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Inngangur 

Eigendastefna 

Við gerð fja rhagsa ætlunar hefur verið stuðst við eigendastefnu sem samþykkt er af sveitastjo rnum og 

staðfest a  eigendafundi. Stefnan var staðfest af eigendum í  aprí l 2014.  Samkvæmt stefnunni skal m.a. lo gð 

a hersla a  virðingu gagnvart umhverfinu, a byrga ny tingu auðlinda og a byrga ny tingu fja rmuna. Einnig skal 

tryggja fagmennsku, hagkvæmni, ra ðdeild, gegnsæi og a byrgð í  rekstrinum. Jafnframt kveður stefnan a  um 

að stjo rn Orkuveitu Reykjaví kur skuli marka se r heildarstefnu og leggja fram tillo gur að eftirfarandi stefnum 

til staðfestingar hja  eigendum: 

• Arðsstefnu 

• A hættustefnu 

• Umhverfis- og auðlindastefnu 

• Gæðastefnu 

• Stefnu varðandi o ryggis-, heilsu- og vinnuvernd 

• Innkaupastefnu 

• Upply singao ryggisstefnu 

• Upply singatæknistefnu 

• Starfsmannastefnu 

• Starfskjarastefnu 

• Jafnre ttisstefnu 

• Siðareglum 

 

Fyrirtækið hefur sett se r stefnu um allt ofangreint nema arðstefnu sem er í  mo tun. Einnig skal stjo rn 

Orkuveitu Reykjaví kur gera tillo gu að arðgreiðslustefnu sem felur í  se r að arður er að jafnaði greiddur u t til 

eigenda að fja rhagslegum skilyrðum uppfylltum, m.a. að fja rhagslegur styrkur fyrirtækisins se  nægur og 

nægt laust fe  se  til staðar til reksturs og fja rfestinga fe lagsins. A ætlunin byggir a  ofangreindum stefnum þar 

sem se rsto k a hersla hefur verið lo gð a  a hættu-, umhverfis- og auðlindama l. 

Eigendastefna kveður jafnframt a  um fja rhagsleg markmið þar sem fram kemur að Orkuveitu Reykjaví kur 

beri almennt að fja rmagna framkvæmdir í  sama gjaldmiðli og væntanlegar tekjur þeirra. Þa  kveður 

a hættustefna fe lagsins a  um að draga skuli u r gjaldeyrismisvægi og að veltufja rhlutfall skuli vera yfir 

fyrirfram skilgreindum mo rkum.  

Planið 

Þessi fja rhagsa ætlun Orkuveitu Reykjaví kur og do tturfe laga fyrir a rið 2015 og langtí maa ætlun fyrir a rin 

2016-2020 er su  fyrsta sem gerð er eftir að Orkuveitunni var skipt upp að lagakro fu um sí ðustu a ramo t. Hu n 

er samandregin a ætlun fyrir mo ðurfe lagið Orkuveitu Reykjaví kur og do tturfe lo gin OR Veitur, OR Vatns- og 

fra veitu, Orku na ttu runnar og Gagnaveitu Reykjaví kur. A ætlun hvers do tturfe lags hlaut samþykki 

viðkomandi stjo rnar a ður en þessi samstæðua ætlun var samþykkt í  stjo rn Orkuveitu Reykjaví kur. 

Helstu forsendur a ætlunarinnar eru Planið, aðgerðaa ætlun Orkuveitu Reykjaví kur og eigenda, sem 

samþykkt var vorið 2011, þjo ðhagsspa , alþjo ðlegar spa r um þro un ytri a hrifaþa tta og stofnefnahagur fe laga 

innan samstæðu Orkuveitu Reykjaví kur, sem samþykktur var að af stjo rn Orkuveitunnar í  maí  2014 og 
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staðfestur af eigendum. Jafnframt liggur a ætluninni til grundvallar su  stefnumo tun eigenda fyrir starfsemi 

og starfshætti Orkuveitu Reykjaví kur, sem samþykkt var a  eigendafundi í  aprí l 2014. 

A rið 2015 er næstsí ðasta a r Plansins. I  byrjun þess a rs verða að baki 15 af þeim 23 a rsfjo rðungum sem það 

nær til. Fram til þessa hefur það gengið eftir í  o llum þa ttum og gott betur. Sparnaður í  rekstrinum hefur 

verið umfram markmið Plansins og í  fja rhagsa ætlun a rsins 2015 se r þess merki að bætt er í  þar sem sa rast 

hefur sviðið í  niðurskurði. Þa  hefur uppskipting fyrirtækisins valdið kostnaðarauka sem þarf að mæta. Þess 

vegna er gert ra ð fyrir að rekstraru tgjo ld aukist a  a rinu 2015. 

