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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, miðvikudaginn 8. apríl kl. 13:00 var haldinn 289. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir og Eyþór 

Laxdal Arndals, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála lagði fram svohljóðandi tillögu um 

breytingu á fjárhagsáætlun vegna aukinna fjárfestinga. 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að auka fjárfestingar hjá OR 

samstæðu um 2 ma.kr fyrir árið 2020 og að stefnt sé að því að auka fjárfestingar hjá 

OR samstæðu um allt að 4 ma.kr. á árinu 2021, sem kemur aftur til afgreiðslu við 

gerð fjárhagsspár í haust. Í tillögunni felst breyting á samþykkti fjárhagsáætlun 

ársins 2020, sem samþykkt var í stjórn á SF280 þann 30. september 2019. 

Samtals áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2020 verða því 19,7 ma.kr. og árið 2021 

22,7 ma.kr. 

Tillagan samþykkt samhljóða 
 

2. Lögð fram svohljóðandi tillaga til aðalfundar um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir 

greinargerð: 

 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 

arðgreiðslu að fjárhæð 3.000 milljónir króna eða tæplega 1,6% af eigin fé í árslok 

2019.  

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 

samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2020-2025. 

Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar 

Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arndals og Hildur 

Björnsdóttir sitja hjá. 
 

3. Lagðar fram svohljóðandi tillögur um auknar fjármögnunarheimildir og útgáfuramma 

skuldabréfa: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála 

aukna heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns 

fyrir allt að 17 milljarða króna á árinu 2020 vegna covid-19 þar sem um 10 ma.kr. 

eru hugsaðir til endurfjármögnunar eigendalána. Samtals fjármögnunar heimild 

fyrir árið 2020 yrði þá alls 30 milljarðar en í spá er gert ráð fyrir fjármögnun alls 

28 ma.kr. 

Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná 

yfir.  

 

Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, 

Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og 

Hildur Björnsdóttir sitja hjá. 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma 

skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 30.000.000.000. 

Heildarstærð útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 

80.000.000.000. 

Í samþykktinni felst einnig heimild til forstjóra og/eða framkvæmdastjóra Fjármála 

til undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir. 

 

Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, 

Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og 

Hildur Björnsdóttir sitja hjá. 
 

4. Önnur mál. 
 

• Formaður starfskjaranefndar leggur fram svohljóðandi tillögu. Tillögunni fylgir 

greinargerð:  
 

Starfskjaranefnd leggur til að fyrri ákvörðun stjórnar dags. 12. mars 2020 um 

þóknun stjórnar til framlagningar á aðalfundi verði afturkölluð og að stjórn 

Orkuveitu Reykjavíkur leggi það til við aðalfund að stjórnarlaun verði óbreytt. 
 

Samþykkt samhljóða. 
 

• [Bókun tekin út vegna trúnaðar) 
 

• Forstjóri upplýsti um erindi SKE, dags. 8. apríl 2020, varðandi skoðun á 

orkumarkaði á Íslandi.  

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 13:50. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 27. apríl 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 

SF 289 
Reykjavík 8. apríl 2020 

 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að auka fjárfestingar hjá OR samstæðu um 2 

ma.kr fyrir árið 2020 og að stefnt sé að því að auka fjárfestingar hjá OR samstæðu um allt að 

4 ma.kr. á árinu 2021, sem kemur aftur til afgreiðslu við gerð fjárhagsspár í haust. Í tillögunni 

felst breyting á samþykkti fjárhagsáætlun ársins 2020, sem samþykkt var í stjórn á SF280 þann 

30. september 2019. 

Samtals áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2020 verða því 19,7 ma.kr. og árið 2021 22,7 ma.kr. 

Greinargerð 

Á stjórnarfundi OR þann 12. mars sl. óskaði stjórn eftir því að skoðað yrði hvort unnt væri að 

flýta fjárfestingum samstæðunnar í ár og næsta ári með það að leiðarljósi að viðhalda 

atvinnu í landinu og að OR sýndi þar með samfélagslega ábyrgð í verki. Bókun þessi er í takt 

við aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem hefur lýst því yfir að opinberar fjárfestingar verði auknar. 

Samkvæmt greinargerð með tillögu um arðgreiðslu 2020, þar sem tekið er tillit til aukinna 

fjárfestinga til samræmis við þessa tillögu, kemur fram að auknar fjárfestingar ógni ekki 

helstu fjárhagsmælikvörðunum. Vísað er til áhrif á helstu fjárhagskvarða og álagsprófs sem 

fylgir arðgreiðslutillögu til frekari rökstuðnings varðandi auknar fjárfestingar og freakri 

lántöku vegna aukinna fjárfestinga. 

Vinna er í gangi hjá Veitum við að skilgreina verkefni sem gætu komið til greina.  Verið er að 

horfa til þess að verkefnin hafi sem mest áhrif út í samfélagið.  Dæmi um verkefni sem verið 

er að skoða er endurnýjun starfstöðva á Suður- og Vesturlandi, snjallmælaverkefni og ýmis 

viðhaldsverkefni. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 

SF 289 
Reykjavík 8. apríl 2020 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um arðgreiðslu að 

fjárhæð 3.000 milljónir króna eða tæplega 1,6% af eigin fé í árslok 2019.  

