning.
Hins vegar þegar afleiða er skilgreind og virk sem áhættuvörn er afkoman færð eftir áhættuvarnarsambandinu
sem afleiðan tilheyrir. Félagið hefur skilgreint vaxtaskiptasamninginn sem áhættuvörn vegna undirliggjandi
skulda. Afleiðusamningar eru flokkaðir á meðal langtímaeigna eða langtímaskulda ef meira en 12 mánuðir eru til
lokagjalddaga samningsins og ekki er gert ráð fyrir að hann verði gerður upp innan 12 mánaða. Aðrir
afleiðusamningar eru flokkaðir á meðal veltufjármuna eða skammtímaskulda eftir því sem við á.

a.

Áhættuvarnareikningsskil
Samstæðan skilgreinir vaxtaskiptasamninga sem sjóðstreymisvarnir vegna vaxtaáhættu. Í upphafi
áhættuvarnarsambands skjalar samstæðan áhættuvarnarsambandið milli áhættuvarnar og áhættuvarða
liðarins, ásamt markmiðum með áhættustýringu. Samstæðan metur og skjalar auk þess skilvirkni
áhættuvarnarsambandsins með tilliti til krafna IAS 39, bæði í upphafi áhættuvarnarsambands og á síðari
reikningsskiladögum. Samstæðan beitir kröfum IAS 39 áfram fyrir áhættuvarnarreikningsskil í samræmi við
heimild IFRS 9.
Ef áhættuvarnarsamband uppfyllir ekki lengur kröfur um skilvirkni hættir samstæðan beitingu
áhættuvarnarreikningsskila frá þeim tíma. Uppsöfnuð staða vegna áhættuvarna á eigin fé er þá umflokkuð í
rekstrarreikning.
Sá hluti gangvirðisbreytingar áhættuvarna sem er skilvirkur í áhættuvarnarsambandinu er færður um aðra
heildarafkomu. Öll óskilvirkni í áhættuvarnarsambandinu er færð strax í rekstrarreikning undir liðnum
fjármagnsgjöld. Uppsöfnuð staða á eigin fé vegna gangvirðisvarna er við uppgjör gangvirðisvarnarinnar
umflokkuð í sömu línu rekstrarreiknings og áhættuvarði liðurinn hefur áhrif á.

b. Sjóðstreymisvarnir
Skilvirki hluti sjóðstreymisvarnarinnar sem stenst kröfur um sjóðstreymisvarnir og er skilgreindur sem slíkur er
færður í yfirlit um aðra heildarafkomu. Hagnaður eða tap vegna óskilvirkni í áhættuvarnarsambandi er færður í
rekstrarreikning undir liðnum fjármagnsgjöld. Uppsöfnuð staða á eigin fé sem áður hefur verið færð um aðra
heildarafkomu er endurflokkuð um rekstrarreikning þegar hagnaður eða tap vegna áhættuvarða liðarins er
færður, uppsafnaða staðan á eigin fé er færð í sömu línu rekstrarreiknings.

6. Starfsþáttayfirlit
Samstæðan skilgreinir starfsþætti eftir innri upplýsingagjöf til stjórnenda og telst samstæðan í heild vera einn
starfsþáttur. Landsvæðaskipting samstæðunnar má sjá hér að neðan.

Landsvæðaskipting
Tekjur samstæðunnar greinast þannig eftir landsvæðum:
2018

Ísland

Tekjur frá þriðja aðila á tímabilinu
EBITDA á tímabilinu

2017

Færeyjar

Samtals

20.669

1.282

21.951

3.062

186

3.248

Ísland

Færeyjar

Samtals

Tekjur frá þriðja aðila á tímabilinu

13.019

1.249

14.268

EBITDA á tímabilinu

2.979

158

3.137
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7.

Seldar vörur og þjónusta
Seldar vörur og þjónusta greinist þannig:

2018

2017

Vörusala

1.485

1.320

20.467

12.948

21.951

14.268

Seld þjónusta
Seldar vörur og þjónusta samtals

Tekjustraumar
Tekjustraumar eru birtir eftir eðli rekstrar og byggja á skipulagi og innri upplýsingagjöf samstæðunnar. Sjá
skýringu 37(b)
Samstæðan skiptist í sex tekjustrauma sem eru mismunandi í eðli sínu. Tekjustraumarnir eru:
Fjölmiðlun: Samanstendur af tekjum af starfsemi ljósvakamiðla, áskriftartekjum og tekjum af
auglýsingasölu, tekjum af dreifingu á báðum sjónvarpsdreifikerfum Sýnar hf., leigutekjum af myndlyklum og
tekjum af leigu einstakra kvikmynda og þátta (TVOD), tekjum af áskriftaveitu Sýnar hf. (SVOD), tekjum af
áskriftum að línulegum stöðvum og tekjum af sölu einstaka sjónvarpsviðburða.
Internet: Samanstendur af tekjum af netþjónustu í fastlínukerfum, þ.m.t. á ljósleiðara, xDSL þjónustu og
aðrar gagnatengingar, internetþjónustu, aðgangsgjöldum og leigu á netbeinum.
Farsími: Samanstendur af öllum tekjum vegna notkunar á farsímum, þ.m.t. gagnaflutningum í
farsímakerfinu, áskriftartekjum frá einstaklingum og fyrirtækjum, seldum frelsisinneignum, reikitekjum frá
ferðamönnum og samtengitekjum í farsíma.
Fastlína: Samanstendur af tekjum vegna notkunar á heimasíma, fyrirtækjasíma í fastlínu og samtengitekjum
í fastlínu.
Vörusala: Samanstendur af sölu á fjarskiptabúnaði og fylgihlutum.
Aðrar tekjur: Samanstanda af þjónustutekjum, tekjum af hugbúnaði, útseldri vinnu og þjónustu öðrum
tilfallandi tekjum.
Fjöl Tekjustraumar

miðlun

Aðrar
Internet

Farsími

Fastlína

Jöfnunar-

Vörusala tekjur

færslur

Samtals

1.1. til 31.12.2018
Tekjur frá þriðja aðila

8.812

5.008

4.515

1.131

1.485

1.000

-

21.951

0

0

( 2)

20

0

67

( 85)

-

Tekjur samtals

8.812

5.008

4.513

1.151

1.485

1.067

( 85)

21.951

Tekjustraumar

Fjölmiðlun

Innri tekjur

Internet

Farsími

Fastlína

Aðrar
Vörusala tekjur

Jöfnunarfærslur
Samtals

1.1. til 31.12.2017
Tekjur frá þriðja aðila
Innri tekjur
Tekjur samtals
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2.824
2.824

3.975
3.975

4.179
( 17)
4.162

18

1.213
21
1.234

1.320
1.320

757

0

14.268

55

( 59)

-

812

( 59)

14.268
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8.

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu
2018

2017

10.357

6.009

Laun og launatengd gjöld

2.120

830

Afskriftir

1.079

990

13.556

7.829

Rekstrarkostnaður greinist þannig:

2018

2017

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

1.725

1.299

590

381

3.912

2.612

966

597

7.192

4.889

2018

2017

4.928

2.820

Lífeyrisiðgjöld

602

296

Önnur launatengd gjöld

503

326

6.032

3.442

582

353

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu greinist þannig:
Kostnaðarverð seldrar vöru og þjónustu

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu samtals
9.

Rekstrarkostnaður

Sölu- og markaðskostnaður
Laun og launatengd gjöld
Afskriftir
Rekstrarkostnaður samtals
10.

Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
Laun

Laun og launatengd gjöld samtals
Stöðugildi að meðaltali á árinu

Í árslok 2018 voru 59% af stjórnendum samstæðunnar karlar og 41% konur (2017: 70% / 30%). Heildarfjöldi
starfsmanna samstæðunnar var 619, (2017: 640), 61% karlar og 39% konur (2017: 68% / 32%).
11.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:
Vaxtatekjur af lánum og kröfum
Aðrar vaxtatekjur
Fjármunatekjur samtals
Vaxtagjöld og önnur þjónustugjöld

2018

2017

45

35

12

13

57

48

( 751)

Hreint gengistap

( 403)

( 34)

( 19)

Fjármagnsgjöld samtals

( 785)

( 422)

Hrein fjármagnsgjöld samtals

( 728)

( 374)
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12.

Aflögð starfsemi
Sýn og færeyska félagið Tjaldur komust í nóvember 2018 að samkomulagi um helstu skilmála í viðskiptum
sem fela munu í sér samruna P/F Hey, dótturfélags Sýnar hf. í Færeyjum, og Nema, dótturfélags Tjaldurs. Sýn
hf. sem á fyrir viðskiptin allt hlutafé í P/F Hey mun eignast 49,9% hlut í sameinuðu félagi, og Tjaldur eignast
50,1%. Í kjölfar samrunans verður hlutur Sýnar hf. í sameinuðu félagi færður samkvæmt hlutdeildaraðferð. Þar
sem áhrif af rekstri P/F Hey eru metin óveruleg á rekstur samstæðunnar og þjónustusamningur milli félagana
vera áfram í gildi, þá er rekstrarreikningur færður á samstæðugrunni og P/F Hey því ekki sýnt sér sem aflögð
starfsemi. P/F Hey er flokkað til sölu í samstæðureikningi Sýnar hf. fyrir árið 2018 í samræmi við kröfur IFRS 5.
Eignir og eignasamstæður sem flokkaðar eru til sölu skal meta á bókfærðu verði eða gangvirði að frádregnum
sölukostnaði, hvort heldur sem lægra reynist, og reyndist bókfært verð eigna og skulda P/F Hey vera lægra
en gangvirði þeirra.
Helstu niðurstöður áranna 2018 og 2017 af aflagðri starfsemi eru eftirfarandi:
Rekstrarreikningur
Tekjur
Gjöld

2018

2017

1.282

1.249

( 1.247)

( 1.208)

Hagnaður fyrir tekjuskatt

36

41

Tekjuskattur

( 6)

( 8)

Hagnaður af aflagðri starfsemi

30

34

Eignir 31.12.2018
Varanlegir rekstrarfjármunir

513

-

Óefnislegar eignir

160

-

89

-

260

-

34

-

1.056

-

Vaxtaberandi skuldir

141

-

Tekjuskattskuldbinding

59

-

Vaxtaberandi skuldir

37

-

Birgðir
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Handbært fé
Eignir samtals
Skuldir 31.12.2018

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

201

-

Skuldir samtals

438

-

Hreinar eignir 31.12.2018

618

-

Sjóðstreymi

2018

Rekstrarhreyfingar
Fjárfestingahreyfingar
Fjármögnunarhreyfingar
Hreint sjóðstreymi

13.

261

171

146

( 133)

( 356)

( 33)

51

Þóknun til endurskoðunarfyrirtækja

Endurskoðendur félagsins

Veitt þjónusta skiptist með eftirfarandi hætti:

2018

2017

5

Aðrir endurskoðendur
2018

Endurskoðun

18

18

Önnur þjónusta

23

13

14

6

Þóknun til endurskoðendafyrirtækja samtals

41

31

14

6
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14.

Rekstrarfjármunir
Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:
Áhöld, tæki
Fjarskipta- bifreiðar og
Fasteignir

búnaður

innréttingar

Ljósvaka
Búnaður

Samtals

Kostnaðarverð
Heildarverð 1.1.2017

50

14.157

1.434

0

15.641

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

1

( 1.293)

( 244)

-

( 1.536)

Viðbætur á árinu

-

829

430

283

1.542

Áhrif gengisbreytinga

-

76

4

Heildarverð 31.12.2017

-

80

51

13.769

1.624

283

15.727

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

-

( 197)

( 51)

-

( 248)

Viðbætur á árinu

-

1.062

428

167

1.658

Selt og niðurlagt á árinu

-

Áhrif gengisbreytinga

-

( 52)

( 9)

-

( 61)

104

6

-

110

( 1.511)

( 118)

-

( 1.629)

51

13.174

1.881

450

15.557

Afskriftir 1.1.2017

21

10.006

1.136

-

11.163

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

( 4)

( 1.297)

( 236)

-

( 1.537)

Aflögð starfsemi færð út
Heildarverð 31.12.2018
Afskriftir og virðisrýrnun

Afskrift ársins

2

988

130

Selt og niðurlagt á árinu

-

-

-

-

Áhrif gengisbreytinga

-

70

5

Afskrifað alls 31.12.2017

19

9.767

1.035

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

-

( 189)

Afskrift ársins

2

962

Selt og niðurlagt á árinu

-

( 47)

Áhrif gengisbreytinga

-

113

Aflögð starfsemi færð út

-

( 1.017)

Afskrifað alls 31.12.2018

21

9.589

1.080

6

1.124
0
75

6

10.825

( 51)

-

( 240)

209

78

1.251

( 6)

-

( 53)

( 8)

-

104

( 99)

-

( 1.116)

84

10.772

Bókfært verð
1.1.2017

29

4.151

298

-

4.478

31.12.2017

32

4.002

589

277

4.902

31.12.2018

30

3.585

801

366

4.785

Afskriftarhlutföll
15.

3%

5-33%

15-33%

14-25%

Afskriftir
Afskriftir í rekstrarreikningi greinast þannig:

2018

2017

Afskriftir rekstrarfjármuna, sbr. skýringu 14

1.251

1.124

Afskriftir óefnislegra eigna, sbr. skýringu 18

794

463

2.045

1.587

Fært í rekstrarreikning sem afskriftir
Afskriftir á rekstrarliði
Afskriftir á rekstrarliði greinast þannig:

2018

2017

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu

1.079

990

966

597

2.045

1.587

Annar rekstrarkostnaður
Fært í rekstrarreikning sem afskriftir
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16.

Fasteignamat og vátryggingarverð
Bókfært verð fasteigna samstæðunnar nam 30 millj. kr. í árslok 2018 (2017: 32 millj. kr.), en á sama tíma nam
fasteignamat þeirra 60 millj. kr. (2017: 50 millj. kr.), og brunabótamat 64 millj. kr. (2017: 60 millj. kr.).
Vátryggingarverðmæti annarra eigna nam 6.950 millj. kr. í árslok (2017: 6.525 millj. kr).

17.

Veðsetning eigna
Á eignum samstæðunnar hvílir tryggingarbréf að fjárhæð 5.650 millj kr. (2017: 5.500 millj kr.) til tryggingar
öllum skuldum og skuldbindingum Sýnar hf. við Landsbanka Íslands í árslok 2018. Veðið nær til alls lausafjár,
þ.m.t. veð í bifreiðum, fjarskiptabúnaði, leigusamningum, afnotasamningum, vörubirgðum, viðskiptakröfum og
vörumerkjum.

18.

Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir greinast þannig:
Vörumerki

Aðrar

Viðskipta - og viðskipta -

óefnislegar

vild

eignir*

sambönd

Samtals

Kostnaðarverð
Heildarverð 1.1.2017

9.058

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

( 258)

Viðbætur á árinu

-

Viðskiptavild vegna kaupa á rekstri 365 miðla hf.