Fja rfestingar munu einnig aukast. I  Planinu er gert ra ð fyrir því  að hafist verði a  ny  handa við mikilvægar 

umbætur í  fra veitukerfum, sem frestað var í  krappasta fja rhagsvandanum. Bygging ny rrar aðveitusto ðvar 

rafmagns a  Akranesi er lí ka í  a ætluninni. Sto ðin er forsenda frekari skipta u r olí u í  endurny janlega orku í  

fiskvinnslu. Haldið verður a fram endurbo tum a  Reykjaæðum hitaveitunnar a  Ho fuðborgarsvæðinu og 

Deildartunguæðum. Þau verkefni mættu sækjast hraðar ef efni stæðu til. 

O flun uppbo targufu fyrir Hellisheiðarvirkjun með tengingu við borholur í  Hverahlí ð er mikilvægt 

fja rfestingarverkefni. Ny  hola verður boruð við virkjunina a  Nesjavo llum í  sama augnamiði og er það fyrsta 

vinnsluholan sem boruð er a  Nesjavo llum fra  2008. A hersla er einnig a  umhverfisbo taverkefni a  Hellisheiði. 

Lofthreinsun við virkjunina í  lofthreinsisto ð og með ha fi eru a rí ðandi þro unar- og ny sko punarverkefni og 

ekki sí ður skipulega og ví sindalega unnar landbætur eftir rask uppbyggingartí mans.   

 

Su  tekjuaukning sem varð af rekstri Orkuveitunnar vegna aukinnar orkuframleiðslu og leiðre ttingar 

gjaldskra r er að baki. Með því  að halda stí ft í  u tgjaldataumana er því  gert ra ð fyrir svipuðum rekstrarhagnaði 

a  næstu a rum og verið hefur hin tvo  sí ðustu. Þannig saxast jafnt og þe tt a  þann skuldabagga sem var að sliga 

reksturinn þegar Planinu var y tt u r vo r. 

 

Fja rhagsa ætlun a ranna 2016 til og með 2020, sem er hluti þessarar a ætlunar, ber með se r að í  starfsemi 

Orkuveitu Reykjaví kur og do tturfyrirtækja mun andi Plansins ekki  einskorðast við a rabilið 2011-2016. 

Hagsy ni verður a fram leiðarljo s í  rekstrinum, sem allur miðar að því  að tryggja fo lki og fyrirtækjum traustan 

og go ðan aðgang að veituþjo nustunni a  la gu verði. 

Fja rhagsa ætlun Orkuveitu Reykjaví kur 2015 og fimm a ra a ætlun 2016-2020 fer nu  til umfjo llunar hja  

Reykjaví kurborg sem hluti af fja rhagsa ætlunum samstæðu Reykjaví kurborgar 
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Starfsemi Orkuveitu Reykjaví kur 

Starfssvæði Orkuveitunnar nær til Suður- og Vesturlands auk ho fuðborgarsvæðisins.  Orka Na ttu runnar a  og 

rekur þrja r virkjanir; jarðgufuvirkjanirnar a  Nesjavo llum og Hellisheiði og vatnsaflsvirkjun í  Andakí lsa  í  

Borgarfirði.  Jarðgufuvirkjanirnar, sem ba ðar eru a  Hengilssvæðinu, eru margfalt aflmeiri en 

vatnsaflsvirkjunin.   

 

 

VIRKJANIR 

A  Nesjavo llum eru framleidd 120 MW af rafmagni og 303 MW í  

Hellisheiðarvirkjun.  Afl vatnsaflvirkjunarinnar í  Andakí lsa  er 9 MW.  

RAFMAGNSVEITA 

Raforkudreifing okkar nær til liðlega helmings landsmanna í  sex 

sveitarfe lo gum við Faxaflo a.  Dreifikerfið tengist landsneti raforkuflutningsins 

a  þremur sto ðum a  ho fuðborgarsvæðinu.  Það er í  tengivirkjunum við Korpu, a  

Geitha lsi og Hnoðraholti.  Þaðan er rafmagnið leitt í  ha spennustrengjum til 13 

aðveitusto ðva, ví ðsvegar um ho fuðborgarsvæðið. 