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt 

fjárhagsspá yfir tímabilið 2020-2025. 

Greinargerð 

Stefna fyrirtækisins er að skila eigendum ávöxtun á það fjármagn sem bundið er í fyrirtækinu 

í samræmi við þá áhættu sem fólgin er í rekstri og fjármögnun þess. 

Við ákvörðun um útgreiðslu arðs er stuðst við verkferli þar sem kannað er hvort arðgreiðsla 

geti átta sér stað skv. arðgreiðsluskilyrðum. Samkvæmt verkferli Fjármála, ber að athuga stöðu 

arðgreiðslumælikvarða þegar ársreikningur fyrirtækisins liggur fyrir.  Í framhaldi framkvæmir 

áhættustýring álagspróf og kynnir fyrir áhætturáði OR. 

Eigendur hafa samþykkt eftirfarandi arðgreiðsluskilyrði fyrir OR. Skilyrðin miðast við meðaltal 

þriggja ára, nánar tiltekið síðasta ársreikning og fjárhagspá næstu tveggja ára. 

    

1.Veltufjárhlutfall >1,0 

2. Eiginfjárhlutfall >40% 

3. FFO vaxtaþekja >3,5 

4. RCF / nettó skuldir >13% 

Skilgreiningar:  

 

FFO = Handbært fé frá rekstri (e. funds from operation)  

Nettó skuldir = Vaxtaberandi skuldir – handbært fé  

FFO Vaxtaþekja = mælir getu fyrirtækis til að standa við vaxtagreiðslur af skuldum sínum  

RCF = Handbært fé frá rekstri - arðgreiðslur 

 

Við mat á svigrúmi til arðgreiðslu er byggt á fjárhagsspá sem samþykkt var af eigendum OR 

síðla árs 2019  en þó með breytingum í samræmi við niðurstöður ársuppgjörs 2019. Einnig 

voru ytri markaðsforsendur uppfærðar miðað við dagsetninguna 27.3.2020 þar sem uppfært 

hefur verið greiðsluflæði lána og áhættuvarna. Vegna Covid-19 hafa aðrar breytingar verið 

gerðar, þó er gert ráð fyrir að auknar fjárfestingar á árinu 2021 komi aftur til endanlegrar 

samþykkrar í haust: 
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o Fjárfestingar Veitna og Vatns- og fráveitu auknar: 

▪ 2020 (2 ma.kr. viðbót) 

▪ 2021 ( Allt að 4 ma.kr. viðbót) 

 

o Auknar arðgreiðslur til eigenda  

▪ 2020 (3,00 ma.kr. samtals) 

▪ 2021 (3,00 ma.kr. samtals) 

▪ 2022 (3,00 ma.kr. samtals) 

▪ 2023 (3,25 ma.kr. samtals) 

▪ 2024 (3,50 ma.kr. samtals) 

o Uppgreiðsla eigendalána 2020 (10,1 ma.kr) 

o Erlend stofnanabankafjármögnun 2020 (~14 ma.kr.) 

o Innlend skuldabréfafjármögnun  

▪ 2020 (~14 ma.kr. alls, aukning um 1,1 ma.kr. Þar af hafa 5 ma.kr. þegar 

verið fjármagnaðir) 

▪ 2021 (~14 ma.kr. alls, aukning um 6,0 ma.kr.) 

▪ 2022-2024 (~33 ma.kr. alls, aukning um 6,9 ma.kr.) 

 

Myndir að neðan sýna núverandi grunnsviðsmynd í samanburði við samþykkta spá. 

 

  
 

Helstu forsendur fjárhagsspár eru í eftirfarandi töflu: 

Grunnforsendur 2020 2021 2022 2023 2024 
VNV 3,2% 5,2% 3,9% 2,6% 2,5% 
BVT 3,6% 6,4% 4,3% 3,5% 2,6% 
LVT 5,5% 5,9% 5,3% 4,2% 4,1% 
GVT 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GVT - vísitala 207 207 207 207 207 
Álverð USD 1.580 1.629 1.711 1.792 1.877 
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Miðað við uppfærða fjárhagsspá og 3.000 milljón króna arðgreiðslu á árinu 2020 verða 

arðgreiðslumælikvarðar þessir: 

 
 

Til umfjöllunar er einungis arðgreiðsla ársins 2020 vegna ársins 2019 og því ekki tekin afstaða 

til síðari arðgreiðslna sem þurfa að standast arðgreiðsluskilyrði á hverjum tíma. Hins vegar er 

lögð áhersla á að arðgreiðslur til framtíðar verði bæði fyrirsjáanlegar og stöðugar. Að öllu 

óbreyttu mun vera rými til frekari arðgreiðslna á næstu árum í samræmi við fimm ára 

fjárhagsspá að því gefnu að forsendur verði ekki verri en gert er ráð fyrir að ofan. Vakin er 

athygli á að gert er ráð fyrir aukinni fjármögnun á árunum 2022-2024 frá samþykkri spá um 

alls 6,9 ma.kr. til að fyrirbyggja að veltufjárhlutfall fari undir markmið yfir sama tímabil. 

Álagspróf 

Álagspróf hefur verið framkvæmt þar sem gert er ráð fyrir enn verri þróun ytri forsendna 

sem hafa áhrif á rekstur og sjóðstreymi OR samstæðunnar. Tvö álagspróf eru framkvæmd 

Covid-19 (-) og Covid-19 (+). Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvernig staða OR getur 

breyst ef mikilvægar forsendur breytast.  