0
3.293

4.936

-

Áhrif gengisbreytinga

12

-

Heildarverð 31.12.2017

13.748

3.293

4.302

13.360

( 1.012)

( 1.270)

585

3.878

-

4.936

4

16

3.879

20.920

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

-

-

256

-

Viðbætur á árinu

-

-

749

749

-

-

( 188)

( 188)

( 38)

-

41

3

Selt og niðurlagt á árinu
Áhrif gengisbreytinga
Aflögð starfsemi færð út

( 224)

Heildarverð 31.12.2018

-

( 290)
4.447

( 514)

13.486

3.293

20.970

Afskriftir 1.1.2017

3.277

0

2.855

6.132

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

( 276)

-

( 995)

( 1.271)

Afskriftir og virðisrýrnun

Afskrift ársins
Áhrif gengisbreytinga
Afskrifað alls 31.12.2017

-

17

446

26

0

( 35)

463
( 9)

3.027

17

2.271

5.315

Endurflokkun og fullafskrifaðar eignir

-

-

248

-

Afskrift ársins

-

199

595

794

-

-

( 188)

( 188)

( 43)

-

( 1)

( 44)

-

( 210)

( 354)

215

2.717

5.523

Selt og niðurlagt á árinu
Áhrif gengisbreytinga
Aflögð starfsemi færð út

( 145)

Afskrifað alls 31.12.2018

2.839

Bókfært verð
1.1.2017

5.781

0

1.447

7.228

31.12.2017

10.721

3.277

1.607

15.605

31.12.2018

10.646

3.078

1.730

15.454

Afskriftarhlutföll

Virðisrýrnunarpróf

3-11%

10-33%

* Aðrar óefnislegar eignir samanstanda af hugbúnaði og vefkerfum
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18.

Óefnislegar eignir, frh.:
Virðisrýrnunarpróf vegna sjóðskapandi eininga sem innihalda viðskiptavild
Viðskiptavild hefur verið úthlutað á sjóðskapandi einingar fyrir framkvæmd virðisrýrnarprófs, eins og fram
kemur hér að neðan. Ekki var framkvæmt virðirrýrnunarpróf vegna viðskiptavildar tengdri rekstri í Færeyjum
þar sem færeyska starfsemin er í söluferli og umsamið kaupverð er hærra en bókfært verð viðskiptavildar.

Bókfært verð viðskiptavildar greinist þannig niður á landsvæði:
Viðskiptavild

Viðskiptavild tengd vörum og þjónustu á Íslandi
Viðskiptavild tengd vörum og þjónustu í Færeyjum
Viðskiptavild samtals

2018

2017

10.646

10.646

79

75

10.725

10.721

Endurheimtanleg fjárhæð sjóðskapandi einingar á Íslandi var metin út frá notkunarvirði. Notkunarvirði var
ákvarðað á þann hátt að núvirða áætlað framtíðarfjárstreymi miðað við áframhaldandi nýtingu eininganna.
Fjárstreymi var byggt á rekstraráætlun næstu fimm ára. Endurheimtanleg fjárhæð sjóðskapandi einingar í
Færeyjum var metin út frá umsömdu söluverði einingarinnar í yfirstandandi söluferli.
Stuðst var við eftirfarandi forsendur við mat á notkunarvirði:

Ísland
2018
Nafnvöxtur tekna 2018 / 2017

58,7%

Meðalvöxtur tekna 2019 til 2023 / 2018 til 2022

(

1,5%

Færeyjar
2017

2018

0,2%)

-

3,0%

-

2017
(

5,9%)
1,8%

Framtíðarvöxtur að teknu tilliti til verðlagsþróunar

2,5%

2,5%

-

1,2%

EBITDA meðalvöxtur 2019 til 2023 / 2018 til 2022

10,4%

3,9%

-

13,1%

11,1%

9,2%

-

7,3%

Ávöxtunarkrafa, WACC

Stjórnendur telja að raunhæfar breytingar á lykilforsendum myndu ekki leiða til þess að endurheimtanlegt
virði viðskiptavildarinnar yrði lægra en bókfært verð hennar. Ekki var gert virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild
Færeyja þar sem gengið hefur verið frá sölu á félaginu og er andvirði sölunnar umfram bókfært virði
viðskiptavildar félagsins.
19.

Sameiginlegur rekstur
Sendafélagið ehf. var stofnað um sameiginlegan rekstur á farsímadreifikerfum Sýnar hf. og Nova ehf. Hvort
félag um sig á 50% hlut í Sendafélaginu ehf. og er hlutur samstæðunnar í hverjum lið rekstrar og efnahags í
Sendafélaginu ehf. færður í samstæðureikning línu fyrir línu.

20. Tekjuskattur
Virkur tekjuskattur greinist þannig:

2018

Hagnaður fyrir tekjuskatt

2017
475

Tekjuskattur samkvæmt gildandi skatthlutfalli

20,0%

1.176

95

20,0%

235

Áhrif skatthlutfalla á erlendum skattasvæðum

(

0,1%)

( 1)

(

0,1%)

( 1)

Skattaleg afskrift keyptrar viðskiptavildar

( 20,8%)

( 99)

(

10,9%)

( 128)

1,5%

7

(

1,3%)

( 16)

0,5%

2

7,7%

90

Aðrir liðir
Virkur tekjuskattur
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21.

Tekjuskattskuldbinding
2018
Skattskuldbinding samstæðunnar greinist þannig:

2017
Skattskuldb.

Skatteign

Skattskuldb.

Skatteign

Tekjuskattseign (tekjuskattsskuldbinding) í ársbyrjun

-

( 193)

-

( 103)

Tekjuskattur í rekstrarreikningi

-

( 2)

-

( 90)

Aflögð starfsemi færð út

-

56

-

-

Tekjuskattur til greiðslu

-

-

-

2

Áhrif gengis

-

1

-

( 2)

Skattsskuldbinding í árslok

-

( 138)

Skattsskuldbinding skiptist þannig á einstaka liði:

0

(

2018

193)

2017

Rekstrarfjármunir

-

( 326)

-

Veltufjármunir

-

184

-

Aðrir liðir

-

4

-

( 420)
16
-

Yfirfæranlegt skattalegt tap

-

-

-

211

Skattsskuldbinding í árslok

-

( 138)

-

( 193)

Staða í
upphafi árs

Yfirfæranlegt tap samstæðunnar greinist þannig:
Yfirfæranlegt tap ársins 2008 nýtanlegt til 2018

562

Yfirfæranlegt tap ársins 2009 nýtanlegt til 2019

Breyting á
árinu
( 562)

Staða í
árslok
-

494

( 494)

-

1.056

( 1.056)

0

22. Birgðir
Birgðir í árslok samanstanda af fjarskiptabúnaði til sölu, og óuppsettum sendabúnaði og dagskrárbirgðum
Birgðir að fjárhæð 1.909 millj. kr. (2017: 1.510 millj. kr.) eru veðsettar til tryggingar á lánum til samstæðunnar.
Birgðir greinast þannig:

2018

2017

Fjarskiptabúnaður til endursölu

231

197

Óuppsettur sendabúnaður (rekstrarvörubirgðir)

133

14

Dagskrárbirgðir

1.545

1.299

Birgðir í árslok

1.909

1.510

Dagskrárbirgðir í árslok greinast þannig:

2018

2017

Staða í ársbyrjun

1.299

1.299

Keypt dagskrárefni

2.139

-

397

-

Framleitt dagskrárefni
Gjaldfærðar dagskrárbirgðir

( 2.290)

Dagskrárbirgðir í árslok

1.545

1.299

Dagskrárbirgðir samanstanda af eigin framleiðslu samstæðunnar og aðkeyptu efni og eru færðar á
kostnaðarverði eða framleiðsluverði að teknu tilliti til virðisrýrnunar. Framleiðsluverð samanstendur af
launakostnaði, keyptum aðföngum ásamt öðrum beinum og óbeinum kostnaði. Innlendar og erlendar
dagskrábirgðir eru afskrifaðar línulega að stærstum hluta til á því ári sem sýningar hefjast, en eftirstöðvum er
dreift á 36 mánuði, að teknu tillit til SVOD réttinda. Öðruvísi er farið með dagskrábirgðir tengdar íþróttum, þar
sem þær afskrifast á fullu á þeim tíma sem viðburður er sýndur. Auk þess sem sýningarrétturinn er afskrifaður,
er óbeini kostnaðurinn færður til gjalda að fullu.
Í árslok 2018 nam skuldbinding vegna dagskrárefnis utan efnahags 2.100 millj. kr (2017: 2.170 millj. kr.)
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23. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur greinast þannig:
Viðskiptakröfur
Aðrar skammtímakröfur
Niðurfærsla viðskiptakrafna

2018
3.021

3.038

461

189

( 79)

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur samtals

2017

3.403

( 81)
3.146

Breyting á niðurfærslu viðskiptakrafna greinist þannig:
Staða í ársbyrjun

( 81)

Upphafsstaða leiðrétt fyrir aflagðri starfsemi

10

Breyting á niðurfærslu vegna krafna sem kunna að tapast
Tapaðar viðskiptakröfur á árinu
Staða niðurfærslu viðskiptakrafna í lok árs

( 160)
-

( 55)

( 10)

47

89

( 79)

( 81)

Viðskiptakröfur að fjárhæð 3.021 millj. kr. (2017: 3.038 millj. kr.) eru veðsettar til tryggingar á lánum til
samstæðunnar.
24. Eigið fé
Hlutafé
Samtals útgefið hlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 2.964 millj. kr. (2017: 2.964 millj. kr.). Hver
hlutur er 10 krónur að nafnverði. Eigendur hluta í félaginu eiga rétt til arðs í hlutfalli við eign sína við
arðsúthlutun. Samkvæmt samþykktum Sýnar eru engar hömlur lagðar á sölu eða framsal hlutabréfa í félaginu.
Yfirverðsreikningur hlutafjár
Yfirverðsreikningur hlutafjár sýnir það sem hluthafar félagsins hafa greitt umfram nafnverð hlutafjár sem
félagið hefur selt. Samkvæmt lögum um hlutafélög skal félagið binda 25% af nafnverði hlutafjár í varasjóði
sem ekki má nota til að greiða hluthöfum arð. Lögbundinn varasjóður er færður sem hluti af yfirverðsreikningi.
Þýðingarmunur
Þýðingarmunur sem verður til við umreikning reikningsskila erlends dótturfélags í íslenskar krónur er færður á
sérstakan lið meðal eigin fjár. Ef erlend starfsemi er seld eða lögð niður, að hluta eða öllu leyti, er
eiginfjárliðurinn leystur upp og færður í rekstrarreikning.
Arður
Ekki var greiddur út arður vegna rekstrarársins 2017 og tillaga stjórnar til aðalfundar er að ekki verði greiddur
út arður vegna rekstrarársins 2018.
Bundinn reikningur
Samkvæmt 41. gr. ársreikningalaga ber félögum að færa hlutdeild í rekstri dótturfélaga umfram það sem
nemur mótteknum arði eða þeim arði sem ákveðið hefur verið að úthluta á bundinn reikning á meðal eigin fjár.
Miðað er við að kröfur um bindingu gilda fyrir reikningsskilatímabil sem hófust 1. janúar 2016 og síðar.
Áhættuvarnir
Félagið hefur gert vaxtaskiptasamning við viðskiptabanka til að takmarka vaxtaáhættu í samræmi við stefnu
stjórnar félagsins. Félagið beitir áhættuvarnarreikningsskilum og samningurinn er skilgreindur sem virk
sjóðstreymisvörn. Frekari upplýsingar í skýringu 5.

Samstæðuársreikningur Sýnar hf. 2018

25

Fjárhæðir eru í millj. kr.

Skýringar, frh.:
25. Hagnaður á hlut
Hagnaður á hlut er hlutfall hagnaðar sem tilheyrir hluthöfum í félaginu og vegins meðalfjölda virkra hluta á
árinu. Þynntur hagnaður á hlut miðar við hagnað sem ráðstafað er til hluthafa í félaginu og vegins meðalfjölda
virkra hluta að teknu tilliti til þynningaráhrifa væntra útgefinna hluta vegna kauprétta starfsmanna. Þynntur
hagnaður á hlut er jafn hagnaði á hlut, þar sem félagið hefur ekki tekið lán sem eru breytanleg í hlutafé eða
gert kaupréttarsamninga.
Hagnaður á hlut greinist þannig:

2018

Hagnaður ársins

473

1.086

2.964

2.640

Hlutafé í ársbyrjun

2017

Áhrif keyptra og seldra eigin hluta

-

7

Áhrif hlutafjárhækkunar(lækkunar)

-

20

Vegið meðaltal útistandandi hluta á árinu

2.964

2.667

Hagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut

1,60

4,10

Hagnaður á hverja krónu hlutafjár og þynntur hagnaður á hverja krónu hlutafjár

0,16

0,41

2018

2017

Skuldir við lánastofnanir

11.561

11.350

Næsta árs afborganir

( 687)

26. Vaxtaberandi skuldir
Vaxtaberandi langtímaskuldir greinast þannig:

Vaxtaberandi langtímaskuldir samtals

10.874

Hreyfingar vaxtaberandi langtímaskulda
Upphafsstaða skulda
Aflögð starfsemi færð út
Afborganir
Ný lán

2018

2017

11.350

5.715

( 196)

0

( 8.583)

( 421)

8.999

4.661

( 10)

1.401

Rekstrarlánalína
Gengismunur

-

Lokastaða

11.561

Vaxtaberandi langtímaskuldir í árslok greinast
þannig eftir gjaldmiðlum:

( 6)

2018
Vaxtakjör

Skuldir í DKK

0%

Skuldir í ISK, óverðtryggðar

5,7%

11.350

2017

Eftirstöðvar
11.561

Vaxtakjör Eftirstöðvar
2,95%

196

5,4%

11.154

11.561
Afborganir af langtímalánum greinast þannig á næstu ár:

( 618)
10.732

11.350
2018

2017

Afborganir 2018

-

618

Afborganir 2019

687

748

Afborganir 2020

687

2.150

Afborganir 2021

687

3.300

Afborganir 2022

2.078

451

Afborganir 2023

7.424

4.083

Samtals

11.561

11.350

Í nóvember 2018 var gengið frá endurfjármögnun á félaginu. Samið var við Landsbankann um langtímalán til
5,5 ára að fjáhæð 8.999 millj. kr og greidd upp lán að fjárhæð 8.014 millj. kr.

Samstæðuársreikningur Sýnar hf. 2018

26

Fjárhæðir eru í millj. kr.