HITAVEITA 

A  ho fuðborgarsvæðinu rekur Orkuveitan stærstu jarðhitaveitu í  heimi auk 

smærri veitna a  sunnan- og vestanverðu landinu.  Umfangsmest er framleiðsla 

heits vatns a  ha hitasvæðinu a  Nesjavo llum, 300 MWth, en a  fjo lda 

la ghitasvæða eru samtals framleidd 600 MWth. I  Hellisheiðarvirkjun eru 

framleidd 133 MWth af heitu vatni. 

VATNSVEITA 

Orkuveita Reykjaví kur rekur 13 vatnsveitur a  starfssvæði sí nu auk þess að 

selja neysluvatn í  heildso lu til tveggja að auki, samtals til meira en helmings 

þjo ðarinnar. 

FRÁVEITA 

Orkuveitan a  fra veitur í  sex byggðarlo gum og rekur dælusto ðvar fyrir tvo  

sveitarfe lo g til viðbo tar.  Alls þjo nar Orkuveitan liðlega helmingi þjo ðarinnar í  

fra veituma lum. 

GAGNAVEITA 

Orkuveitan hefur byggt upp verðmætt gagnaflutningskerfi, sem heimili og 

fyrirtæki a  suðvesturhorninu hafa notið go ðs af. 
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Aðgerðara ætlun Orkuveitu Reykjaví kur 

A rangur Plansins 2011-2014H1 er um 6,6 milljo rðum kro na betri en gert var ra ð fyrir og eru allir þættir 

Plansins a  a ætlun. 

PLANIÐ 

 

Áætlun 2011 2012 2013 2014H1 2014H2 2015 2016 Alls 

Lækkun fjárfestinga í 
veitukerfum 

1.205 3.518 2.690 995 1.523 2.410 2.659 15.000 

Eignasala 1.000 2.000 5.100 750 1.150 - - 10.000 

Aðhald í rekstri 300 900 900 406 494 1.000 1.000 5.000 

Önnur lækkun fjárfestinga 250 200 200 79 121 200 200 1.250 

Frestun fjárfestinga vegna 
fráveitu 

- 2.000 900 - - -2.000 -900 - 

Samtals 2.755 8.618 9.790 2.230 3.288 1.610 2.959 31.250 

Víkjandi lán 8.000 - 4.000 - - - - 12.000 

Leiðrétting gjaldskrár  1.122 1.552 1215 558 737 1.330 1.499 8.013 

Samtals 9.122 1.552 5.215 558 737 1.330 1.499 20.013 

Alls 11.877 10.170 15.005 2.788 4.025 2.940 4.458 51.263 

         

         Raun 2011 2012 2013 2014H1 2014H2 2015 2016 Alls 

Lækkun fjárfestinga í 
veitukerfum 

1.825 4.808 3203 1161 - - - 10.997 

Eignasala 1.115 212 6109 1515 - - - 8.951 

Aðhald í rekstri 747 887 1381 581 - - - 3.596 

Önnur lækkun fjárfestinga 378 415 286 228 - - - 1.307 

Frestun fjárfestinga vegna 
fráveitu 

- 2.150 1152 -23 - - - 3.279 

Samtals 4.065 8.472 12.131 3.462 - - - 28.130 

Víkjandi lán 7.925 75 4000 0 - - - 12.000 

Leiðrétting gjaldskrár  1.128 2.200 2170 809 - - - 6.307 

Samtals 9.053 2.275 6.170 809 - - - 18.307 

Alls 13.118 10.747 18.301 4.271 - - - 46.437 
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Forsendur og viðmið fja rhagsa ætlunar 

Forsendur 

Forsendur fja rhagsa ætlunar 2015 og fimm a ra a ætlunar 2016-2020 byggja a  þjo ðhagsspa  Hagstofu I slands 

sem gefin var u t í  ju lí  2014 sem og spa m fra  Seðlabanka I slands, Reykjaví kurborg og Orkuveitu Reykjaví kur.  

Forsendur um þro un a lverðs byggja a  upply singum fra  LME (London Metal Exchange).  Við a kvo rðun vaxta 

var miðað við fo lgna framvirka vexti eftir myntum og vaxtakjo rum einstakra samninga. 