Covid-19 (-) gerir ráð fyrir: 

- Neikvæðum áhrifum COVID-19 

- Veiking krónu (20% frá áramótum) 14% komið nú þegar 

- Aukin verðbólga (25% gengisleki) 

- Lækkun álverðs 

- Arðgreiðslur næstu 5 ára til samræmis við grunnsviðsmynd 

- Tilfærslu tekna af árinu 2020 til 2021, 580 m.kr. vegna greiðslufresta 

Álagspróf: COVID-19 - 2020 2021 2022 2023 2024 
VNV 5,0% 5,2% 2,9% 2,7% 2,6% 
BVT 4,2% 10,1% 4,3% 3,1% 2,6% 
LVT 11,0% 5,9% 5,3% 4,2% 4,1% 
GVT 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GVT - vísitala 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 
Álverð USD 1.300 1.450 1.500 1.500 1.500 

 

 

Markmið 2019 2020 2021

Meðaltal 

2019-2021

Arðgreiðsla 1,5 3 3 2,5

1. Veltufjárhlutfall 1 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Eiginfjárhlutfall 40% 49,3% 47,6% 48,3% 48,4%

3. Vaxtaþekja 3,5 3,6 3,4 3,4 3,5

4. (Handbært fé - arðgreiðslur) / nettó skuldir 13% 14,9% 13,6% 14,1% 14,2%

Lausafjárstaða 18,5 21,7 20,0 20,1
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Covid-19 (+) gerir ráð fyrir: 

- Neikvæðum áhrifum COVID-19 

- Veiking krónu (36% frá áramótum), 14% komið nú þegar 

- Aukin verðbólga (36% gengisleki) 

- Lækkun álverðs 

- Arðgreiðslur næstu 5 ára til samræmis við grunnsviðsmynd 

- Glitnismál tapist 2020 (1,92 ma.kr. Sjóðsflæði, 1,18 ma.kr. gjaldfærsla)  

- Rio Tinto Alcan hættir starfsemi 

- 2020: 1 ma.kr. Tekjutap vegna offramboðs raforku 

- 2021-2024: 5% lækkun áætlaðra raforkutekna vegna offramboðs 

raforku 

- Tilfærslu tekna af árinu 2020 til 2021, 580 m.kr. 

 

Álagspróf: COVID-19 + 2020 2021 2022 2023 2024 
VNV 13,1% 3,7% 2,9% 2,7% 2,6% 
BVT 4,2% 17,3% 5,8% 3,1% 2,6% 
LVT 11,0% 5,9% 5,3% 4,2% 4,1% 
GVT 36,3% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
GVT - vísitala 245,0 270,0 270,0 270,0 270,0 
Álverð USD 1.300 1.450 1.500 1.500 1.500 
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Myndir hér fyrir neðan sýna áhrif álagsprófa á arðgreiðsluskilyrðin: 

  

 

 

Myndin hér að neðan sýnir áhrif á lausafjárstöðuna: 
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Fjármögnun 

Við ákvörðun á greiðslu arðs er nauðsynlegt að fjármögnun sé tryggð og að aðgengi að 

fjármagni sé gott. OR samstæðan hefur notið góðs aðgangs að fjármagni og er með fjóra virka 

útgáfuflokka á íslenska skuldabréfamarkaðinum. Skuldabréfamarkaðir eru þó erfiðir eins og 

staðan er í dag en vonir standa til þess að horfur á markaði breytast þegar líður á árið. Þar að 

auki hefur OR gott aðgengi að langtíma lánsfjármögnun hjá innlendum fjármálastofnunum. 

Samkvæmt fjárhagsspá sem samþykkt var haustið 2019 var fjármögnunarþörf fyrir 2020 um 

13,1 ma.kr. og stjórn hefur samþykkt fjármögnunarheimild fyrir árið 2020 13,1 milljarð. Með 

breyttum forsendum fyrir grunnsviðsmynd þá mun sú fjármögnunarþörf hækka um 15 

milljarða alls fyrir árið 2020, þar af 10 ma.kr. til endurfjármögnunar á eigendalánum. Það sem 

af er árs hafa verið gefin út 5.000 mkr í grænum skuldabréfum. OR er í viðræðum við Norræna 

fjárfestingabankann varðandi hugsanlega lántöku á árinu.  

Um sl. áramót var lausafjárstaða fyrirtækisins mjög góð eða um 18.490 m.kr. í handbæru fé, 

bundnum innlánum og markaðsverðbréfum. Einnig hefur fyrirtækið aðgang að lánalínum alls 

7.000 mkr hjá Landsbankanum og Arion Banka. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 

SF 289 
Reykjavík 8. apríl 2020 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála aukna heimild til 

fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir allt að 17 milljarða króna á 

árinu 2020 vegna covid-19 þar sem um 10 ma.kr. eru hugsaðir til endurfjármögnunar eigendalána. 

Samtals fjármögnunar heimild fyrir árið 2020 yrði þá alls 30 milljarðar en í spá er gert ráð fyrir 

fjármögnun alls 28 ma.kr. 

Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná yfir.  