Skýringar, frh.:
26. Vaxtaberandi skuldir frh.
Kvaðir í lánssamningum
Í lánasamningum félagsins eru til staðar kvaðir sem félagið þarf að uppfylla. Kvaðirnar snúa bæði að
ákveðnum hömlum á aðgerðir félagsins án fyrirfram samþykkis lánaveitanda sem og fjármálahlutföllum sem
félagið þarf að uppfylla. Í árslok uppfyllti félagið alla lánaskilmála sem snúa að fjármálahlutföllum í rekstri þess
en undanþága var fengin frá lánveitanda í tengslum við kvaðir sem snúa að hámarks fjárhæð fjárfestinga á ári.

Veðsetningar
Skuldir samstæðunnar við lánastofnanir eru tryggðar með veði í rekstarfjármunum, eignarhlutum í
dótturfélögum, bankainnstæðum, viðskiptakröfum og birgðum í samræmi við skýringar 35.
27. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:
Viðskiptaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir
Fyrirfram innheimtar tekjur
Tekjuskattur til greiðslu
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals

2018

2017

2.672

2.416

1.241

1.216

254

188

0

2

4.167

3.822

Fyrirframinnheimtar tekjur
Fyrirframinnheimtar tekjur eru vegna fyrirframgreiddrar símnotkunar og annarra fyrirframgreiðslna frá
viðskiptavinum.
28. Áhættustýring
a.

Yfirlit
Eftirfarandi áhætta fylgir fjármálagerningum samstæðunnar:
Lánsáhætta
Lausafjáráhætta
Markaðsáhætta
Hér eru veittar upplýsingar um framangreinda áhættu og markmið, stefnu og aðferðir samstæðunnar við að
meta og draga úr áhættunni. Að auki eru veittar tölulegar upplýsingar víða í ársreikningnum.
Stjórn ber ábyrgð á að innleiða og hafa eftirlit með áhættustýringu samstæðunnar.
Markmið samstæðunnar með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem hún býr við, setja viðmið
um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustefna samstæðunnar og aðferðir eru yfirfarnar reglulega til
að greina breytingar á áhættu tengdri markaði og starfsemi samstæðunnar.

b.

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 og ræðst af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Stjórnendur hafa innleitt
stefnu vegna innheimtu og mánaðarlega er fylgst með áhættu vegna hennar. Mat á innheimtu er unnið
reglulega og nauðsynlegar niðurfærslur gerðar.
Samstæðan hefur sett reglur þar sem greiðsluhæfi nýrra viðskiptavina er kannað áður en þeim er veittur
gjaldfrestur. Innheimtuferli hefur verið skilgreint fyrir alla flokka viðskiptakrafna, viðskiptakröfur eru yfirfarnar
reglulega og kröfur metnar.
Aldursgreining viðskiptakrafna er yfirfarin mánaðarlega og mynduð niðurfærsla vegna áætlaðrar
virðisrýrnunar þeirra. Niðurfærslan er reiknuð hlutfallslega miðað við aldur viðskiptakrafna, innheimtusögu
samstæðu og framtíðarhorfur í efnahagsumhverfi viðskiptamanna. Lagt er mat á áhættukröfur og ef ástæða
þykir til, er færð sérstök niðurfærsla.
Mesta mögulega tap vegna lánsáhættu
Mesta mögulega tap samstæðunnar vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra sem var eftirfarandi í árslok:

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur
Handbært fé
Samtals

Skýring

2018

2017

23

3.403

3.146

356

317

3.759

3.463

Í árslok námu viðskiptakröfur á fimm stærstu viðskiptamenn samstæðunnar 372 millj. kr. ( 2017: 132 millj. kr.)
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28. Áhættustýring, frh.:
Virðisrýrnun viðskiptakrafna
Nafnverð kröfu
Aldur viðskiptakrafna var eftirfarandi í
árslok:

2018

Ógjaldfallið
Gjaldfallið innan 90 daga
Gjaldfallið fyrir meira en 90 dögum
Heildarstaða viðskiptakrafna í árslok

Niðurfærsla
2017

2018

2017

3.042

3.111

( 30)

( 35)

269

99

( 21)

( 12)

171

17

( 28)

( 34)

3.482

3.227

( 79)

( 81)

( 81)

( 160)

Breytingar á niðurfærslu viðskiptakrafna á árinu greinast þannig:
Staða 1. janúar 2018
Upphafsstaða leiðrétt fyrir aflagðri starfsemi

10

(Gjaldfært) á árinu
Raun afskriftir ársins
Staða í árslok
c.

-

( 55)

( 10)

47

89

( 79)

( 81)

Lausafjáráhætta
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 og forðast þannig að skaða orðspor
samstæðunnar.
Félagið hefur sett sér fjárstýringarstefnu þar sem skilgreind er stefna varðandi lausafjárstýringu. Stefnan er til
grundvallar um meðhöndlun á handbæru fé og ráðstöfun þess og segir hvernig skuli lágmarka áhættu og
tryggja handbært fé til að standa skil á skuldbindingum félagsins. Sjóðstreymisáætlanir eru gerðar
mánaðarlega og spáð fyrir um lausafjárþörf. Samstæðan hefur aðgengi að rekstrarlánalínu hjá viðskiptabanka
sínum ef á þarf að halda. Ónýtt lánsheimild rekstrarlánalínu og yfirdráttar var 960 millj. kr. í árslok. (2017: 600
millj. kr.)
Samningsbundnar afborganir af fjárskuldum, að meðtöldum áætluðum vaxtagreiðslum, greinast þannig:
Fjárhæðirnar eru ekki núvirtar.

Bókfært
verð

Umsamið
sjóðstreymi

Innan árs

11.576

14.000

1.269

2.690

10.041

-

124

124

46

40

38

-

1 til 2 ár

2 til 5 ár

Meira en 5
ár

31. desember 2018
Fjárskuldir:
Vaxtaberandi skuldir
Afleiður
Viðskiptaskuldir og aðrar
skammtímaskuldir
Samtals

3.928

3.928

3.928

15.628

18.053

5.243

2.731

-

10.080

-

-

11.350

13.883

1.092

1.315

8.146

171

171

42

45

84

1.360

8.230

0

31. desember 2017
Fjárskuldir:
Vaxtaberandi skuldir
Afleiður
Viðskiptaskuldir og aðrar
skammtímaskuldir
Samtals
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3.702

3.702

15.223

17.756

4.836

28

-

-

3.330
3.330

Fjárhæðir eru í millj. kr.

Skýringar, frh.:
28. Áhættustýring, frh.:
d.

Markaðsáhætta
Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði erlendra gjaldmiðla, vaxta og gengi hlutabréfa
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.

(i)

Gjaldmiðlagengisáhætta
Starfrækslugjaldmiðill samstæðunnar er íslenskar krónur, en hluti tekna og innkaupa samstæðunnar er í öðrum
gjaldmiðlum. Þeir gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru evrur (EUR), dollar (USD), sterlingspund
(GBP) og SDR (uppgjörsgjaldmiðill vegna reikis). Fjármála- og rekstrarsvið er ábyrgt fyrir að fylgjast með
gengisþróun helstu gjaldmiðla með tilliti til áhrifa fjáreigna og fjárskulda í erlendum gjaldmiðli á reikningsskilin.

Áhætta samstæðunnar vegna erlendra gjaldmiðla var sem hér segir í nafnverðsfjárhæðum í millj. kr.
31. desember 2018
Viðskiptakröfur

EUR

USD

GBP

SDR

83

16

1

81

Handbært fé

1

-

-

-

Viðskiptaskuldir

( 429)

( 527)

( 87)

( 9)

Áhætta í efnahagsreikningi

( 345)

( 511)

( 87)

72

EUR

USD

GBP

SDR

Viðskiptakröfur

84

48

Handbært fé

10

31. desember 2017

-

107

-

-

-

-

Viðskiptaskuldir

( 325)

( 539)

Áhætta í efnahagsreikningi

( 231)

( 491)

( 9)
0

98

Gengi helstu gjaldmiðla á árinu var sem hér segir:
Meðalgengi
2018

Árslokagengi

2017

2018

2017

EUR

127,73

120,54

133,23

125,05

USD

108,38

106,78

116,33

104,42

GBP

144,35

137,45

148,33

140,98

SDR

153,24

148,03

161,82

148,67

Næmnigreining
10% styrking íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum í árslok myndi hækka eigið fé og afkomu
samstæðunnar um 87 millj. kr. fyrir tekjuskatt, (2017: hækkun 62 millj. kr.). Greiningin byggir á að allar aðrar
breytur, þ.m.t. vextir, haldist óbreyttar. Greiningin var unnin með sama hætti fyrir árið 2017.
10% veiking íslenskrar krónu gagnvart framangreindum gjaldmiðlum hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt,
að því gefnu að allar aðrar breytur hefðu haldist óbreyttar.
(ii) Vaxtaáhætta
Lántökur samstæðunnar eru allar með breytilegum vöxtum. Samstæðan takmarkar vaxtaáhættu með
vaxtaskiptasamningi.
Vaxtaberandi fjárskuldir samstæðunnar greinast með eftirfarandi hætti í lok
ársins:
Fjárskuldir með breytilega vexti

2018
11.561

2017
11.350

Breyting á vöxtum um 100 punkta hefði breytt afkomu og eigin fé um 115 millj. kr. fyrir tekjuskatt (2017: 113
millj. kr.). Samstæðan er hvorki með fjáreignir né fjárskuldir á föstum vöxtum. Samstæðan hefur gert
vaxtaskiptasamning fyrir hluta af fjárskuldum félagsins og greiðir því fasta vexti en fær þess í stað greidda
breytilega vexti.

Samstæðuársreikningur Sýnar hf. 2018

29

Fjárhæðir eru í millj. kr.

Skýringar, frh.:
28. Áhættustýring, frh.:
e.

Gangvirði
Mismunur á gangvirði og bókfærðu verði fjáreigna og fjárskulda er óverulegur.

29. Eiginfjárstýring
Það er markmið félagsins að eiginfjárstaða samstæðunnar sé sterk til að styðja við stöðugleika í
framtíðarþróun starfseminnar. Til lengri tíma er markmið um að minnsta kosti 30% eiginfjárhlutfall.
Eiginfjárhlutfall í lok árs 2018 nam 39,6% (2017: 39,7%).

Félaginu ber ekki að fylgja ytri reglum um lágmarks eiginfjárstöðu.
30. Leigusamningar
Samstæðan sem leigutaki
Leigugreiðslur greinast þannig:

2018

2017

Innan árs

479

387

Eftir 1 til 5 ár

1.719

1.927

Eftir meira en 5 ár
Samtals

714

949

2.913

3.264

Samstæðan hefur gert leigusamninga til allt að tíu ára. Á árinu 2018 voru 506 millj. kr. (2017: 397 millj. kr.)
gjaldfærðar í rekstrarreikningi vegna leigusamninga. Við gildistöku IFRS 16 þann 1. janúar 2019 leysir staðallinn
af hólmi núverandi leiðbeiningar um reikningshaldslega meðferð leigusamninga, þar á meðal IAS 17. Sjá nánar í
skýringu 4. c.
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Skýringar, frh.:
31.

Tengdir aðilar
Skilgreining tengdra aðila
Aðilar teljast vera tengdir aðilar ef þeir fara með bein eða óbein yfirráð í félaginu eða hafa vald til að stjórna
fjárhags- og rekstrarstefnu þess. Meðal tengdra aðila samstæðunnar eru: Lykilstjórnendur, nánir
fjölskyldumeðlimir lykilstjórnenda og félög þar sem lykilstjórnendur eða nánir fjölskyldumeðlimir þeirra fara
með yfirráð í eða hafa veruleg áhrif á. Hluthafar sem fara með yfirráð eða hafa veruleg áhrif teljast einnig
tengdir aðilar.
Laun og eignarhald stjórnar og lykilstjórnenda
2018

2018

2017

2017

Fjöldi
virkra hluta

Föst kjör

Breytileg
kjör

Föst kjör

Breytileg
kjör

árslok 2018

9,2

-

8,4

-

-

Hildur Dungal, varaformaður

4,2

-

3,9

-

-

Anna Guðný Aradóttir, stjórnarmaður

5,0

-

4,5

-

-

Hjörleifur Pálsson, stjórnarmaður

5,0

-

4,5

-

100.000

Yngvi Halldórsson, stjórnarmaður

5,0

-

4,0

-

34.000

Laun stjórnenda skiptast á eftirfarandi
hátt í föst og breytileg starfskjör, án
launatengdra gjalda.
Stjórn:
Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður

Tanya Zharov

1,2

-

1,0

-

-

0,2

-

0,2

-

-

Ásdís Jónsdóttir

1,2

-

1,3

-

-

Ragnheiður S. Dagsdóttir

1,5

-

1,3

-

-

Þröstur Olaf Sigurjónsson

0,2

-

-

-

-

Baldur Már Helgason

*

Tilnefningarnefnd:

Lykilstjórnendur:
Stefán Sigurðsson, forstjóri Sýnar hf

45,3

-

41,9

23,4

Rúnar Reistrup, forstjóri P/F Hey

26,4

5,6

25,3

1,9

Fimm framkvæmdastjórar Sýnar hf.

142,7

-

83,5

23,9 **

196.186
173.130

* Heiðar Guðjónsson á ekki eignarhlut í Sýn hf. en Ursus ehf. fjárhagslega tengdur aðili á 8% í félaginu.
Með eignarhlutum eru taldir eignarhlutir maka og ófjárráða barna ásamt eignarhlutum í eigu félaga sem
stjórnendurnir ráða.
** Tveir framkvæmdastjórar eru einungis með einn mánuð inní fjárhæðum fyrir 2017, á bak við fjárhæðir 2017
reiknast því 3,2 stöðugildi.
Önnur viðskipti við stjórn og lykilstjórnendur eru óverulegur þáttur í starfsemi samstæðunnar. Skilmálar og
skilyrði viðskipta við stjórn og lykilstjórnendur eru sambærileg við það sem gerist í viðskiptum við ótengda
aðila og eru þessi viðskipti því flokkuð sem slík.

Viðskipti við tengda aðila
Sala á vörum og þjónustu til tengdra aðila og félaga tengdum þeim nam 20 millj. kr. á árinu 2018 (2017: 10
millj. kr.), en kaup á vörum og þjónustu námu 6 millj. kr. (2017: 4 millj. kr.).
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Skýringar, frh.:
32. Dótturfélög
Sýn hf. átti tvö dótturfélög í árslok 2018. Dótturfélagið P/F Hey í Færeyjum og Ljósleiðarafélagið ehf. sem er
að fullu í eigu félagsins. Félagið á hlutdeild í sameiginlegum rekstri í Sendafélaginu ehf.