FORSENDUR 

LÝSING 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vísitala neysluverðs, breyting (%) 2,5 3,4 3,2 2,8 2,6 2,5 2,5 

Byggingavísitala des-des, breyting (%) 1,7 3,4 3,2 2,8 2,6 2,5 2,5 

Gengisvísitala í árslok (stig) 203,2 206,8 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 

Álverð, meðalverð ársins ($) 2.085 2.143 2.197 2.251 2.307 2.366 2.425 

 

Viðmið 

Við gerð fja rhagsa ætlunar hefur verið stuðst við fja rsty ringar- og a hættustefnu Orkuveitu Reykjaví kur sem 

samþykkt var af stjo rn OR í  okto ber 2013 og staðfest af eigendum a  eigendafundi í  no vember 2013.  

I  stefnunni segir að gera skuli a ætlanir um fja rmo gnun og að leitast skuli við að tryggja o rugga fja rmo gnun 

a.m.k. þrju  a r fram í  tí mann.  Jafnframt skal stefnt að því  að veltufja rhlutfall verði yfir 1.   

I  Planinu var ekki gert ra ð fyrir la nto kum þar sem aðgangur OR að la nsfja rmagni var ekki fyrir hendi.  Þar 

sem markmið Plansins hafa gengið eftir og gott betur hefur OR nu  aðgang að fja rma lamo rkuðum til la nto ku 

og a hættuvarnarsamninga.  Því  er nu  gert ra ð fyrir að OR taki la n til að styrkja lausafja rsto ðu og na  

markmiðum stefnunnar.  La ntakan miðar fyrst og fremst að því  að tryggja fja rhag fyrirtækisins og viðhalda 

sterkri lausafja rsto ðu þess.  Veltufja rhlutfall er a ætlað í  kringum 1 o ll a r a ætlunarinnar. 

I  a ætluninni er gert ra ð fyrir fyrirliggjandi a hættuvarnarsamningum en fyrirtækið gerir ra ð fyrir að halda 

a fram að verja sig gagnvart ytri breytum í  takt við a hættustefnu þess.  Þessar ytri breytur eru a lverð, vextir 

og gengi gjaldmiðla. Gert er ra ð fyrir að hluti ny rrar fja rmo gnunar verði tekin í  erlendri mynt m.a. til þess að 

draga u r gjaldeyrisa hættu í  greiðsluflæði.  

Fja rfestingar eru að mestu leyti fja rmagnaðar með handbæru fe  fra  rekstri.  Fja rfestingarþo rf fyrirtækisins 

eykst a  næstu a rum í  kjo lfar Plansins og aukinna umhverfiskrafna.  Hluta fja rfestinga er gert ra ð fyrir að 

fja rmagna með la nsfe .  

 

 

  



FORSENDUR OG VIÐMIÐ FJÁRHAGSÁÆTLUNAR  

Blaðsí ða 7 

Fja rhagsleg viðmið a ætlunar 

I  samræmi við eigendastefnu og aðgerðara ætlun eigenda er markvisst stefnt að heilbrigðari fja rhag 

fyrirtækisins. Það felur í  se r að markvisst bæta lykilto lur í  rekstri s.s. veltufja rhlutfall, eiginfja rhlutfall, 

skuldaþekja o.fl. I  neðangreindri to flu ma  sja  lykilto lur eins og þær voru í  a rslok 2013 og a ætlaðar nu : 

Lýsing 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA/Rekstrartekjur 
 

61,2% 60,0% 60,7% 60,4% 60,3% 60,8% 58,7% 

Eiginfjárhlutfall 
 

32,7% 34,6% 38,0% 40,8% 43,9% 48,0% 52,6% 

Veltufjárhlutfall 
 

0,6 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 

(Vaxtaberandi skuldir - handbært fé) / 
EBITDA  

7,2 6,8 5,5 4,9 4,4 3,8 3,4 

 

Forgangsro ðun og mat a  fja rfestingum 

I  eigendastefnu Orkuveitu Reykjaví kur er hlutverk og kjarnastarfsemi fyrirtækisins skilgreind og liggur hu n 

til grundvallar við mat a  forgangsro ðun fja rfestinga. Þau verkefni sem tilnefnd eru a  fja rfestingara ætlun hafa 

verið lengi til umfjo llunar og hlotið forgangsro ðun a ður en þau eru lo gð fram.  A ður en endanleg a kvo rðun 

um verkefni er tekin er unnin frekari undirbu ningsvinna og  í tarlegt a hættumat framkvæmt. Þegar na nari 

undirbu ningsvinnu se rhvers verkefnis er lokið fer það í  samþykktarferli innan hvers fe lags og sí ðar stjo rnar 

og eiganda, ef við a , eftir skilgreindu verklagi. Stuðst er við hlutlæga greiningu m.a. a  eftirfarandi þa ttum: 