Greinargerð 

Heimild til skuldabréfa- og víxlaútgáfu fellur undir ramma OR sem stofnaður var utan um fjármögnun 

á íslenskum fjármálamarkaði á árinu 2016.  Útgáfurammi þessi var samþykktur af stjórn OR í október 

2016 og veitir heimild til útgáfu skuldabréfa og víxla og getur heildarútgáfa numið allt að 30 

milljörðum króna, útistandandi á hverjum tíma. Tillaga liggur fyrir stjórn um að hækka 

útgáfurammann í 80 milljarða króna en heildar útgáfa OR frá 2016 er komin upp í 47,5 milljarða. 

Samþykkt fjárhagsspá 2019 fyrir árið 2020 gerði ráð fyrir fjármögnun sem nemur 13,1 milljörðum.  
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Fjárfesting ársins 2020 var áætluð um 17,7 milljarðar í samþykktri fjárhagsspá 2019 fyrir árið 2020.  

 

 

Afborganir skulda á árinu 2020 (skammtíma- og langtímaskulda) voru áætlaðar 16,3 ma.kr og 

lántökur voru áætlaðar 13,1 ma.kr. En með nýjum forsendum þá myndu afborganir vera áætlaðar 

26,5 ma.kr. og lántökur 28,1 ma.kr. Afborganir skulda og fjárfestingar yrðu því áætlað 46,2 ma. kr. á 

árinu 2020. 
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Gert er ráð fyrir að greiða upp eigendalán við eigenda OR sem veitt voru á árunum 2011 og 2013. 

 

Gert er ráð fyrir að hluti af fjármögnun fari í endurfjármögnun á eigendalánunum. Nettó aukning á 

fjármögnunarþörf er 5 milljarðar. 

OR hefur verið virkur þáttakandi á íslenskum skuldabréfamarkaði frá árinu 2016. Árið 2019 var OR 

verið stærsti útgefandi grænna skuldabréfa á Íslandi en mikil eftirspurn hefur verið eftir grænum 

skuldabréfum OR í öllum útboðum ársins. Fjárfestahópurinn hefur stækkað frá fyrsta græna útboðinu 

í febrúar 2019 ásamt því að kjörin hafa batnað og áhættuálag lækkað eftir því sem liðið hefur á árið. 

Þegar hæst var greiddi OR 30bps áhættuálag á sambærileg bréf á markaði (LSS55) en í síðasta útboði í 

mars sl. var álagið komið niður í -4bps.  

Þau kjör sem OR hafa boðist í skuldabréfaútgáfum hafa farið lækkandi með tímanum. Í útboði sem 

haldið var 13.2.2019 voru kjörin 2,60% en í síðasta útboði þann 3.3.2020 í sama skuldabréfaflokki var 

ávöxtunarkrafan 1,40%. Í styttri flokknum hefur ávöxtunarkrafan lækkað einnig, eða úr 1,79% í ágúst 

2019 samanborið við 1,32% í mars síðastliðnum.  

Að endurfjármögnun eigendalána meðtalinni er alls stefnt að fjármögnun upp á 28 ma.kr. á árinu 

2020. Vegna umfangs er ósennilegt að mögulegt sé að fjármagna alla fjárþörfina á innlendum 

skuldabréfamarkaði. Þörf er því á erlendri lántöku samhliða innlendri skuldabréfaútgáfu og hefur OR 

því einnig verið í viðræðum við Norræna fjárfestingabankann (NIB) um fjármögnun og verið er að 

undirbúa formlega lánsumsókn að fjárhæð allt að 100 m.USD. 

Virðingafyllst,  

Ingvar Stefánsson 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 

SF 289 
Reykjavík 8. apríl 2020 

 

 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma 

skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 30.000.000.000. Heildarstærð 

útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 80.000.000.000. 

Í samþykktinni felst einnig heimild til forstjóra og/eða framkvæmdastjóra Fjármála til 

undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir. 

 

Greinargerð 

Núverandi útgáfurammi OR, sem samþykktur var af stjórn í október 2016, er að fjárhæð kr. 

50.000.000.000,- en samanlögð heildarstærð útistandandi skuldabréfaflokka sem gefnir hafa 

verið út á grundvelli grunnlýsingar skuldabréfa OR nemur nú kr. 47.465.243.199,- 

Hækkun þessi veitir aukið svigrúm til fjármögnunar með skuldabréfaútgáfu næstu árin og 

samræmist hækkun á fjármögnunarheimild ársins. En útgáfa skuldabréfaflokka sem fyrr 

ávallt háð samþykki stjórnar OR. Sótt verður sérstaklega um heimild innan rammans fyrir 

hvert fjárhagsár. 