33. Kaup á rekstri 365 miðla hf.
Þann 14. mars 2017 undirrituðu Sýn hf. og 365 miðlar hf. samning um kaup á rekstrarhluta og nánar
tilgreindum eignum 365 miðla hf., að undanskildum eignum er varða útgáfu Fréttablaðsins og tímaritsins
Glamour. Samkeppniseftirlitið samþykkti kaupin með skilyrðum þann 9. október 2017. Sýn hf. tók við eignum
og rekstri 1. desember 2017 sem eru því hluti af samstæðuuppgjöri Sýnar hf. frá þeim tíma.

Kaupverð var greitt með:

2018

Handbært fé
Hlutafé í Sýn hf.
Kaupverð samtals

2017

6.193

-

6.193

2.111

-

2.111

8.304

-

8.304

Hluti kaupverðsins var greiddur með hlutafé í Sýn hf., alls 32,4 millj. hlutir á markaðsvirði 2.111 millj. kr. miðað
við skráð markaðverð hlutanna á yfirtökudegi. Þá var hluti kaupverðs í formi uppgreiðslu á langtímaskuld
seljanda að upphæð 4.600 millj. kr. sem er sýnt í línunni handbært fé í töflunni hér að ofan. Uppgreiðslugjaldið
nam 68 millj. kr.
Neðangreint mat á gangvirði eigna og skulda er í samræmi við loka kaupverðsútdeilingu og sýnir breytingu
frá bráðabirgðaútdeilingu sem framkvæmd var á árinu 2017. Endanlegri kaupverðsútdeilingu lauk innan við 12
mánuðum frá kaupdegi í samræmi við IFRS 3.
Breyting vegna
endanlegrar
kaupverðsútdeilingar
2018

Mat á eignum og skuldum á yfirtökudegi
Veltufjármunir
Dagskrárbirgðir

2017

1.263

-

1.263

3.293

1.561

1.732

407

-

407

64

-

64

Fastafjármunir
Vörumerki og viðskiptasambönd
Varanlegir rekstrarfjármunir
Óefnislegar eignir
Eignahlutir í félögum

5

-

5

5.032

1.561

3.471

1.364

121

1.243

300

-

300

Skuldir samtals

1.664

121

1.543

Gangvirði hreinna eigna

3.368

1.440

1.928

Eignir samtals
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir
Fyrirfram innheimtar tekjur

Viðskiptavild
Kaupverð

8.304

Gangvirði hreinna eigna og skulda
Viðskiptavild vegna kaupanna
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Skýringar, frh.:
34. Hreyfingar án greiðsluáhrifa
Hluti af kaupverði á tilteknum eignum og rekstri 365 á árinu var greiddur á árinu 2017 með útgáfu hlutabréfa
1.560 millj. kr. og eigin hlutum 551 millj.kr. Sjá nánar í skýringu 33. Engar verulegar hreyfingar án greiðsluáhrifa
voru til staðar á árinu 2018.
35. Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar
Á eignum samstæðunnar hvílir tryggingarbréf að fjárhæð 5.650 millj. kr. (2017: 5.500 millj kr.) til tryggingar
öllum skuldum og skuldbindingum Sýnar hf. við Landsbanka Íslands í árslok 2018. Veðið nær til alls lausafjár,
þ.m.t. veð í bifreiðum, fjarskiptabúnaði, leigusamningum, afnotasamningum, vörubirgðum, viðskiptakröfum og
vörumerkjum.
36. Önnur mál
Sýn hf.
á í málarekstri við einstaklinga, önnur félög og eftirlitsstofnanir í íslenskum fjarskipta- og
fjölmiðlamarkaði. Félagið færir skuldbindingar og/eða kröfur vegna málareksturs þegar hægt er að meta
framtíðar greiðslur og ávinning með áþreifanlegum hætti. Vegna óvissu um framtíðarþróun málarekstrar,
niðurstöður dómsmála, úrskurða, áfrýjanir og sættir í málum geta niðurstöður mála leitt til viðbótar
skuldbindinga og kostnaðar fyrir félagið.
Kaup Sýnar hf. á hluta af rekstri 365 miðla hf.
Í desember 2017 keypti félagið rekstrareiningar úr rekstri 365 ehf. Kaupverðsútdeilingu er nú að fullu lokið.
Sýn hf. gegn Símanum hf. og gagnsök
Félagið stefndi Símanum hf. vegna ólögmæts verðþrýstings og nam stefnufjárhæð í málinu ríflega 900 millj.
kr. Síminn hf. gagnstefndi félaginu og nam stefnufjárhæð Símans hf. tæplega 2.500 millj. kr. Héraðsdómur
gekk á tímabilinu þar sem stefndi og gagnstefndi voru sýknaðir af kröfum hvors annars. Héraðsdómur taldi að
ekki hafi tekist að færa sönnur á tjón. Í því skyni að færa sönnur á tjón Sýnar hf. hefur félagið áfrýjað málinu til
Landsréttar, með áfrýjunarstefnu útgefinni þann 21. desember 2018. Er þess krafist að allar kröfur Sýnar hf.
verði teknar til greina. Til vara er þess krafist að dæmdar verði bætur að álitum.
Síminn hf. gegn Póst- og fjarskiptastofnun, Sýn hf. og Nova ehf.
Síminn hf. stefndi Póst- og fjarskiptastofnun, Sýn hf. og Nova ehf. til ógildingar á ákvörðun Póst- og
fjarskiptastofnunar nr. 14/2014. Fól ákvörðunin í sér að Sýn hf. og Nova hf. er heimilt að samnýta
tíðniheimildar sínar í sérstöku rekstrarfélagi. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 11. desember 2014.
Síminn óskaði eftir matsgerð, sem lögð var fram 30. janúar 2018. Aðalmeðferð málsins fór fram eftir
uppgjörsdag og er nú beðið niðurstöðu héraðdsóms Reykjavíkur.
Ágreiningur vegna sjónvarpsmála
Að síðustu á Sýn hf. í ágreiningi við Símann hf. fyrir stjórnvöldum og dómstólum vegna sjónvarpsmála. Í fyrsta
lagi fékk Síminn hf. lagt á lögbann við því að félagið taki upp og miðli sjónvarpsefni Skjás Eins (nú Sjónvarp
Símans) með ólínulegum hætti. Hæstiréttur hefur nú staðfest lögbannið.
Í öðru lagi hefur Póst- og fjarskiptastofnun tekið stjórnvaldsákvörðun nr. 10/2018, þess efnis að Síminn hf. hafi
brotið gegn bannákvæði fjölmiðlalaga með því að beina viðskiptum viðskiptamanna fjölmiðlaveitu sinnar
(Sjónvarpi Símans) að tengdu fjarskiptafyrirtæki (Símanum hf./Mílu hf.). Var Símanum gerð 9 millj.kr.
stjórnvaldssekt vegna þessa.
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36. Önnur mál frh.:
Síminn gegn Póst- og fjarskiptastofnun, Sýn hf. og Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., og gagnsök
Síminn hefur stefnt Póst- og fjarskiptastofnun, Sýn hf. og Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., til ógildingar
fyrrnefndrar stjórnvaldsákvörðunar nr. 10/2018. Var málið þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 9. október
sl.
Sýn hf. gaf út gagnstefnu, sem lögð var fram í Héraðdsómi Reykjavíkur 4. desember 2018, og gerir í gagnsök
þá dómkröfu að Símanum hf. verði gert að greiða kr. 2.092 millj. kr. auk dráttarvaxta, í skaðabætur vegna
hinnar saknæmu og ólögmætu háttsemi sem slegið var föstu með fyrrnefndri ákvörðun Póst og
fjarskiptastofnunar nr. 10/2018.
Á þessum tímapunkti getur félagið ekki metið framtíðar skuldbindingar eða kröfur sem leiða af niðurstöðum
ofangreinds málareksturs meðal annars vegna þess að það getur tekið langan tíma að fá niðurstöðu í mál,
ásamt því að mál geta þróast í ólíkar áttir. Vegna þess hefur engin skuldbinding né krafa verið færð í
ársreikning félagsins.
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37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir
Reikningsskilaaðferðum sem er lýst hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti fyrir öll þau
tímabil sem koma fram í ársreikningi samstæðunnar.
Til að auka upplýsingargildi ársreikningsins eru skýringar við hann birtar á grundvelli þess hversu
viðeigandi og mikilvægar þær eru fyrir lesandann. Það þýðir að upplýsingar sem metnar eru hvorki
mikilvægar né viðeigandi fyrir notanda reikningsskilanna eru ekki birtar í skýringum.
Samstæðan hefur tekið upp alla alþjóðlega reikningsskilastaðla, breytingar á þeim og túlkanir sem
Evrópusambandið hefur staðfest og tekið gildi fyrir reikningstímabil sem hefjast 1. janúar 2016 og
eiga við um starfsemi samstæðunnar. Samstæðan hefur ekki tekið upp staðla, breytingar á stöðlum
eða túlkanir sem taka gildi fyrir reikningstímabil sem hefjast eftir 1. janúar 2018, en heimilt er að taka
upp fyrr. Áhrif af upptöku IFRS 15 hafa verið metin og eru áhrif óveruleg fyrir samstæðuna.
a.

Grundvöllur samstæðu

(i)

Sameiningar fyrirtækja
Kaupaðferðinni er beitt við færslu á kaupum samstæðunnar á eignarhlutum í dótturfélögum.
Kaupverðið er metið sem gangvirði þeirra eigna sem látnar eru af hendi, eiginfjárgerninga sem
gefnir eru út og skulda sem stofnað er til, eða teknar eru yfir á yfirtökudegi. Eignir, skuldir og
skuldbindingar sem eru yfirteknar við sameiningu fyrirtækja eru metnar í upphafi á gangvirði á
kaupdegi. Sú fjárhæð kaupverðs sem er umfram gangvirði er skráð sem viðskiptavild. Ef kaupverð er
lægra en gangvirði hreinna eigna yfirtekins félags er mismunurinn færður beint til tekna í
rekstrarreikningi.

(ii) Dótturfélög
Dótturfélög eru þau félög þar sem samstæðan fer með yfirráð. Samstæðan fer með yfirráð þegar
hún ber áhættu eða hefur ávinning af breytilegri arðsemi af hlutdeild sinni í félaginu og getur haft
áhrif á arðsemina vegna yfirráða sinna. Reikningsskil dótturfélaga eru innifalin í
samstæðureikningnum frá því að yfirráð nást og þar til þeim lýkur. Eignir eða eignasamstæður
(þ.m.t. dótturfélög) sem flokkaðar eru til sölu í samræmi við IFRS 5 Fastafjármunir til sölu og aflögð
starfsemi eru metnar í samræmi við kröfur þess staðals.
(iii) Hlutdeild í hlutdeildarfélögum
Eignahlutir í hlutdeildarfélögum eru færðir með hlutdeildaraðferð. Hlutdeildarfélög eru þau félög
sem samstæðan hefur veruleg áhrif á fjárhags- og rekstrarstefnu, en ekki yfirráð. Hlutdeildarfélög
eru upphaflega færð á kostnaðarverði sem innifelur viðskiptakostnað. Eftir upphaflega skráningu er
hlutdeild samstæðunnar í afkomu og heildarafkomu hlutdeildarfélaga færð í samstæðureikninginn
þar til verulegum áhrifum eða sameiginlegum yfirráðum lýkur.
(iv) Sameiginlegur rekstur
Sameiginlegur rekstur er sameiginlegt fyrirkomulag þar sem samstæðan hefur rétt til eigna og
skuldbindinga vegna skulda sem tengjast fyrirkomulaginu. Hlutdeild samstæðunnar í hverjum lið
rekstrarreiknings og efnahagsreiknings sameiginlegs rekstrar er færð línu fyrir línu í
samstæðureikninginn.
(v) 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.
Óinnleyst tap er fellt út með sama hætti og óinnleystur hagnaður, en aðeins að því marki að ekkert
bendi til virðisrýrnunar.
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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.
Óinnleyst tap er fellt út með sama hætti og óinnleystur hagnaður, en aðeins að því marki að ekkert
bendi til virðisrýrnunar.

Skýringar, frh.:
37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir frh.:
b.

Tekjur

(i)

Seldar vörur og þjónusta
Tekjur af sölu á vöru og þjónustu eru metnar á gangvirði greiðslunnar sem er móttekin eða
innheimtanleg, að frádregnum afsláttum og öðrum endurgreiðslum. Tekjur eru færðar í
rekstrarreikning þegar félagið hefur uppfyllt samningsskyldu sína sem er yfirleitt við afhendingu,
líklegt er að endurgjaldið verði innheimt og unnt er að meta kostnað vegna sölunnar og möguleg
skil á vörum á áreiðanlegan hátt.
Tekjur samstæðunnar af samningum við viðskiptavini (IFRS 15) samanstanda í meginatriðum af
fjölmiðlun, internetþjónustu, farsímaþjónustu, fastlínuþjónustu og öðrum tekjum. Sjá nánar í
skýringu 7.
Tekjur af fjölmiðlun samanstanda af starfsemi ljósvakamiðla, áskriftartekjum og tekjum af
auglýsingasölu, tekjum af dreifingu á báðum sjónvarpsdreifikerfum Sýnar hf. og tekjum af leigu
einstakra kvikmynda og þátta (TVOD), tekjum af áskriftaveitu Sýnar hf. (SVOD), tekjum af áskriftum
að línulegum stöðvum og tekjum af sölu einstaka sjónvarpsviðburða. Áskriftartekjur eru fast gjald
sem er fært mánaðarlega samkvæmt útgefnum reikningum. Tekjur af auglýsingasölu eru almennt
færðar á ákveðnum tímapunkti eftir birtingu auglýsinga. Tekjur af leigu á einstaka kvikmyndum,
þáttum og sýningu viðburða eru færðar eftir að sýningartíma viðkomandi efnis lýkur sem er almennt
48 klukkustundum eftir kaup. Frammistöðuskuldbindingar vegna áskriftatekna og leigu á efni eru
uppfylltar yfir tímabil þar sem viðskiptavinurinn nýtur þjónustunnar samhliða því að hún er veitt.