• Aukin notkun eða eftirspurn  
• Bilanasaga 
• Aldur  
• Efni 
• A standsgreining 
• O ryggi starfsmanna og viðskiptavina 
• Afhendingaro ryggi 
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Fja rhagsa ætlun 2015 

Gert er ra ð fyrir að hagnaður a rsins 2015 verði 6.179 m.kr. samanborið við 11.884 m.kr.  samkvæmt 

u tkomuspa  fyrir a rið 2014, þetta er lækkun upp a  5.705 m.kr.  Eiginfja rhlutfall er a ætlað 34,6% í  a rslok 

2015 samanborið við 32,7% a rið 2014. 

REKSTRARREIKNINGUR 

Tekjur 

Rekstrartekjur eru a ætlaðar 39.952 m.kr. en eru 37.807 m.kr. í  u tkomuspa  a rsins 2014.  Tekjur af sma so lu 

vaxa um 482 m.kr. og 1.733 m.kr. í  heildso lu.   

Gjöld 

Rekstrarkostnaður a n afskrifta er a ætlaður 15.982 m.kr. samanborið við 14.672 m.kr. í  u tkomuspa  a rið 2014 

sem er 8,9% hækkun.   Orkukaup og flutningskostnaður hækka um 289 m.kr. milli a ra eða 5,3%.   

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Eignir 

Gert er ra ð fyrir að heildareignir nemi 286,8 milljo rðum kro na í  a rslok 2015 samanborið við 282,2 milljarða 

kro na í  a rslok 2014 sem er 1,6% hækkun milli a ra.   

Eigið fé og skuldir 

Gert er ra ð fyrir að eigið fe  nemi 99,3 milljo rðum kro na í  a rslok 2015 samanborið við 92,4 milljarða kro na í  

a rslok 2014.  Þa  er gert ra ð fyrir að skuldir lækki u r 189,8 milljo rðum kro na í  187,5 milljo rðum kro na í  

a rslok 2015 sem er lækkun um 1,2% milli a ra.  

SJÓÐSTREYMI 

Handbært fé frá rekstri 

Handbært fe  fra  rekstri er a ætlað 18,8 milljarðar kro na a rið 2015 samanborið við 19,9 milljarða kro na a rið 

2014. 

Fjárfestingahreyfingar 

Fja rfesting a rsins í  varanlegum rekstrarfja rmunum er a ætluð 10,3 milljarðar kro na a rið 2015 samanborið 

við 3,8 milljarða kro na a rið 2014.   

I  samræmi við stefnu stjo rnar um að leggja a herslu a  kjarnastarfsemi verður a fram unnið að því  að selja 

eignir utan kjarnastarfsemi.  I  u tkomuspa  er gert ra ð fyrir að eignasala verði 2,5 milljarður kro na.  Ef það 

gengur eftir er markmiði Plansins í  eignaso lu na ð. 
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Fimm a ra a ætlun 2016-2020 

REKSTRARREIKNINGUR 

Tekjur 

A ætlað er að rekstrartekjur hækki um 10.031 m.kr. fra  2015 til 2020 eða sem nemur 25,1%.  Raforkusala a  

almennan markað hækkar um 2.405 m.kr. eða 21,6% og heitavatnssma sala hækkar um 2.665 m.kr. eða 

25,4%.  Tekjur af gagnaflutningum aukast um 729 m.kr. eða 43,2%.  Heildsala hækkar um 2.066 m.kr. eða 

26,5%  

 

Mynd 1 

 

Gjöld 

Gert er ra ð fyrir að rekstrarkostnaður a n afskrifta aukist fra  2015 til 2020 um 4.672 m.kr. eða 29,2%. 

Orkukaup og flutningur hækka um 1.357 m.kr. eða 23,6%.  Launakostnaður og annar rekstrarkostnaður 

hækkar um 3.314 m.kr. eða 32,4%.  Aukinn rekstrarkostnað ma  að mestu rekja til verðlagsbreytinga.  