Í tengslum við skuldabréfa- og víxlaútgáfur OR er óskað eftir hækkun á  ramma utan um 

þessar útgáfur sem getur numið allt að 80 milljörðum króna, útistandandi á hverjum tíma, en 

útgáfa er eins og áður segir háð samþykki stjórnar OR. Slíkt fyrirkomulag er nauðsynlegt fyrir 

aðila með reglulega útgáfu skuldabréfa/víxla oftar en einu sinni á ári og gerir félaginu kleift 

að skrá ný skuldabréf og víxla með nokkurra daga fyrirvara. Þetta er forsenda þess að geta 

stækkað áður útgefna flokka eftir að þeir hafa verið teknir til viðskipta í kauphöll. Sá rammi 

sem undirbúinn hefur verið gefur færi á (i) útgáfu skuldabréfa með sambærilegum kvöðum 

og í þeim útgáfum sem áður hefur verið ráðist í, (i) frekari útgáfu verðtryggðra 

jafngreiðsluskuldabréfa með föstum vöxtum í þeim flokkum sem stofnað hefur verið til, 

OR090546, OR020934 GB og OR180255 GB (iii) útgáfu annarra skuldabréfaflokka til lengri 

eða styttri tíma, verðtryggðra/óverðtryggðra, með föstum/breytilegum vöxtum, með jöfnum 

greiðslum / jöfnum afborgunum / eingreiðslu , ásamt (iii) útgáfu víxla sambærilegum 

OR300317. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 289 
SRJ/es 

Reykjavík 8. apríl 2020 
 

Tillaga 

Starfskjaranefnd leggur til að fyrri ákvörðun stjórnar dags. 12. mars 2020 um þóknun stjórnar til 
framlagningar á aðalfundi verði afturkölluð og að stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggi það til við 
aðalfund að stjórnarlaun verði óbreytt. 
 

Greinargerð 

Í ljósi aðstæðna í samfélaginu vegna COVID-19 og þess að þær aðstæður hafa versnað frá því að 

stjórn OR samþykkti tillögu starfskjaranefndar um þóknun stjórnar þá telur starfskjaranefnd að ekki 

sé rétt að hækka þóknanir stjórnar að þessu sinni 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 289 
SRJ/es 


Reykjavík 8. apríl 2020 
 


Tillaga 


Starfskjaranefnd leggur til að fyrri ákvörðun stjórnar dags. 12. mars 2020 um þóknun stjórnar til 
framlagningar á aðalfundi verði afturkölluð og að stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggi það til við 
aðalfund að stjórnarlaun verði óbreytt. 
 


Greinargerð 


Í ljósi aðstæðna í samfélaginu vegna COVID-19 og þess að þær aðstæður hafa versnað frá því að 


stjórn OR samþykkti tillögu starfskjaranefndar um þóknun stjórnar þá telur starfskjaranefnd að ekki 


sé rétt að hækka þóknanir stjórnar að þessu sinni 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
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Reykjavík 8. apríl 2020 


 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að auka fjárfestingar hjá OR samstæðu um 2 


ma.kr fyrir árið 2020 og að stefnt sé að því að auka fjárfestingar hjá OR samstæðu um allt að 


4 ma.kr. á árinu 2021, sem kemur aftur til afgreiðslu við gerð fjárhagsspár í haust. Í tillögunni 


felst breyting á samþykkti fjárhagsáætlun ársins 2020, sem samþykkt var í stjórn á SF280 þann 


30. september 2019. 


Samtals áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2020 verða því 19,7 ma.kr. og árið 2021 22,7 ma.kr. 


Greinargerð 


Á stjórnarfundi OR þann 12. mars sl. óskaði stjórn eftir því að skoðað yrði hvort unnt væri að 


flýta fjárfestingum samstæðunnar í ár og næsta ári með það að leiðarljósi að viðhalda 


atvinnu í landinu og að OR sýndi þar með samfélagslega ábyrgð í verki. Bókun þessi er í takt 


við aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem hefur lýst því yfir að opinberar fjárfestingar verði auknar. 


Samkvæmt greinargerð með tillögu um arðgreiðslu 2020, þar sem tekið er tillit til aukinna 


fjárfestinga til samræmis við þessa tillögu, kemur fram að auknar fjárfestingar ógni ekki 


helstu fjárhagsmælikvörðunum. Vísað er til áhrif á helstu fjárhagskvarða og álagsprófs sem 


fylgir arðgreiðslutillögu til frekari rökstuðnings varðandi auknar fjárfestingar og freakri 


lántöku vegna aukinna fjárfestinga. 


Vinna er í gangi hjá Veitum við að skilgreina verkefni sem gætu komið til greina.  Verið er að 


horfa til þess að verkefnin hafi sem mest áhrif út í samfélagið.  Dæmi um verkefni sem verið 


er að skoða er endurnýjun starfstöðva á Suður- og Vesturlandi, snjallmælaverkefni og ýmis 


viðhaldsverkefni. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 


SF 289 
Reykjavík 8. apríl 2020 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um arðgreiðslu að 


fjárhæð 3.000 milljónir króna eða tæplega 1,6% af eigin fé í árslok 2019.  


Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt 


fjárhagsspá yfir tímabilið 2020-2025. 


Greinargerð 


Stefna fyrirtækisins er að skila eigendum ávöxtun á það fjármagn sem bundið er í fyrirtækinu 


í samræmi við þá áhættu sem fólgin er í rekstri og fjármögnun þess. 


Við ákvörðun um útgreiðslu arðs er stuðst við verkferli þar sem kannað er hvort arðgreiðsla 


geti átta sér stað skv. arðgreiðsluskilyrðum. Samkvæmt verkferli Fjármála, ber að athuga stöðu 


arðgreiðslumælikvarða þegar ársreikningur fyrirtækisins liggur fyrir.  Í framhaldi framkvæmir 


áhættustýring álagspróf og kynnir fyrir áhætturáði OR. 