Tekjur af internetþjónustu samanstanda af netþjónustu í fastlínukerfum, þ.m.t. á ljósleiðara, xDSL
þjónustu og öðrum gagnatengingum. Frammistöðuskuldbinding vegna internetþjónustu er uppfyllt
yfir tímabil þar sem viðskiptavinurinn nýtur þjónustunnar samhliða því að samstæðan veitir hana.
Tekjur eru færðar mánaðarlega samkvæmt uppgjöri á föstu gjaldi að viðbættu breytilegu gjaldi
vegna notkunar.
Tekjur af farsímaþjónustu samanstanda af öllum tekjum vegna notkunar á farsímum, þ.m.t.
gagnaflutningum í farsímakerfinu, áskriftartekjum frá einstaklingum og fyrirtækjum, seldum
frelsisinneignum, reikitekjum frá ferðamönnum og samtengitekjum í farsíma. Viðskiptavinir geta
keypt farsímaþjónustu í gegnum áskrift þar sem fast gjald að viðbættum notkunartengdum gjöldum
er gert upp mánaðarlega, eða fyrirframgreitt frelsi. Frammistöðuskuldbindingar samstæðunnar
vegna farsímaþjónustu eru uppfylltar yfir tímabil þar sem viðskiptavinur nýtur þjónustunnar
samhliða því að hún er veitt.
Tekjur af fastlínu samanstanda af tekjum vegna notkunar á heimasíma, fyrirtækjasíma í fastlínu og
samtengitekjum í fastlínu. Samningar eru til mánaðar í senn og fast gjald að viðbættu breytilegu
gjaldi fyrir notkun er gert upp mánaðarlega. Frammistöðuskuldbinding vegna heimasíma er uppfyllt
yfir tímabil þar sem viðskiptavinur nýtur þjónustunnar samhliða því að hún er veitt.
Vörusala samanstendur af sölu á fjarskiptabúnaði og fylgihlutum. Tekjur af vörusölu eru færðar á
þeim tímapunkti þegar yfirráð yfir vörunni flytjast til viðskiptavinar, sem er við afhendingu vörunnar.
Tekjur af leigu á búnaði, s.s. myndlyklum og netbeinum, eru færðar mánaðarlega samkvæmt
samningum en þær tekjur falla undir gildissvið IAS 17 Leigusamningar.
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Skýringar, frh.:
37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:
c.

Leigugreiðslur
Greiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru færðar línulega í rekstrarreikning á leigutímanum.
Mótteknir leiguhvatar eru færðir til lækkunar leigukostnaðar á gildistíma leigusamnings.

d.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum, arðstekjum, söluhagnaði og gengishagnaði af
erlendum gjaldmiðlum. Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning eftir því sem þær falla til og er
miðað við virka vexti. Arðstekjur eru færðar í rekstrarreikning á þeim degi sem arðsúthlutun er
samþykkt.
Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af lántökum, gengistapi af erlendum gjaldmiðlum og
virðisrýrnun hluta fjáreigna. Lántökukostnaður er færður í rekstrarreikning miðað við virka vexti.
Hagnaði og tapi vegna gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla er jafnað saman.

e.

Tekjuskattur
Tekjuskattur af afkomu ársins er frestaður tekjuskattur og skattur til greiðslu. Tekjuskattur er færður
í rekstrarreikning nema þegar hann tengist liðum sem eru færðir beint á eigið fé eða í yfirlit um
heildarkomu, en þá er hann færður á þá liði.
Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundins mismunar á bókfærðu verði eigna og skulda í
ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Útreikningur á frestuðum skatti
byggist á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundinn mismunur kemur til með
að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi.
Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna fjárfestinga í dótturfélögum. Frestaður tekjuskattur er
ekki reiknaður fyrir viðskiptavild sem ekki er frádráttarbær samkvæmt skattalögum.
Skatteign 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. Skatteign er metin á hverjum
uppgjörsdegi og lækkuð að því marki sem talið er líklegt að hún nýtist ekki. Virkur tekjuskattur
samstæðunnar var 21,5% (2017: 21,3%)

f.

Erlendir gjaldmiðlar

(i)

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðla einstakra samstæðufélaga á gengi
viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar á gengi
uppgjörsdags. Aðrar eignir og skuldir, sem metnar eru á gangvirði í erlendri mynt, eru færðar á því
gengi sem var í gildi þegar gangvirði þeirra var ákvarðað. Gengismunur sem myndast vegna
viðskipta í erlendum gjaldmiðlum er færður í rekstrarreikning.

(ii) Erlend dótturfélög
Eignir og skuldir erlendrar starfsemi, að meðtalinni viðskiptavild, eru umreiknaðar í íslenskar krónur
miðað við gengi uppgjörsdags. Tekjur og gjöld erlendu starfseminnar eru umreiknuð í íslenskar
krónur á meðalgengi ársins. Gengismunur sem myndast við yfirfærslu í íslenskar krónur er færður á
sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu. Þegar erlend starfsemi er seld, að hluta til eða öllu leyti, er
tengdur gengismunur fluttur í rekstrarreikning.
g.

Fjármálagerningar

(i)

Fjármálagerningar aðrir en afleiðusamningar
Fjáreignir sem ekki eru afleiðusamningar teljast fjárfestingar í hlutabréfum, handbært fé,
viðskiptakröfur og aðrar kröfur.
Kröfur og innstæður eru færðar til bókar á þeim degi sem til þeirra er stofnað. Allar aðrar fjáreignir
eru upphaflega færðar á þeim degi sem félagið gerist aðili að samningsbundnum ákvæðum
fjármálagerningsins.
Fjáreignir eru afskráðar ef samningsbundinn réttur félagsins að sjóðstreymi vegna fjáreignanna
rennur út eða ef félagið framselur rétt til sjóðstreymis af eigninni til annars aðila án þess að halda
eftir yfirráðum eða því sem næst allri þeirri áhættu og ávinningi sem í eignarhaldinu felst. Sá hluti af
framseldum fjáreignum sem stofnað er til eða haldið er eftir af félaginu er sérgreindur í ársreikningi
sem eign eða skuld.
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Skýringar, frh.:
37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:
g.

Fjármálagerningar, frh.:

(i)

Fjármálagerningar aðrir en afleiðusamningar, frh.:
Fjáreignir sem ekki eru afleiðusamningar eru færðar á gangvirði við upphaflega skráningu í bókhald.
Þegar fjáreignir eru ekki metnar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning er allur beinn
viðskiptakostnaður færður til hækkunar á virði þeirra við upphaflega skráningu í bókhald. IFRS 9
skiptir fjáreignum sem eru innan efnissviðs IAS 39 í tvo flokka annarsvegar fjáreignir skráðar á
afskrifuðu kostnaðarverði og hinsvegar fjáreignir á gangvirði.
Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði
Fjáreign sem áætlað er að eiga til gjalddaga og samningsbundnar greiðslur á settum gjalddögum
samanstanda einungis af afborgunum af höfuðstól og vöxtum, skal skrá á afskrifuðu kostnaðarverði
nema gerningurinn sé skilgreindur á gangvirði í gegnum rekstrarreikning í samræmi við
gangvirðisheimildina. Slíkar eignir eru upphaflega færðar á gangvirði að viðbættum öllum tengdum
viðskiptakostnaði. Eftir upphaflega skráningu eru slíkar fjáreignir metnar á afskrifuðu kostnaðarverði
miðað við virka vexti, að frádreginni virðisrýrnun. Fjáreignir samstæðunnar sem metnar eru á
afskrifuðu kostnaðarverði eru viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur og handbært fé.

Fjáreignir á gangvirði
Fjáreign sem er hvort tveggja ætlað er að innheimta samningsbundnar greiðslur af og hagnast á
með sölu, og samningsbundnu greiðslurnar samanstanda einungis af afborgunum af höfuðstól og
vöxtum, skal skrá á gangvirði í gegnum aðra heildarafkomu. Þetta á við nema valið sé að skrá á
gangvirði í gegnum rekstrarreikning í samræmi við gangvirðisheimildina. Fjáreignir sem ekki eru
metnar á afskrifuðu kostnaðarverði eða á gangvirði um aðra heildarafkomu skal meta á gangvirði í
gegnum rekstrarreikning. Samstæðan metur fjárfestingar í eiginfjárgerningum aðrar en þær sem
færðar eru samkvæmt hlutdeildaraðferð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning (sýnt í línunni
eignahlutur í hlutdeildar- og öðrum félögum í efnahagsreikningi), en þær fjárfestingar nema
óverulegum fjárhæðum.

Handbært fé
Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður sem eru til ráðstöfunar innan þriggja
mánaða.
(ii) Afleiður
Samstæðan notar verðmatslíkön til að fá fram gangvirði á vaxtaskiptasamningi. Við matið er stuðst
við sjóðstreymisllíkan. Afleiður með jákvætt gangvirði eru færðar í efnahagsreikning sem eignir og
afleiður
með
neikvætt
gangvirði
eru
færðar
sem
skuldir.
Samstæðan
beitir
áhættuvarnarreikningsskilum og nýtir sér heimild IFRS 9 til að beita kröfum IAS 39 áfram, sjá nánar
skýringu 5(a).
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Skýringar, frh.:
37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:
(iii) Fjárskuldir aðrar en afleiðusamningar
Til fjárskulda samstæðunnar annarra en afleiðusamninga teljast lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar
skammtímaskuldir.
Fjárskuldir eru færðar á þeim degi þegar samstæðan gerist aðili að samningsbundnum ákvæðum
fjármálagerningsins.
Samstæðan afskráir fjárskuld þegar samningsbundnum skyldum vegna skuldagerningsins er lokið,
þær felldar niður eða falla úr gildi.
Þegar samstæðan endurfjármagnar lán hjá sama lánveitanda þar sem veruleg breyting verður á
lánaskilmálum, er eldra lánið afskráð og nýtt lán fært í reikningsskilin. Það sama gildir þegar
verulegar breytingar eru gerðar á skilmálum láns eða hluta þess. Verulegar breytingar teljast hafa
orðið ef núvirt sjóðstreymi samkvæmt nýjum skilmálum afvaxtað með upphaflegum virkum vöxtum
er a.m.k. 10% hærra eða lægra en núvirði eftirstæðs sjóðstreymis eldri skuldar afvaxtað með
upphaflegum virkum vöxtum. Ef breytingar teljast ekki verulegar þá er mismunur á bókfærðu verði
skuldar fyrir breytingu og núvirtu sjóðstreymi eftir breytingu færður í rekstrarreikning.
Samstæðan flokkar fjárskuldir aðrar en afleiðusamninga sem aðrar fjárskuldir. Slíkar skuldir eru
upphaflega færðar á gangvirði að viðbættum tengdum viðskiptakostnaði. Eftir upphaflega
skráningu eru þessar fjárskuldir metnar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.
Fjáreignum og fjárskuldum er jafnað saman og hrein fjárhæð færð í efnahagsreikning þegar og
aðeins þegar lagalegur réttur samstæðunnar er til staðar um jöfnun og fyrirhugað er annaðhvort að
gera upp með jöfnun fjáreigna og fjárskulda eða innleysa eignina og gera upp skuldina á sama tíma.
(iv) Hlutafé
Almennir hlutir
Almenn hlutabréf eru hluti eigin fjár. Beinn kostnaður vegna útgáfu almennra hlutabréfa og valrétta
vegna hlutabréfa er færður til lækkunar á yfirverðsreikningi hlutafjár.
Kaup á eigin hlutum
Þegar samstæðan kaupir eigin hluti er kaupverðið, að meðtöldum beinum kostnaði vegna þeirra,
fært til lækkunar á eigin fé. Þegar eigin hlutir eru seldir eða endurútgefnir er eigið fé hækkað og
hagnaður eða tap af viðskiptunum fært á óráðstafað eigið fé.
h.

Rekstrarfjármunir

(i)

Eignir í eigu samstæðunnar
Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði, að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og
virðisrýrnun.
Kostnaðarverð samanstendur af beinum kostnaði sem fellur til við kaupin. Kostnaðarverð
rekstrarfjármuna sem samstæðan byggir sjálf innifelur efniskostnað, launakostnað og annan kostnað
sem fellur til við að koma eigninni í notkun og eignfærðan fjármagnskostnað. Aðkeyptur
hugbúnaður sem er nauðsynlegur hluti til að starfrækja viðkomandi búnað er færður til eignar sem
hluti af búnaði.
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37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:
h.

Rekstrarfjármunir, frh.:

(i)

Eignir í eigu samstæðunnar, frh.:
Þegar rekstrarfjármunir eru samsettir úr einingum með ólíkan nýtingartíma eru einingarnar
aðgreindar og afskrifaðar miðað við nýtingartímann.
Hagnaður eða tap af sölu rekstrarfjármuna er munurinn á söluverðinu og bókfærðu verði eignarinnar
og er fært í rekstrarreikning meðal annarra tekna eða rekstrarkostnaðar.

(ii) Kostnaður sem fellur til síðar
Kostnaður við að endurnýja einstaka hluta rekstarfjármuna er færður til eignar ef líklegt er talið að
ávinningur sem felst í eigninni muni renna til samstæðunnar og hægt er að meta kostnaðinn á
áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.
(iii) Afskriftir
Afskriftir eru reiknaðar og færðar í rekstarreikning línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma
einstakra hluta rekstrarfjármuna. Afskriftartími hefst þegar eignirnar eru tilbúnar til notkunar.
Áætlaður nýtingartími greinist þannig:
Fasteignir

33 ár

Fjarskiptabúnaður

3 til 20 ár

Áhöld, tæki, bifreiðar og innréttingar

3 til 7 ár

Ljósvakabúnaður

4 til 7 ár

Afskriftaraðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi.
i.

Óefnislegar eignir

(i)

Viðskiptavild
Viðskiptavild verður til við kaup á dótturfélögum eða við bein kaup hennar frá þriðja aðila.
Viðskiptavild er mismunurinn á kostnaði við yfirtöku dótturfélags og gangvirði yfirtekinna eigna,
skulda og óvissra skulda. Þegar neikvæð viðskiptavild myndast er hún tekjufærð jafnóðum í
rekstrarreikningi.

(ii) Síðara mat
Viðskiptavild er færð á kostnaðarverði að frádreginni uppsafnaðri virðisrýrnun.
(iii) Aðrar óefnislegar eignir
Aðrar óefnislegar eignir sem samstæðan hefur keypt og hafa takmarkaðan nýtingartíma eru færðar
á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun þar sem við á.
(iv) Kostnaður sem fellur til síðar
Kostnaður sem fellur til síðar er einungis eignfærður ef hann eykur efnahagslegan framtíðarávinning
sem felst í eign sem kostnaðurinn varðar. Annar kostnaður, þar á meðal vegna viðskiptavildar og
vörumerkja, sem myndast hefur innan samstæðunnar er færður í rekstrarreikning þegar til hans er
stofnað.
(v) Afskriftir
Afskriftir óefnislegra eigna, annarra en viðskiptavildar, eru færðar línulega í rekstrarreikning miðað
við áætlaðan nýtingartíma þeirra. Afskriftartími hefst þegar eignirnar eru tilbúnar til notkunar.
Áætlaður nýtingartími greinist þannig:
Hugbúnaður

10 ár

Vörumerki og viðskiptasambönd

9 til 30 ár

Aðrar óefnislegar eignir

3 til 10 ár
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Skýringar, frh.:
37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:
j.