EBITDA hækkar u r 23.969 m.kr. a rið 2015 í  29.329 m.kr. a rið 2020 eða sem nemur 22,4%.  
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Afkoma 

Eins og sja  ma  a  mynd 2 er gert ra ð fyrir að afkoman vaxi a  tí mabilun og er gert ra ð fyrir að verði 12,5 

milljarðar kro na a rið 2020. Hafa ber í  huga að o reglulegir fja rmagnsliðir eins og breytingar a  virði 

framvirkra raforkuso lusamninga getur haft veruleg a hrif a  afkomuna eins og raunin virðist ætla að verða 

a rið 2014. 

 
Mynd 2 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Heildareignir í  fja rhagsa ætlun lækka a  tí mabilinu 2015 til 2020 um 6,778 milljarða kro na eða 2,4% og verða 

um 280,0 milljarður kro na a rið 2020.  Eiginfja rhlutfall styrkist jafnt og þe tt a  tí mabilinu 2015-2020, þ.e. fra  

því  að vera 34,6% í  a rslok 2015, í  52,6% í  a rslok 2020.   
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Mynd 3 

Eigið fe  í  a rslok 2020 er a ætlað 147,3 milljarðar kro na og eykst um 48,1 milljarða kro na fra  a rslokum 2015.  

Þa  er gert ra ð fyrir því  að heildarskuldir lækki a  tí mabilinu 2015 til 2020 u r 187,5 milljo rðum kro na í  132,7 

milljarða eða um 29,2%. 

 

Mynd 4 
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Fjárfestingahreyfingar 

A  a runum 2016 til 2020 eru fja rfestingar a ætlaðar 46,6 milljarðar kro na.   

Fja rfesting í  veitukerfum er a ætluð 29,6 milljarðar kro na og eru helstu fja rfestingaverkefnin endurny jun 

stofnæða í  hitaveitu, endurny jun aðveitu- og dreifisto ðva í  rafmagni og samstarfsverkefni með 

sveitarfe lo gum a  starfssvæði veitnanna.  Fra veituframkvæmdir a  Vesturlandi hefjast að ny ju a  a rinu 2015 og 

ly kur a  a rinu 2016 en þa  eiga fra veituma l í  þeim byggðarlo gum að vera komin í  sama horf og a  

ho fuðborgarsvæðinu.  

Fja rfesting í  virkjunum er a ætluð 13,9 milljarðar kro na og eru helstu fja rfestingaverkefnin tengd  

umhverfisma lum, m.a. hreinsun a  brennisteinsvetni auk framkvæmda vegna 2. a fanga varmasto ðvar a  

Hellisheiði. 

A  a rinu 2016 er gert ra ð fyrir uppgjo ri a  skuldabre faeign sem tengd er a lverði að a kveðnu marki, 9,5 

milljarðar kro na. 

Fjárfestingar 

He r getur að lí ta sundurliðun fja rfestinga í  milljo num kro na. 

FJÁRFESTINGAR 

LÝSING 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Virkjanir 1.895 3.809 492 2.718 4.671 4.405 1.652 

Veitukerfi 3.854 5.626 5.430 5.888 6.009 5.972 6.348 

Önnur fjárfesting 632 831 617 581 593 608 623 

Fjárfestingar alls 6.382 10.265 6.539 9.188 11.273 10.984 8.623 
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Mynd 5 

 

Fjármögnunarhreyfingar 

Afborganir skulda eru a ætlaðar 19,3 milljarðar a rið 2016 og svo milli 14-16 milljarðar kro na til a rsins 2020, 

samtals um 80 milljarðar kro na. 

La nto kur eru a ætlaðar 12 milljarðar a  tí mabilinu eða sem nemur um 25% af fja rfestingu og 15% af 

afborgunum skulda. 