Eigendur hafa samþykkt eftirfarandi arðgreiðsluskilyrði fyrir OR. Skilyrðin miðast við meðaltal 


þriggja ára, nánar tiltekið síðasta ársreikning og fjárhagspá næstu tveggja ára. 


    


1.Veltufjárhlutfall >1,0 


2. Eiginfjárhlutfall >40% 


3. FFO vaxtaþekja >3,5 


4. RCF / nettó skuldir >13% 


Skilgreiningar:  


 


FFO = Handbært fé frá rekstri (e. funds from operation)  


Nettó skuldir = Vaxtaberandi skuldir – handbært fé  


FFO Vaxtaþekja = mælir getu fyrirtækis til að standa við vaxtagreiðslur af skuldum sínum  


RCF = Handbært fé frá rekstri - arðgreiðslur 


 


Við mat á svigrúmi til arðgreiðslu er byggt á fjárhagsspá sem samþykkt var af eigendum OR 


síðla árs 2019  en þó með breytingum í samræmi við niðurstöður ársuppgjörs 2019. Einnig 


voru ytri markaðsforsendur uppfærðar miðað við dagsetninguna 27.3.2020 þar sem uppfært 


hefur verið greiðsluflæði lána og áhættuvarna. Vegna Covid-19 hafa aðrar breytingar verið 


gerðar, þó er gert ráð fyrir að auknar fjárfestingar á árinu 2021 komi aftur til endanlegrar 


samþykkrar í haust: 
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o Fjárfestingar Veitna og Vatns- og fráveitu auknar: 


▪ 2020 (2 ma.kr. viðbót) 


▪ 2021 ( Allt að 4 ma.kr. viðbót) 


 


o Auknar arðgreiðslur til eigenda  


▪ 2020 (3,00 ma.kr. samtals) 


▪ 2021 (3,00 ma.kr. samtals) 


▪ 2022 (3,00 ma.kr. samtals) 


▪ 2023 (3,25 ma.kr. samtals) 


▪ 2024 (3,50 ma.kr. samtals) 


o Uppgreiðsla eigendalána 2020 (10,1 ma.kr) 


o Erlend stofnanabankafjármögnun 2020 (~14 ma.kr.) 


o Innlend skuldabréfafjármögnun  


▪ 2020 (~14 ma.kr. alls, aukning um 1,1 ma.kr. Þar af hafa 5 ma.kr. þegar 


verið fjármagnaðir) 


▪ 2021 (~14 ma.kr. alls, aukning um 6,0 ma.kr.) 


▪ 2022-2024 (~33 ma.kr. alls, aukning um 6,9 ma.kr.) 


 


Myndir að neðan sýna núverandi grunnsviðsmynd í samanburði við samþykkta spá. 


 


  
 


Helstu forsendur fjárhagsspár eru í eftirfarandi töflu: 


Grunnforsendur 2020 2021 2022 2023 2024 
VNV 3,2% 5,2% 3,9% 2,6% 2,5% 
BVT 3,6% 6,4% 4,3% 3,5% 2,6% 
LVT 5,5% 5,9% 5,3% 4,2% 4,1% 
GVT 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GVT - vísitala 207 207 207 207 207 
Álverð USD 1.580 1.629 1.711 1.792 1.877 
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Miðað við uppfærða fjárhagsspá og 3.000 milljón króna arðgreiðslu á árinu 2020 verða 


arðgreiðslumælikvarðar þessir: 


 
 


Til umfjöllunar er einungis arðgreiðsla ársins 2020 vegna ársins 2019 og því ekki tekin afstaða 


til síðari arðgreiðslna sem þurfa að standast arðgreiðsluskilyrði á hverjum tíma. Hins vegar er 


lögð áhersla á að arðgreiðslur til framtíðar verði bæði fyrirsjáanlegar og stöðugar. Að öllu 


óbreyttu mun vera rými til frekari arðgreiðslna á næstu árum í samræmi við fimm ára 


fjárhagsspá að því gefnu að forsendur verði ekki verri en gert er ráð fyrir að ofan. Vakin er 


athygli á að gert er ráð fyrir aukinni fjármögnun á árunum 2022-2024 frá samþykkri spá um 


alls 6,9 ma.kr. til að fyrirbyggja að veltufjárhlutfall fari undir markmið yfir sama tímabil. 


Álagspróf 


Álagspróf hefur verið framkvæmt þar sem gert er ráð fyrir enn verri þróun ytri forsendna 


sem hafa áhrif á rekstur og sjóðstreymi OR samstæðunnar. Tvö álagspróf eru framkvæmd 


Covid-19 (-) og Covid-19 (+). Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvernig staða OR getur 


breyst ef mikilvægar forsendur breytast.  