Birgðir
Birgðir eru færðar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvoru sem lægra reynist. Kostnaðarverð
birgða er byggt á
inn - fyrst
reglunni og tekur til kostnaðar sem stofnað hefur verið til við
kaup birgðanna og við að koma þeim á núverandi stað og í núverandi ástand. Hreint söluvirði er
áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru.
Dagskrárbirgðir eru færðar á kostnaðarverði eða framleiðsluverði að teknu tilliti til virðisrýrnunar.
Framleiðsluverð samanstendur af launakostnaði, keyptum aðföngum ásamt öðrum beinum og
óbeinum kostnaði. Við mat á afskriftartíma á dagskrárefni er stuðst við samningsbundinn rétt
samstæðunnar, m.a. tímabil sýningarréttar og fjölda sýninga.

k.

Virðisrýrnun

(i)

Fjáreignir
Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna,
sem ekki eru færðar á gangvirði. Fjáreign hefur orðið fyrir virðisrýrnun ef hlutlægar vísbendingar eru
um að einn eða fleiri atburðir sem hafa orðið benda til þess að vænt framtíðarsjóðsstreymi
eignarinnar sé lægra en áður var talið.
Virðisrýrnun fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er mismunurinn á bókfærðu verði
annars vegar og núvirtu væntu framtíðarsjóðstreymi, miðað við upphaflega virka vexti, hins vegar.
Einstakar fjáreignir eru prófaðar sérstaklega með tilliti til virðisrýrnunar. Aðrar fjáreignir eru
flokkaðar saman eftir lánsáhættu og hver flokkur metinn sérstaklega með tilliti til virðisrýrnunar.
Virðisrýrnun er gjaldfærð í rekstrarreikning og aðeins bakfærð ef hægt er að tengja bakfærsluna á
hlutlægan hátt atburði sem átti sér stað eftir að virðisrýrnun er færð.

(ii) Aðrar eignir en fjáreignir
Á hverjum uppgjörsdegi er lagt mat á hvort eignir samstæðunnar sem ekki teljast til fjáreigna, kunni
að hafa orðið fyrir virðisrýrnun. Ef vísbendingar eru til staðar um að virðisrýrnun hafi átt sér stað, er
lagt mat á endurheimtanlega fjárhæð viðkomandi eigna. Virðisrýrnunarpróf eru gerð að minnsta
kosti árlega á viðskiptavild.
Virðisrýrnun er færð þegar bókfært verð eignar, eða fjárskapandi einingar sem hún tilheyrir, er
hærra en endurheimtanleg fjárhæð. Fjárskapandi eining er minnsti aðgreinanlegi flokkur eigna sem
skapar sjóðstreymi sem að mestu er óháð öðrum eignum og eignaflokkum. Virðisrýrnun er færð í
rekstrarreikning. Virðisrýrnun fjárskapandi einingar er fyrst færð til lækkunar á bókfærðu verði
viðskiptavildar sem til staðar er innan viðkomandi einingar. Virðisrýrnun umfram viðskiptavild er svo
hlutfölluð með hliðsjón af bókfærðu verði einstakra eigna hinnar fjárskapandi einingar og færð til
lækkunar á þeim.
Endurheimtanleg fjárhæð eigna eða fjárskapandi einingar er nýtingarvirði eða gangvirði að
frádregnum sölukostnaði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er fundið með því að núvirða
áætlað framtíðarsjóðstreymi. Við útreikninginn er miðað við afvöxtunarhlutfall fyrir skatta sem
endurspeglar núgildandi mat markaðar á tímavirði peninga og þeirri sérstöku áhættu sem eignin
felur í sér.
Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð. Á hverjum uppgjörsdegi er lagt mat á hvort
vísbendingar séu til staðar um að virðisrýrnun, sem færð hefur verið vegna annarra eigna en
viðskiptavildar, eigi ekki lengur við. Virðisrýrnun er bakfærð ef breyting hefur orðið á því mati sem lá
til grundvallar við ákvörðun endurheimtanlegrar fjárhæðar. Virðisrýrnun er aðeins bakfærð að því
marki að bókfært verð eignar verði ekki hærra en það hefði verið á þeim degi sem bakfærsla er gerð
ef engin virðisrýrnun hefði átt sér stað.
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Skýringar, frh.:
37. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:
l.

Hlunnindi starfsmanna

(i)

Iðgjaldatengdur lífeyrissparnaður
Samstæðan greiðir iðgjöld vegna starfsmanna sinna til lífeyrissjóða. Samstæðan ber enga ábyrgð á
skuldbindingum sjóðanna. Iðgjöldin eru gjaldfærð í rekstrarreikningi eftir því sem þau falla til.

(ii) Skammtímaréttindi starfsmanna
Skammtímaréttindi starfsmanna eru gjaldfærð þegar viðkomandi starf er innt af hendi.
Skuldbinding vegna launaauka eða ágóðahluta starfsmanna er færð í ársreikninginn ef samstæðan
hefur lagalega eða ætlaða skuldbindingu til að greiða þessa fjárhæð vegna starfs sem hefur verið
innt af hendi og hægt er að áætla skuldbindinguna með áreiðanlegum hætti.
m.

Skuldbindingar
Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagalega eða ætlaða skuldbindingu vegna liðinna
atburða, líklegt er talið að til greiðslu komi og hægt er að meta hana á áreiðanlegan hátt.
Skuldbindingar eru metnar miðað við vænt framtíðarsjóðstreymi, sem er núvirt með vöxtum fyrir
skatta, þar sem vextirnir endurspegla mat markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þá
áhættu sem fylgir einstökum skuldbindingum.

n.

Hagnaður á hverja krónu hlutafjár
Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hverja krónu hlutafjár og þynntur hagnaður á hverja
krónu hlutafjár fyrir almenna hluti í félaginu. Grunnhagnaður á hverja krónu hlutafjár er hlutfall
hagnaðar, sem ráðstafað er til hluthafa í móðurfélaginu, og vegins meðaltals hluta á árinu. Þynntur
hagnaður á hverja krónu hlutafjár er jafn grunnhagnaði þar sem félagið hefur ekki gert
kaupréttarsamninga eða gefið út breytanleg skuldabréf.
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Stjórnarháttayfirlýsing
Með yfirlýsingu þessari um stjórnarhætti Sýnar hf. er félagið að fylgja þeim viðurkenndu leiðbeiningum
um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök
atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, með það að markmiði að styrkja innviði Sýnar hf. og auka gagnsæi.
Lög og reglur
Stjórnarhættir Sýnar hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti, lögum nr. 81/2003 um fjarskipti, lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla og öðrum
almennum lögum sem gilda um starfsemina, reglum um útgefendur fjármálagerninga, samþykktum
félagsins, starfsreglum stjórnar og einstakra undirnefnda stjórnar. Lögin má nálgast á vef Alþingis,
www.althingi.is, en samþykktir og reglur félagsins á www.syn.is.
Félagið hefur verið vottað fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum og fylgir leiðbeiningum um
stjórnarhætti fyrirtækja sem hægt er að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is. Sýn hf.
hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist
alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun
jafnréttismála.
Stjórn Sýnar hf. 2018
Í stjórn Sýnar hf. sitja fimm aðalmenn og tveir varamenn og eru þeir allir kosnir á aðalfundi félagsins til
eins árs í senn. Forstjóri situr stjórnarfundi ásamt framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs, auk
þess sem aðallögfræðingur félagsins situr fundina sem ritari stjórnar. Stjórn félagsins ásamt forstjóra
fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess.
Stjórnin hefur lögbundnu hlutverki að gegna sem henni ber sjálfri að annast nema heimild sé veitt í
lögum til að framselja valdið með umboði.
Á árinu 2018 voru bókaðir 15 formlegir stjórnarfundir. Góð mæting stjórnarmanna var á stjórnarfundi
og var stjórn ákvörðunarbær á öllum fundum ársins. Sama gildir um mætingu og ákvörðunarbærni á
fundum undirnefnda stjórnar. Hlutverk varamanna í stjórn félagsins felst í að taka þátt í aukafundum
en ekki almennum stjórnarstörfum nema þeir séu kallaðir inn í forföllum aðalmanna á stjórnarfundi.
Á aðalfundi 22. mars 2018 var kosið í aðal- og varastjórn félagsins. Við árslok 2018 var aðal- og
varastjórn Sýnar hf. því skipuð eftirfarandi aðilum:
Aðalmenn
Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður, er fæddur árið 1972 og er að aðalstarfi framkvæmdastjóri eigin
fjárfestingarfélags, Ursus ehf. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Heiðar hefur lokið
prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands. Hann situr einnig í stjórn Ursus ehf., Köldukvíslar hf., Innviða
fjárfestinga slhf. og HS Veitna. Heiðar á ekki eignarhlut í félaginu en Ursus ehf., sem átti 7,98% hlut í
félaginu í árslok 2018 er fjárhagslega tengt Heiðari.

Anna Guðný Aradóttir er fædd árið 1956 og starfar sem óháður stjórnarmaður. Hún var fyrst kosin
sem varamaður í stjórn félagsins 29. ágúst 2012, en varð síðan aðalmaður í stjórn félagsins 9.
nóvember 2012. Hún hefur lokið viðskipta- og rekstrarnámi frá Háskóla Íslands og hefur MBA gráðu frá
Háskólanum í Reykjavík. Anna Guðný situr í stjórn Lyfja & heilsu hf. og Faxa ehf. Anna Guðný á ekki
eignarhlut í félaginu.
Hildur Dungal, varaformaður stjórnar, er fædd árið 1971 og var starfandi lögfræðingur hjá
dómsmálaráðuneytinu í árslok 2018. Hún var fyrst kosin varamaður í stjórn félagsins 9. nóvember 2012
en síðan aðalmaður í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hildur hefur lokið embættisprófi í lögfræði frá
Háskóla Íslands. Hún var formaður stýrihóps stjórnvalda um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka í árslok 2018. Hún er varamaður í stjórn Bankasýslu ríkisins og situr einnig í stjórn Origo
hf. Hildur á ekki eignarhlut í félaginu.
Hjörleifur Pálsson er fæddur árið 1963. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hjörleifur
er viðskiptafræðingur, útskrifaður með Cand Oecon gráðu frá Háskóla Íslands 1988. Hann hlaut
löggildingu til endurskoðunarstarfa árið 1989 og starfaði sem endurskoðandi til 2001. Hann var
framkvæmdastjóri fjármálasviðs Össurar hf. frá 2001 til 2013. Hjörleifur er formaður stjórnar og
formaður háskólaráðs Háskólans í Reykjavík. Hann situr í fjárfestingarráði Akurs fjárfestinga slhf., í
stjórn Brunns vaxtarsjóðs slhf., í stjórn Florealis ehf., Lotus Pharmaceutical Co., Ltd í Taiwan, Ankra
ehf. og UNYQ design Inc. í Bandaríkjunum. Hjörleifur átti 0,03% hlut í félaginu í árslok 2018.
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Aðalmenn frh.:
Yngvi Halldórsson er fæddur árið 1977. Yngvi, sem er með B.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla
Íslands, er að aðalstarfi meðeigandi í fjárfestingarfélaginu Alfa Framtak ehf. sem rekur m.a.
framtakssjóðinn Umbreytingu. Yngvi er fyrir Umbreytingu stjórnarformaður Borgarplast hf. Hann
starfaði hjá Össur frá árinu 2008 til 2018 og gegndi þar ýmsum störfum. Síðast sem CIO and VP of
Global Business Services. Árin 2006 til 2008 var Yngvi sjóðsstjóri erlendra hlutabréfasjóða hjá
Landsvaka ehf. en þar áður stýrði hann innleiðingum og samþættingum á upplýsingakerfum Össur
Americas. Á árunum 2000 til 2005 starfaði Yngvi sem ERP ráðgjafi í Dynamics Nav hjá Maritech ehf.
Yngvi átti 0,01% hlut í félaginu í árslok 2018.
Varamenn
Baldur Már Helgason og Tanya Zharov.
Allir stjórnarmenn félagsins teljast vera óháðir félaginu, viðskiptaaðilum, samkeppnisaðilum og stórum
hluthöfum að undanskyldum Heiðari Guðjónssyni sem er eigandi Ursus ehf. sem var fjórði stærsti
hluthafinn í félaginu í lok árs 2018.
Helstu hlutverk stjórnar
Meginhlutverk stjórnar Sýnar hf. er að marka félaginu stefnu og hafa eftirlit með framkvæmd
hennar. Kjarni stefnunnar er að hagsmunir viðskiptavina, eigenda og starfsmanna séu hafðir að
leiðarljósi. Áhersla er lögð á traustan og arðbæran rekstur og að rekstraráhætta sé lágmörkuð.
Gæta þess að starfsemi félagsins sé í samræmi við tilgang þess samkvæmt samþykktum og
markaðri stefnu.
Taka ákvarðanir í málum sem telja verður óvenjuleg eða mikilsháttar.
Gæta þess að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í góðu horfi, t.d. hvað varðar reikningsskil,
innra eftirlit og fjárhagsáætlanir.
Sjá til þess að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins.
Ráða forstjóra og veita honum lausn.
Starfsreglur stjórnar
Núgildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar af stjórn þann 16. maí 2018. Starfsreglur stjórnar eru
aðgengilegar á vefsíðu félagsins, https://syn.is/fyrirtaekid/stjorn
Árangursmat stjórnar
Stjórn félagsins framkvæmdi formlegt árangursmat þann 16. febrúar 2018. Helstu þættir sem lagt var
mat á voru:
1.

Störf stjórnar, verklag og starfshættir.

2.

Virkni stjórnar

3.

Frammistaða stjórnarformanns og forstjóra

4.

Undirnefndir stjórnar

5.

Þróun félagsins

Forstjóri Sýnar hf.
Í lok árs 2018 var forstjóri félagsins Stefán Sigurðsson og hefur hann með höndum stjórn á daglegum
rekstri félagsins og kemur fram fyrir hönd þess í málum sem varða venjulegan rekstur. Hlutverk hans
er skilgreint nánar í samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og ráðningarsamningi.
Stefán Sigurðsson er fæddur árið 1972 og gegndi áður starfi framkvæmdastjóra VÍB,
Eignastýringarsviðs Íslandsbanka, auk þess að sitja í framkvæmdastjórn, viðskiptanefnd og
fjárfestingarráði bankans ásamt öðrum undirnefndum. Stefán hóf störf á fjármálamarkaði árið 1997 og
hefur á þeim tíma starfað á breiðu sviði, auk eignastýringar, það er fyrirtækjaráðgjafar,
markaðsviðskipta, viðskiptaþróunar og samskipta bæði á Íslandi og erlendis. Stefán er með MSc.
gráðu í hagfræði frá Kaupmannahafnarháskóla og BS. af sama sviði frá Háskóla Íslands.
Stefán var ráðinn til starfa 9. maí 2014. Hann átti 0,07% hlut í Sýn hf. í lok árs 2018 en hann er ekki
með kaupréttarsamninga við félagið. Hagsmunatengsl við viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og stóra
hluthafa eru engin. Stefán er í stjórn Viðskiptaráðs. Hann gegnir ekki öðrum trúnaðarstörfum í öðrum
félögum, þ.m.t. stjórnarsetu.
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Undirnefndir stjórnar
Í endurskoðunarnefnd Sýnar hf. sitja þrír nefndarmenn skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn.
Nefndin hefur sett sér starfsreglur sem yfirfarnar eru og bornar upp til staðfestingar í stjórn árlega,
síðast voru reglurnar samþykktar af nefndinni 14. maí 2018 og staðfestar af stjórn 16. maí 2018.
Nefndin skal m.a. hafa eftirfarandi hlutverk án tillits til ábyrgðar stjórnar, stjórnenda eða annarra:
1.

Eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila.

2.

Eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins, áhættustýringu og annarra
eftirlitsaðgerða er varðar fjármál ásamt því að fylgja eftir úrbótum vegna annmarka sem
fram koma.

3.

Hafa eftirlit með og yfirfara endurskoðun ársreikninga, samstæðureikninga og annarra
fjárhagsupplýsinga félagsins.

4.

Mat á óhæði ytri endurskoðenda og eftirlit með öðrum störfum ytri endurskoðenda.

5.

Setja fram tillögu til stjórnar um val á ytri endurskoðendum.

Endurskoðunarnefnd yfirfer einnig stjórnarháttayfirlýsingu félagsins ár hvert. Endurskoðunarnefnd
skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar árlega.
Við árslok 2018 var endurskoðunarnefnd Sýnar hf. skipuð Hjörleifi Pálssyni, formanni nefndarinnar,
Hildi Dungal og Yngva Halldórssyni. Nefndin kom sex sinnum saman á árinu. Allir nefndarmenn eru
óháðir endurskoðendum Sýnar hf., daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum.
Í starfskjaranefnd Sýnar hf. sitja þrír nefndarmenn og eru skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn.
Starfskjaranefnd hefur sett sér starfsreglur og voru þær staðfestar á stjórnarfundi félagsins 16. maí
2018. Starfskjaranefnd útbýr starfskjarastefnu Sýnar hf. Hlutverk nefndarinnar er að öðru leyti m.a. að
undirbúa tillögur til stjórnar varðandi laun og aðrar greiðslur til forstjóra og annarra æðstu stjórnenda
og lykilstjórnenda félagsins, svo og stjórnarmanna þess. Nefndinni er ætlað að tryggja að laun og
önnur starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni. Þá er henni ætlað að
taka sjálfstæða afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og áhættustýringu félagsins í samráði við
endurskoðunarnefnd félagsins.
Við árslok 2018 var starfskjaranefnd Sýnar hf. skipuð Önnu Guðnýju Aradóttur, formanni nefndarinnar,
Heiðari Guðjónssyni og Tanya Zharov. Starfskjaranefnd félagsins hélt 7 fundi á starfsárinu frá
aðalfundi 2018 og ákvað í fyrsta sinn að útbúa formlega skýrslu nefndarinnar um starfsemi ársins.
Starfskjaranefnd félagsins leggur áherslu á að gagnsæi ríki um starfskjör hjá félaginu gagnvart
hluthöfum þess og hefur horft til þeirra afstöðu um gagnsæi. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en
Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri
Ursus ehf. sem átti 7,98% hlut í Sýn hf. í árslok 2018.
Í tækninefnd Sýnar hf. sitja tveir nefndarmenn skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn.
Tækninefnd hefur sett sér starfsreglur með erindisbréfi og voru þær síðast staðfestar á stjórnarfundi
félagsins þann 16. maí 2018. Hlutverk nefndarinnar er að vera stjórn og forstjóra til ráðgjafar um
stefnumarkandi áherslur í tæknimálum og um mikilvæg tæknileg málefni.
Við árslok 2018 var tækninefnd Sýnar hf. skipuð Heiðari Guðjónssyni, formanni nefndarinnar, og Yngva
Halldórssyni. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum
hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 7,98% hlut í Fjarskiptum
hf. í árslok 2018. Nefndin hélt einn formlegan fund á árinu, með ítarlegri dagskrá.
Tilnefningarnefnd Sýnar hf. hefur sett sér starfsreglur sem voru síðast staðfestar á fundi stjórnar Sýnar
hf. 16. mars 2018. Þar er kveðið á um að stjórn Sýnar hf. skuli tilnefna einn nefndarmann en hina tvo
nefndarmennina skuli hluthafafundur Sýnar hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Á aðalfundi félagsins
20. mars 2018 fór fram kjör tveggja nefndarmanna í samræmi við starfsreglurnar, en leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins
og Nasdaq Iceland, geyma nú tilmæli um starfsemi tilnefningarnefnda.
Tilnefningarnefnd er ætlað að auka líkur á því að stjórn félagsins endurspegli fjölbreytni og breidd í
hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna félagsins sem og að tryggja aukið gagnsæi í málefnum
varðandi tilnefningu stjórnarmanna.
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Stjórnarháttayfirlýsing, frh.:
Undirnefndir stjórnar frh.:
Við árslok 2018 var tilnefningarnefnd Sýnar hf. skipuð Ragnheiði Dagsdóttur, formanni nefndarinnar,
Þresti Olaf Sigurjónssyni og Heiðari Guðjónssyni. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar
Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf.
sem átti 7,98% hlut í Sýn hf. í árslok 2018. Tilnefningarnefnd hélt fjölda funda á starfsárinu, einkum
með hluthöfum en jafnframt með stjórnendum félagsins.
Starfsreglur allra undirnefnda eru aðgengilegar á skrifstofu félagsins. Jafnframt er að finna
upplýsingar um skipan og hlutverk undirnefnda á vefsíðu félagsins, www.syn.is.
Framkvæmdastjórn Sýnar hf. 2018
Forstjóri og framkvæmdastjórar mynda framkvæmdastjórn félagsins og ber hún ábyrgð á daglegum
rekstri þess og fylgni við rekstraráætlanir. Framkvæmdastjórn hittist einu sinni í viku og oftar ef þurfa
þykir. Við árslok 2018 voru framkvæmdastjórar þessir:
Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri miðla, Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri fjármála- og
rekstrarsviðs, Kjartan Briem framkvæmdastjóri tæknisviðs, Ragnheiður Hauksdóttir framkvæmdastjóri
einstaklinga og Þorvarður Sveinsson framkvæmdastjóri fyrirtækja og þróunar. Páll Ásgrímsson,
aðallögfræðingur félagsins, tekur jafnframt þátt í framkvæmdastjórnarfundum og ritar fundargerðir.
Eftir lok reikningsársins voru gerðar breytingar á framkvæmdastjórn félagsins. Við þær breytingar létu
tveir framkvæmdastjórar af störfum, þau Björn Víglundsson og Ragnheiður Hauksdóttir. Þá tók
Þorvarður Sveinsson við starfi rekstrarstjóra. Breytingunum er ætlað að einfalda og gera skipulag
félagsins skilvirkara.
Ársreikningur félagsins
Reikningsár Sýnar hf. er almanaksárið. Ársreikningar félagsins fyrir árin 2012 til 2018 sem og
árshlutareikningar 2012 til 2018 eru aðgengilegir á vefsíðu félagsins.
Samfélagsleg ábyrgð og siðferðisleg viðmið
Sýn hf. sýnir samfélagslega ábyrgð í verki með því að sinna hlutverki sínu sem fjarskipta- og
fjölmiðlafyrirtæki af fagmennsku og ábyrgð. Það er stefna Sýnar hf. að hafa jákvæð áhrif á umhverfið
og samfélagið í heild með því að vinna að stöðugum umbótum í rekstri félagsins. Þannig viljum við
stuðla að framþróun fyrirtækisins og lágmarka sóun sem fellur til í starfseminni.
Meginstoðir samfélagsábyrgðar félagsins eru þrjár: Hlítni, sjálfbærni og sameiginlegt virði. Undir hlítni
falla lög, reglur, staðlar og vottanir; undir sjálfbærni falla mannauður umhverfi og efnahagur; og undir
sameiginlegt virði falla nýsköpun, öryggi og innviðir og samskipti og fræðsla.
Sýn hf. hefur sett ákveðin markmið í umhverfis- og loftslagsmálum sem eru til þess fallin að draga úr
mengun og hafa þannig jákvæð áhrif á vistspor félagsins. Félagið hefur sett fram samfélagsskýrslu
sem endurspeglar ESG leiðbeiningar frá Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum sem gefnar voru út í
mars 2017. Félagið fylgir einnig alþjóðlega leiðbeiningarstaðlinum ISO 26000 um samfélagsábyrgð og
hefur málaflokka staðalsins að leiðarljósi í sínu starfi.
Sýn hf. skrifaði undir loftslagsyfirlýsingu FESTU og Reykjavíkurborgar um markmið í loftslagsmálum í
lok árs 2015 og hefur einsett sér að efla vistvænar samgöngur, draga úr myndun úrgangs og stuðla að
betri orkunýtingu fram til ársins 2030. Þá hefur félagið sett sér samgöngustefnu en markmið hennar
er að auðvelda starfsfólki að ferðast til og frá vinnu á hagkvæman og vistvænan máta, en jafnframt að
hvetja starfsfólk til að nota sjálfbæran ferðamáta við leik og störf.
Einblínt er á jafnvægi milli vinnu og einkalífs sem og öryggi og heilsu starfsmanna. Sýn hf. gætir
jafnréttis starfsmanna á öllum sviðum. Í jafnréttisstefnu félagsins kemur fram að leitast er við að gæta
fyllsta jafnréttis kynjanna og þess er gætt að starfsmönnum sé ekki mismunað. Lögð er áhersla á að
allir starfsmenn séu metnir að eigin verðleikum og umburðarlyndi sé ríkjandi þáttur í samskiptum.
Stuðlað er að fjölbreytileika í starfsmannahópi til að endurspegla stóran viðskiptavinahóp félagsins,
með það að markmiði að nýta sem best hæfileika hvers og eins.
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Stjórnarháttayfirlýsing, frh.:
Samfélagsleg ábyrgð og siðferðisleg viðmið frh.:
Fyrirtækið fylgir í hvívetna lögum og reglum og einsetur sér að sýna starfsfólki og viðskiptavinum
virðingu í öllum samskiptum. Félagið stuðlar að opnum og gagnsæjum samskiptum við alla
hagsmunaaðila og stendur vörð um þær trúnaðarupplýsingar sem falla til í starfseminni.
Sýn hf. tekur virkan þátt í margvíslegum samfélagsmálum með stuðningi af ýmsum toga. Fjöldi aðila
leitar til félagsins eftir stuðningi eða samstarfi ár hvert og eru ákvarðanir um styrki og samstarf teknar
út frá stefnu fyrirtækisins í styrktarmálum.
Siðferðissjónarmið eru kjarninn í starfsemi félagsins og eru höfð í huga við allar ákvarðanir. Félagið
hefur skráðar siðareglur og voru þær gefnar út í október 2012 og síðast uppfærðar í ágúst 2016.
Siðareglurnar eru birtar á vefsvæði félagsins, syn.is. Félagið stuðlar að opnum og gagnsæjum
samskiptum við alla hagsmunaaðila og stendur vörð um þær trúnaðarupplýsingar sem falla til í
starfseminni.
Upplýsingar um brot á reglum sem viðeigandi eftirlits- og/eða úrskurðaraðili hefur ákvarðað
Sýn hf. hlaut hvorki dóm né sektir í formi einhliða stjórnvaldsákvarðana af hálfu eftirlits- eða
úrskurðaraðila á árinu 2018.
Helstu þættir innra eftirlits og áhættustýring félagsins
Reglulegur hluti af starfsemi félagsins er að hafa eftirlit með helstu þáttum í rekstri fyrirtækisins og
tryggja þannig samfellu í rekstri og lágmörkun áhættu. Áhættustýring er samofin ábyrgð við daglegan
rekstur félagsins. Uppbygging fjarskiptakerfis tekur mið af þeirri áhættu sem felst í rekstri slíkra kerfa
og er sú áhætta lágmörkuð með viðeigandi ráðstöfunum, skilgreindri viðbragðsáætlun og varaleiðum.
Víðtækar úttektir eru gerðar á helstu þáttum í rekstri félagsins, t.d. á ytra og innra öryggi kerfa, getu
gagnaflutningsneta, upplýsingaöryggi, viðkvæmum ferlum sem og fjármálaferlum félagsins.

Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á stefnumótun áhættustýringar en felur gæða- og öryggisráði að sjá
um framkvæmd stefnunnar, vöktun og eftirlit með breytingum á áhættuumhverfinu. Úttektir með
öryggismálum, hlítni við lög, meðferð trúnaðarupplýsinga, upplýsingaöryggi og raunlægu öryggi eru í
höndum gæða- og öryggisdeildar, sem upplýsir ráðið um niðurstöður úttekta. Skilgreindar hafa verið
boðleiðir til að tilkynna öll frávik og ábendingar frá starfsfólki er varða öryggisbrot, öryggisrof eða það
sem betur má fara. Í gæða- og öryggisráði situr öryggisstjóri, forstjóri, framkvæmdastjórar og
tilnefndir forstöðumenn frá hverju sviði. Nefndin fundar að jafnaði ársfjórðungslega.
Stjórn fer a.m.k. einu sinni á starfsári yfir helstu þætti innra eftirlits og áhættustýringar félagsins og
skilgreinir þá áhættuþætti sem félagið þarf að takast á við. Stjórn sér einnig til þess að til staðar sé
fullnægjandi kerfi innra eftirlits, sem er formlegt og skjalfest.
Félagið hefur ekki starfandi innri endurskoðanda, en ytri endurskoðendur félagsins vinna afmarkaðar
úttektir á ferlum félagsins.
Hluthafar félagsins og samskipti
Félagið er hlutafélag og upplýsingar um helstu eigendur þess er að finna á vefsíðu félagsins,
www.syn.is.
Sýn hf. hefur sett sér upplýsingastefnu, sem sækir stoð í gr. 1.1.21 í þágildandi reglum fyrir útgefendur
fjármálagerninga á aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland, útgefnum 17. desember 2013, og var hún
samþykkt af stjórn Sýnar hf. þann 18. febrúar 2015. Þar kemur m.a. fram að í kjölfarið á birtingu
ársfjórðungsuppgjöra og ársuppgjörs heldur félagið upplýsingafundi fyrir fjárfesta, hluthafa,
greiningaraðila og fjölmiðla. Sýn hf. svarar fyrirspurnum þessara aðila að því marki sem félaginu er
heimilt þegar tekið er mið af jafnræði fjárfesta á markaði. Félagið birtir reglulega á vefsíðu sinni fréttir
af starfsemi félagsins sem ekki falla undir upplýsingaskyldu þess og sendir eftir atvikum
fréttatilkynningar þess efnis til fjölmiðla. Hluthafar sem vilja beina fyrirspurnum til stjórnar eða gera
grein fyrir viðhorfum sínum tengdum rekstri geta sent tölvupóst á stjorn@syn.is eða í
undantekningartilvikum beint fyrirspurnum til stjórnarformanns. Skal stjórnarformaður í slíkum
tilvikum annast samskipti við hluthafa f.h. stjórnar og upplýsa stjórn um slík samskipti.
Samþykkt á fundi í endurskoðunarnefnd 04.02.2019 og staðfest á fundi í stjórn Sýnar hf. 06.02.2019.
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Ófjárhagslegar upplýsingar
Við vinnslu á ófjárhagslegum upplýsingum er stuðst við ESG leiðbeiningar sem Nasdaq hafa sett fram
fyrir skráð fyrirtæki á markaði. Þessi viðmið uppfylla ákveðna þætti hins alþjóðlega staðals Global
Reporting Initative sem auðveldar fyrirtækjum og stofnunum að miðla upplýsingum um
samfélagsábyrgð með gagnsæjum og skýrum hætti. Sýn hf. vinnur þessar upplýsingar í samstarfi við
Klappir Core. Ófjárhagslegar upplýsingar eiga við um áframhaldandi starfsemi á Íslandi.
Viðskiptalíkan
Viðskiptalíkan Sýnar hf. snýst um að veita einstaklingum og fyrirtækjum fjarskipta og
fjölmiðlaþjónustu í breiðum skilningi. Félagið byggir á langtímaáskriftarsambandi eða endurteknum
viðskiptum við viðskiptavini sína. Viðskiptalíkan félagsins hefur tekið breytingum þannig að nýjar
tekjustoðir hafa verið að eflast, svo sem sjónvarpsstarfsemi og breikkun þjónustu til fyrirtækja.
Markmið breytinga er að styrkja félagið í að vernda viðskiptasambönd og halda uppi framlegð til að
endurfjárfesta í innviðum, sem og framlagi félagins til málefna sem tengjast annarri samfélagsábyrgð.
Áfram verður aukin áhersla lögð á virði þjónustu, einfalt vöruframboð, eflingu sjónvarpsþjónustu og
annarra lausna til viðskiptavina hvort sem er til einstaklinga eða fyrirtækja í samræmi við stefnu
félagsins.
Hlutverk Sýnar hf. er að vera leiðandi fyrirtæki á sviði fjarskipta og fjölmiðlunar á Íslandi. Gildi Sýnar
hf. eru
Ábyrgð" og stefna félagsins er ARPA-SKAPA-EINFALDA-STYRKJA.
Reglulegur hluti af starfsemi Sýnar hf. er að hafa eftirlit með helstu þáttum í rekstri fyrirtækisins og
tryggja þannig samfellu í rekstri og lágmörkun áhættu. Áhættustýring er samofin ábyrgð við
daglegan rekstur félagsins. Víðtækar úttektir eru gerðar á helstu þáttum í rekstri félagsins, t.d. á ytra
og innra öryggi kerfa, getu gagnaflutningsneta, upplýsingaöryggi, viðkvæmum ferlum sem og
fjármálaferlum félagsins. Áhættustýring félagsins, sem m.a. felst í reglubundnu áhættumati, felur í
reynd í sér það áreiðanleikakönnunarferli sem félagið fylgir. Sem dæmi um árangur af stefnu félagsins
í þessum efnum má nefna víðtæka vottun skv. ISO 27001 staðlinum sem félagið undirgengst
árlega. Sýn hf. lauk nú í lok nóvember vottunarferli félagsins samkvæmt vinnuverndarstaðlinum ISO
45001
og
er
fyrst
íslenskra
fyrirtækja
til
að
fá
vottunina
samkvæmt
nýrri
útgáfu staðalsins. Endurvottun fer nú fram árlega en sú fyrsta er ráðgerð í mars 2019.
Áhættustýring félagsins er m.a. til þess fallin að sporna við spillingar- og mútumálum. Sama gildir um
siðareglur félagsins, sem m.a. geyma ákvæði um gjafir og boð. Þannig er óheimilt að gefa eða þiggja
verðmæti sem hafa þann tilgang að hafa áhrif á viðskiptalegar ákvarðanir.
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Ófjárhagslegar upplýsingar, frh.:
Umhverfi
Félagið hefur sett sér ákveðin markmið í umhverfis- og loftslagsmálum sem eru til þess fallin að draga
úr mengun og hafa þannig jákvæð áhrif á vistspor félagsins. Sýn hf. skrifaði undir loftslagsyfirlýsingu
FESTU og Reykjavíkurborgar um markmið í loftslagsmálum og hefur einnig einsett sér að efla
vistvænar samgöngur, draga úr myndun úrgangs og stuðla að betri orkunýtingu. Félagið hefur einsett
sér að ganga um landið af virðingu, með umhverfisvernd að leiðarljósi. Þannig er ávallt leitast við að
framkvæmdir á vegum félagsins valdi sem minnstu umhverfisraski. Sýn hf. hefur sett sér það markmið
að flokka allt sorp sem fellur til í starfseminni, auka þannig endurvinnslu og draga úr ónauðsynlegri
urðun á sorpi. Leitast er við að lágmarka notkun á óendurnýjanlegum auðlindum og losun skaðlegra
efna út í umhverfið eins og kostur er.

Flokkað sorp
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Samfélagsábyrgð
Sýn hf. sýnir samfélagsábyrgð í verki með því að sinna hlutverki sínu sem fjarskipta- og
fjölmiðlafyrirtæki af fagmennsku og ábyrgð. Samfélagsábyrgð félagsins skiptist í þrjú áherslusvið;
sameiginlegt virði, sjálfbærni og hlítni. Áhersla er lögð á að hámarka jákvæð áhrif á umhverfið og
samfélagið í heild og skapa þannig sameiginlegt virði fyrir félagið og alla hagsmunaaðila. Lögð er
áhersla á aukna sjálfbærni og lagt upp úr því að halda jafnvægi á milli efnahags, umhverfis og
samfélags í rekstrinum auk þess sem starfað er í hlítni við íslensk lög, reglur og almenn viðmið.
Stefna Sýnar hf. er að gæta jafnréttis á öllum sviðum. Jafnréttismál eru félaginu hugleikin og gætt er
að því að starfsfólki sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis, kynþáttar, þjóðernis, kynhneigðar, aldurs,
trúar, skoðana og annarra þátta. Að þessu leyti geymir jafnréttisáætlun stefnu félagsins í
mannréttindamálum. Umburðarlyndi er ríkjandi þáttur í samskiptum á vinnustaðnum. Jafnréttisnefnd
er starfrækt innan fyrirtækisins auk þess sem fyrirtækið hefur markað sér jafnréttisáætlun í samstarfi
við Jafnréttisstofu.
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Ófjárhagslegar upplýsingar, frh.:
Mannauður
Á árinu hafa verkefni á sviði starfskjara og mannauðsmála Sýnar hf. að miklu leyti snúið að sameiningu
Vodafone og 365 miðla. Að sameina tvo menningarheima er vandasamt verkefni og hefur verið lögð
áhersla á að skapa nýja, sameiginlega menningu og samþætta starfskjaramál hjá hinu sameinaða
félagi. Stjórnendur ásamt mannauðsteymi félagsins hafa unnið hörðum höndum að því að greiða úr
ýmsum málum sem upp hafa komið í kjölfar sameiningarinnar auk þess að styðja við starfsfólk og
leiðbeina því í nýju sameinuðu fyrirtæki.
Á árinu uppfærði Sýn hf. starfsmannastefnu félagsins í takt við áherslur félagsins síðustu misseri. Þar
er meðal annars fjallað um jafnrétti, sveigjanlegt vinnuumhverfi og heilbrigði starfsfólks en stefnuna í
heild má sjá hér: https://syn.is/mannaudur.
Hluti nýju starfsmannastefnunnar lýtur að því að gæta að heilsu starfsfólks, bæði líkamlegri og
andlegri og hefur félagið unnið markvisst að því á árinu. Sýn er í virku samstarfi við Vinnuvernd
og hefur félagið þar greiðan aðgang að fagaðilum á sviði heilbrigðismála. Það er ýmislegt á döfinni
tengt þessum málaflokki og er félagið til dæmis að vinna að því að bjóða starfsfólki Sýnar upp á
þjónustu t.d. sálfræðinga á vinnutíma eða jafnvel eftir að vinnutíma lýkur.
Á árinu fluttist öll starfsemi félagsins í höfuðstöðvar Sýnar hf. að Suðurlandsbraut 8-10. Í kjölfar
flutninga leiddi mannauðssvið félagsins vinnu við innleiðingu á BESTA vinnuumhverfinu. BESTA er ný
og nútímaleg nálgun á vinnustaðnum sem styður við sveigjanleika og jafnvægi á milli vinnu og
einkalífs. Höfuðmarkmiðið BESTA er að skapa hvetjandi og hagkvæmt vinnuumhverfi sem virkjar
starfsfólk til sköpunar og samvinnu þvert á teymi.

Kynjaskipting allra starfsmanna
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Kynjaskipting starfsmanna er miðað við áframhaldandi starfsemi
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Ófjárhagslegar upplýsingar, frh.:
Stjórnarhættir
Stjórnarhættir Sýnar hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti, lögum nr. 81/2003 um fjarskipti, lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla og öðrum
almennum lögum sem gilda um starfsemina, reglum um útgefendur fjármálagerninga, samþykktum
félagsins, starfsreglum stjórnar og einstakra undirnefnda stjórnar. Lögin má nálgast á vef Alþingis,
www.althingi.is, en samþykktir og reglur félagsins á www.syn.is.
Félagið hefur verið vottað fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum og fylgir leiðbeiningum um
stjórnarhætti fyrirtækja sem hægt er að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is. Sýn hf.
hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist
alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun
jafnréttismála.
Nokkrir áhættuþættir í starfsemi félagsins eru erlend og innlend samkeppni og tæknibreytingar sem
geta leitt af sér fækkun viðskiptavina og lækkun verðs. Félagið veitir um 590 manns atvinnu og því
hefur þróun launa á Íslandi mikil áhrif á rekstur félagsins. Félagið er þjónustufyrirtæki og því hafa
þættir sem hafa áhrif á viðskiptavini félagsins; svo sem hagvöxtur, neyslustig og kaupmáttur áhrif á
rekstur félagsins. Félagið kaupir aðföng fyrir meira en 3 ma. kr. í erlendri mynt á hverju ári og því
hefur gengi íslensku krónunnar talsverð áhrif á rekstur félagsins.
Að ofan hefur verið lýst helstu ófjárhagslegu lykilmælikvörðum félagsins og þeim megináhættum sem
tengjast þessum málum í rekstri félagsins. Sýn hf. hefur komið sér upp gildum, ferlum og skipulagi til
að koma í veg fyrir að félagið valdi skaða með starfsemi sinni. Félagið stundar ábyrga stjórnarhætti
með það að markmiði að styrkja innviði Sýnar hf. og auka gagnsæi.
Félagið vinnur eftir skýrum siðareglum með hagsmuni viðskiptavina, starfsfólks, hluthafa sem og
samfélagsins alls að leiðarljósi. Siðareglur Sýnar hf. fela í sér siðferðisleg viðmið starfsmanna og
leiðbeiningar um viðbrögð við siðferðislegum álitamálum. Fyrirtækið virðir einkalíf viðskiptavina í einu
og öllu og hefur persónuverndarsjónarmið þegar vörur og þjónustur eru þróaðar.
Nánari upplýsingar má finna í ESG skýrslu sem verður birt með ársskýrslu Sýnar hf.
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Ársfjórðungsyfirlit
Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga

2018
1F

2018
2F

2018
3F

2018
4F

Samtals

Seldar vörur og þjónusta

5.304

5.444

5.449

5.754

21.951

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu

( 3.197)

( 3.364)

( 3.311)

( 3.684)

( 13.556)

2.107

2.080

2.138

2.070

8.395

Rekstrarkostnaður

( 1.896)

( 1.886)

( 1.641)

( 1.769)

( 7.192)

Rekstrarhagnaður

211

194

497

301

1.203

12

18

13

14

57

( 151)

( 216)

( 226)

( 192)

( 785)

( 139)

( 198)

( 213)

( 178)

( 728)

284

123

475

( 58)

72

Framlegð

Fjármunatekjur
Fjármagnsgjöld
Hrein fjármagnsgjöld
Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur
Hagnaður (tap) tímabilsins

72
( 16)

( 4)
0

( 2)

56

( 4)

226

195

473

( 21)

13

28

26

46

Áhættuvarnir

37

( 8)

( 1)

30

58

Heildarafkoma tímabilsins

72

1

253

250

577

EBITDA

718

718

1.032

780

3.248

13,5%

13,2%

18,9%

13,6%

14,8%

Handbært fé frá rekstri

419

365

519

778

2.081

Fjárfestingarhreyfingar

( 522)

( 854)

( 516)

( 557)

( 2.449)

26

565

( 50)

( 97)

444

Þýðingarmunur vegna starfsemi erlends dótturf.

EBITDA %

Fjármögnunarhreyfingar

Samstæðuársreikningur Sýnar hf. 2018

52

Fjárhæðir eru í millj. kr.

Ársfjórðungsyfirlit
Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga

2017
1F
Seldar vörur og þjónusta

2017
2F

2017
3F

2017
4F

Samtals

3.141

3.386

3.437

4.304

14.268

( 1.707)

( 1.865)

( 1.887)

( 2.370)

( 7.829)

1.434

1.521

1.550

1.934

6.439

Rekstrarkostnaður

( 1.092)

( 1.145)

( 1.092)

( 1.560)

( 4.889)

Rekstrarhagnaður

342

376

458

374

1.550

Fjármunatekjur

11

18

12

7

48

Fjármagnsgjöld

( 102)

( 96)

( 108)

( 116)

( 422)

Hrein fjármagnsgjöld

( 91)

( 78)

( 96)

( 109)

( 374)

Hagnaður fyrir tekjuskatt

251

298

362

265

1.176

( 50)

( 59)

( 72)

201

239

290

356

1.086

3

31

Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu
Framlegð

Tekjuskattur
Hagnaður tímabilsins
Þýðingarmunur vegna starfsemi erlends dótturf.

8

( 15)

35

Áhættuvarnir

7

( 32)

17

91

( 77)

( 90)

( 85)

Heildarafkoma tímabilsins

216

192

342

282

1.032

EBITDA

719

761

854

803

3.137

22,9%

22,5%

24,8%

18,7%

22,0%

EBITDA %
Handbært fé frá rekstri

190

411

858

691

2.150

Fjárfestingarhreyfingar

( 325)

( 536)

( 368)

( 6.628)

( 7.857)

42

178

( 430)

5.869

5.659

Fjármögnunarhreyfingar
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Fjárhæðir eru í millj. kr.