Handbært fe  tí mabilsins fer vaxandi u r 11,3 milljo rðum kro na a rið 2015 í  15,3 milljarða kro na a rið 2020. 
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Mynd 6 

FJÁRHAGSLEGIR LYKILMÆLIKVARÐAR 

 

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR – 5 ÁRA ÁÆTLUN 

 

 

Lýsing 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA/Rekstrartekjur 61,2% 60,0% 60,7% 60,4% 60,3% 60,8% 58,7% 

Eiginfjárhlutfall 32,7% 34,6% 38,0% 40,8% 43,9% 48,0% 52,6% 

Veltufjárhlutfall 0,6 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 

(Vaxtaberandi skuldir - handbært fé) / 

EBITDA 
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Fja rhagsa ætlun 2015 og langtí maa ætlun 2016-2020

 

ÚTKOMUSPÁ ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rekstrartekjur 37.807 39.952 42.074 43.908 45.746 47.879 49.983

Smásala 30.496 30.979 32.375 33.968 35.532 37.103 38.700

Rafmagn 11.109 11.130 11.551 12.033 12.514 13.012 13.534

Heitt vatn 10.124 10.473 10.925 11.470 12.013 12.565 13.138

Kalt vatn 3.201 3.260 3.398 3.563 3.729 3.898 4.076

Fráveita 4.352 4.426 4.614 4.838 5.063 5.293 5.534

Gagnaflutningur 1.709 1.689 1.887 2.064 2.214 2.333 2.418

Heildsala 6.048 7.781 8.462 8.654 8.879 9.391 9.846

Rafmagn 5.796 7.537 8.208 8.388 8.600 9.100 9.363

Heitt vatn 195 183 191 201 210 220 408

Kalt vatn 57 60 63 66 69 72 75

Hagnaður af sölu eigna 50 0 0 0 0 0 0

Aðrar tekjur 1.213 1.193 1.237 1.287 1.335 1.385 1.436

Rekstrargjöld 14.672 15.982 16.514 17.373 18.180 18.792 20.654

Orkukaup 2.408 2.568 2.729 2.887 3.044 3.210 3.297

Flutningur 3.054 3.184 3.317 3.438 3.560 3.684 3.812

Laun og launatengd gjöld 4.089 4.652 4.958 5.263 5.525 5.724 5.867

Annar rekstarkostnaður 5.121 5.578 5.510 5.784 6.051 6.174 7.678

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) 23.135 23.969 25.560 26.536 27.567 29.087 29.329

Afskriftir 9.030 9.329 9.545 9.715 9.930 10.158 10.343

Rekstrarhagnaður 14.105 14.640 16.015 16.821 17.637 18.929 18.986

Fjármagnsliðir 2.283 -6.920 -6.648 -5.904 -5.101 -4.877 -4.674

Vaxtatekjur 1.076 1.143 1.113 934 968 1.004 1.076

Vaxtagjöld og verðbætur -5.297 -5.491 -6.266 -5.927 -6.056 -6.050 -5.872

Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum 6.504 -2.573 -1.495 -911 -13 169 122

Áhrif hlutdeildarfélaga 0 0 0 0 0 0 0

Hagnaður (tap) fyrir skatta 16.387 7.720 9.367 10.917 12.536 14.053 14.313

Tekjuskattur -4.503 -1.540 -1.754 -1.797 -1.891 -2.169 -1.815

Hagnaður (tap) ársins 11.884 6.179 7.614 9.120 10.645 11.883 12.498

Rekstrarreikningur
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ÚTKOMUSPÁ ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eignir 282.202 286.772 282.202 283.322 285.138 283.007 279.994

FASTAFJÁRMUNIR 267.340 261.985 259.459 258.681 259.874 260.546 258.616

Varanlegir rekstrarfjármunir 249.424 252.017 249.494 248.834 250.051 250.759 248.928

Óefnislegar eignir 1.454 1.632 1.772 1.905 2.031 2.149 2.260

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum 58 58 58 58 58 58 58

Eignarhlutar í öðrum félögum 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum 3.913 3.999 3.923 3.768 3.617 3.463 3.253

Áhættuvarnarsamningar 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359

Aðrar fjáreignir 9.696 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Tekjuskattseign 202 162 95 0 0 0 0

VELTUFJÁRMUNIR 14.862 24.788 22.743 24.641 25.264 22.461 21.378

Vörubirgðir 369 371 372 372 372 372 372

Viðskiptakröfur 3.729 3.946 4.142 4.290 4.436 4.615 4.796

Áhættuvarnarsamningar 143 202 244 281 341 389 430

Aðrar fjáreignir 0 8.842 0 0 0 0 0

Aðrar skammtímakröfur 165 167 829 811 785 757 717

Sjóður og bankainnistæður 10.456 11.259 17.156 18.887 19.329 16.328 15.062

Eigið fé og skuldir 282.202 286.772 282.202 283.322 285.138 283.007 279.994

EIGIÐ FÉ 92.359 99.252 107.112 115.612 125.206 135.980 147.308

Sérstakur endurmatsreikningur 66.476 66.726 66.811 66.811 66.811 66.811 66.811

Þýðingarmunur 188 569 702 702 702 702 702

Gangvirðisreikningur 2.342 2.425 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453