Covid-19 (-) gerir ráð fyrir: 


- Neikvæðum áhrifum COVID-19 


- Veiking krónu (20% frá áramótum) 14% komið nú þegar 


- Aukin verðbólga (25% gengisleki) 


- Lækkun álverðs 


- Arðgreiðslur næstu 5 ára til samræmis við grunnsviðsmynd 


- Tilfærslu tekna af árinu 2020 til 2021, 580 m.kr. vegna greiðslufresta 


Álagspróf: COVID-19 - 2020 2021 2022 2023 2024 
VNV 5,0% 5,2% 2,9% 2,7% 2,6% 
BVT 4,2% 10,1% 4,3% 3,1% 2,6% 
LVT 11,0% 5,9% 5,3% 4,2% 4,1% 
GVT 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
GVT - vísitala 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 
Álverð USD 1.300 1.450 1.500 1.500 1.500 


 


 


Markmið 2019 2020 2021


Meðaltal 


2019-2021


Arðgreiðsla 1,5 3 3 2,5


1. Veltufjárhlutfall 1 1,0 1,0 1,0 1,0


2. Eiginfjárhlutfall 40% 49,3% 47,6% 48,3% 48,4%


3. Vaxtaþekja 3,5 3,6 3,4 3,4 3,5


4. (Handbært fé - arðgreiðslur) / nettó skuldir 13% 14,9% 13,6% 14,1% 14,2%


Lausafjárstaða 18,5 21,7 20,0 20,1
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Covid-19 (+) gerir ráð fyrir: 


- Neikvæðum áhrifum COVID-19 


- Veiking krónu (36% frá áramótum), 14% komið nú þegar 


- Aukin verðbólga (36% gengisleki) 


- Lækkun álverðs 


- Arðgreiðslur næstu 5 ára til samræmis við grunnsviðsmynd 


- Glitnismál tapist 2020 (1,92 ma.kr. Sjóðsflæði, 1,18 ma.kr. gjaldfærsla)  


- Rio Tinto Alcan hættir starfsemi 


- 2020: 1 ma.kr. Tekjutap vegna offramboðs raforku 


- 2021-2024: 5% lækkun áætlaðra raforkutekna vegna offramboðs 


raforku 


- Tilfærslu tekna af árinu 2020 til 2021, 580 m.kr. 


 


Álagspróf: COVID-19 + 2020 2021 2022 2023 2024 
VNV 13,1% 3,7% 2,9% 2,7% 2,6% 
BVT 4,2% 17,3% 5,8% 3,1% 2,6% 
LVT 11,0% 5,9% 5,3% 4,2% 4,1% 
GVT 36,3% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
GVT - vísitala 245,0 270,0 270,0 270,0 270,0 
Álverð USD 1.300 1.450 1.500 1.500 1.500 
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Myndir hér fyrir neðan sýna áhrif álagsprófa á arðgreiðsluskilyrðin: 


  


 


 


Myndin hér að neðan sýnir áhrif á lausafjárstöðuna: 
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Fjármögnun 


Við ákvörðun á greiðslu arðs er nauðsynlegt að fjármögnun sé tryggð og að aðgengi að 


fjármagni sé gott. OR samstæðan hefur notið góðs aðgangs að fjármagni og er með fjóra virka 


útgáfuflokka á íslenska skuldabréfamarkaðinum. Skuldabréfamarkaðir eru þó erfiðir eins og 


staðan er í dag en vonir standa til þess að horfur á markaði breytast þegar líður á árið. Þar að 


auki hefur OR gott aðgengi að langtíma lánsfjármögnun hjá innlendum fjármálastofnunum. 


Samkvæmt fjárhagsspá sem samþykkt var haustið 2019 var fjármögnunarþörf fyrir 2020 um 


13,1 ma.kr. og stjórn hefur samþykkt fjármögnunarheimild fyrir árið 2020 13,1 milljarð. Með 


breyttum forsendum fyrir grunnsviðsmynd þá mun sú fjármögnunarþörf hækka um 15 


milljarða alls fyrir árið 2020, þar af 10 ma.kr. til endurfjármögnunar á eigendalánum. Það sem 


af er árs hafa verið gefin út 5.000 mkr í grænum skuldabréfum. OR er í viðræðum við Norræna 


fjárfestingabankann varðandi hugsanlega lántöku á árinu.  


Um sl. áramót var lausafjárstaða fyrirtækisins mjög góð eða um 18.490 m.kr. í handbæru fé, 


bundnum innlánum og markaðsverðbréfum. Einnig hefur fyrirtækið aðgang að lánalínum alls 


7.000 mkr hjá Landsbankanum og Arion Banka. 
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Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma 


skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 30.000.000.000. Heildarstærð 


útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 80.000.000.000. 


Í samþykktinni felst einnig heimild til forstjóra og/eða framkvæmdastjóra Fjármála til 


undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir. 


 


Greinargerð 


Núverandi útgáfurammi OR, sem samþykktur var af stjórn í október 2016, er að fjárhæð kr. 


50.000.000.000,- en samanlögð heildarstærð útistandandi skuldabréfaflokka sem gefnir hafa 


verið út á grundvelli grunnlýsingar skuldabréfa OR nemur nú kr. 47.465.243.199,- 


Hækkun þessi veitir aukið svigrúm til fjármögnunar með skuldabréfaútgáfu næstu árin og 


samræmist hækkun á fjármögnunarheimild ársins. En útgáfa skuldabréfaflokka sem fyrr 


ávallt háð samþykki stjórnar OR. Sótt verður sérstaklega um heimild innan rammans fyrir 


hvert fjárhagsár. 


Í tengslum við skuldabréfa- og víxlaútgáfur OR er óskað eftir hækkun á  ramma utan um 


þessar útgáfur sem getur numið allt að 80 milljörðum króna, útistandandi á hverjum tíma, en 


útgáfa er eins og áður segir háð samþykki stjórnar OR. Slíkt fyrirkomulag er nauðsynlegt fyrir 


aðila með reglulega útgáfu skuldabréfa/víxla oftar en einu sinni á ári og gerir félaginu kleift 


að skrá ný skuldabréf og víxla með nokkurra daga fyrirvara. Þetta er forsenda þess að geta 


stækkað áður útgefna flokka eftir að þeir hafa verið teknir til viðskipta í kauphöll. Sá rammi 


sem undirbúinn hefur verið gefur færi á (i) útgáfu skuldabréfa með sambærilegum kvöðum 


og í þeim útgáfum sem áður hefur verið ráðist í, (i) frekari útgáfu verðtryggðra 


jafngreiðsluskuldabréfa með föstum vöxtum í þeim flokkum sem stofnað hefur verið til, 


OR090546, OR020934 GB og OR180255 GB (iii) útgáfu annarra skuldabréfaflokka til lengri 


eða styttri tíma, verðtryggðra/óverðtryggðra, með föstum/breytilegum vöxtum, með jöfnum 


greiðslum / jöfnum afborgunum / eingreiðslu , ásamt (iii) útgáfu víxla sambærilegum 


OR300317. 
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Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála aukna heimild til 


fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir allt að 17 milljarða króna á 


árinu 2020 vegna covid-19 þar sem um 10 ma.kr. eru hugsaðir til endurfjármögnunar eigendalána. 


Samtals fjármögnunar heimild fyrir árið 2020 yrði þá alls 30 milljarðar en í spá er gert ráð fyrir 


fjármögnun alls 28 ma.kr. 


Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná yfir.  


Greinargerð 


Heimild til skuldabréfa- og víxlaútgáfu fellur undir ramma OR sem stofnaður var utan um fjármögnun 


á íslenskum fjármálamarkaði á árinu 2016.  Útgáfurammi þessi var samþykktur af stjórn OR í október 


2016 og veitir heimild til útgáfu skuldabréfa og víxla og getur heildarútgáfa numið allt að 30 


milljörðum króna, útistandandi á hverjum tíma. Tillaga liggur fyrir stjórn um að hækka 


útgáfurammann í 80 milljarða króna en heildar útgáfa OR frá 2016 er komin upp í 47,5 milljarða. 


Samþykkt fjárhagsspá 2019 fyrir árið 2020 gerði ráð fyrir fjármögnun sem nemur 13,1 milljörðum.  
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Fjárfesting ársins 2020 var áætluð um 17,7 milljarðar í samþykktri fjárhagsspá 2019 fyrir árið 2020.  


 


 


Afborganir skulda á árinu 2020 (skammtíma- og langtímaskulda) voru áætlaðar 16,3 ma.kr og 


lántökur voru áætlaðar 13,1 ma.kr. En með nýjum forsendum þá myndu afborganir vera áætlaðar 


26,5 ma.kr. og lántökur 28,1 ma.kr. Afborganir skulda og fjárfestingar yrðu því áætlað 46,2 ma. kr. á 


árinu 2020. 
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Gert er ráð fyrir að greiða upp eigendalán við eigenda OR sem veitt voru á árunum 2011 og 2013. 


 


Gert er ráð fyrir að hluti af fjármögnun fari í endurfjármögnun á eigendalánunum. Nettó aukning á 


fjármögnunarþörf er 5 milljarðar. 


OR hefur verið virkur þáttakandi á íslenskum skuldabréfamarkaði frá árinu 2016. Árið 2019 var OR 


verið stærsti útgefandi grænna skuldabréfa á Íslandi en mikil eftirspurn hefur verið eftir grænum 


skuldabréfum OR í öllum útboðum ársins. Fjárfestahópurinn hefur stækkað frá fyrsta græna útboðinu 


í febrúar 2019 ásamt því að kjörin hafa batnað og áhættuálag lækkað eftir því sem liðið hefur á árið. 


Þegar hæst var greiddi OR 30bps áhættuálag á sambærileg bréf á markaði (LSS55) en í síðasta útboði í 


mars sl. var álagið komið niður í -4bps.  


Þau kjör sem OR hafa boðist í skuldabréfaútgáfum hafa farið lækkandi með tímanum. Í útboði sem 


haldið var 13.2.2019 voru kjörin 2,60% en í síðasta útboði þann 3.3.2020 í sama skuldabréfaflokki var 


ávöxtunarkrafan 1,40%. Í styttri flokknum hefur ávöxtunarkrafan lækkað einnig, eða úr 1,79% í ágúst 


2019 samanborið við 1,32% í mars síðastliðnum.  


Að endurfjármögnun eigendalána meðtalinni er alls stefnt að fjármögnun upp á 28 ma.kr. á árinu 


2020. Vegna umfangs er ósennilegt að mögulegt sé að fjármagna alla fjárþörfina á innlendum 


skuldabréfamarkaði. Þörf er því á erlendri lántöku samhliða innlendri skuldabréfaútgáfu og hefur OR 


því einnig verið í viðræðum við Norræna fjárfestingabankann (NIB) um fjármögnun og verið er að 


undirbúa formlega lánsumsókn að fjárhæð allt að 100 m.USD. 


Virðingafyllst,  


Ingvar Stefánsson 


 


 


 


  


 