Óráðstafað eigið fé 23.353 29.533 37.146 45.646 55.240 66.014 77.342

SKULDIR  189.843 187.520 175.089 167.710 159.931 147.027 132.686

Langtímaskuldir 164.524 160.510 150.598 142.281 133.905 119.532 105.917

Skuldir við lánastofnanir 160.078 154.532 143.862 134.244 126.069 112.440 99.856

Lífeyrisskuldbinding 537 567 599 632 666 702 739

Aðrar fjárskuldir 7 7 7 7 7 7 7

Tekjuskattsskuldbinding 3.902 5.403 6.129 7.398 7.162 6.383 5.314

Skammtímaskuldir 25.318 27.010 24.492 25.429 26.026 27.495 26.769

Viðskiptaskuldir 2.295 2.513 2.711 2.893 3.067 3.226 3.491

Skuldir við lánastofnanir 65 202 277 1.323 223 229 235

Næsta árs afborganir langtímaskulda 17.244 18.710 14.362 14.426 14.060 14.350 13.238

Ógreiddir skattar 0 0 960 433 2.126 2.948 2.884

Aðrar fjárskuldir 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum 0 0 0 0 0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir 4.242 4.114 4.710 4.883 5.078 5.269 5.450

Efnahagsreikningur
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ÚTKOMUSPÁ ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN ÁÆTLUN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rekstrarhreyfingar

(Tap) Hagnaður tímabilsins 11.884 6.179 7.614 9.120 10.645 11.883 12.498

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld -2.283 6.920 6.648 5.904 5.101 4.877 4.674

Tekjuskattur 4.503 1.540 1.754 1.797 1.891 2.169 1.815

Afskriftir 9.030 9.329 9.545 9.715 9.930 10.158 10.343

Söluhagnaður eigna -50 0 0 0 0 0 0

Lífeyrisskuldbinding hækkun (lækkun) 19 30 31 33 35 36 37

VELTUFÉ FRÁ REKSTRI ÁN VAXTA OG SKATTA 23.104 23.999 25.591 26.569 27.601 29.123 29.366

BREYTING Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM 2.159 19 9 -27 -112 -170 -76

Innborgaðar vaxtatekjur 1.012 653 633 505 570 624 697

Greidd vaxtagjöld ISK -4.330 -4.127 -4.717 -4.723 -4.924 -4.972 -4.853

Móttekinn arður 0 0 0 0 0 0 0

Greiddur tekjuskattur 0 0 0 -960 -433 -2.126 -2.948

Greiðslur annarra fjármagnsliða -2.078 -1.699 -1.343 -624 -109 31 0

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI  19.866 18.845 20.174 20.741 22.594 22.511 22.186

Fjárfestingahreyfingar

Orkuver -1.895 -3.809 -492 -2.718 -4.671 -4.405 -1.652

Veitukerfi -3.854 -5.626 -5.430 -5.888 -6.009 -5.972 -6.348

Önnur fjárfesting -632 -831 -617 -581 -593 -608 -623

Aðrar fjárfestingahreyfingar 2.572 0 9.512 0 0 0 0

FJÁRFESTINGAHREYFINGAR ALLS -3.810 -10.265 2.972 -9.188 -11.273 -10.984 -8.623

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán 5.701 10.000 2.000 5.000 5.050 0 0

Afborganir langtímaskulda -18.544 -17.815 -19.256 -14.822 -15.929 -14.527 -14.829

Lán frá eigendum 0 0 0 0 0 0 0

Lánalínur, breyting -1.765 0 0 0 0 0 0

Skammtímalán, breyting 0 0 0 0 0 0 0

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR ALLS -14.607 -7.815 -17.256 -9.822 -10.879 -14.527 -14.829

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 1.449 765 5.890 1.731 442 -3.001 -1.266

Handbært fé í ársbyrjun 8.993 10.456 11.259 17.156 18.887 19.329 16.328

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé 14 38 6 0 0 0 0

Handbært fé í lok tímabilsins 10.456 11.259 17.156 18.887 19.329 16.328 15.062

Sjóðstreymi
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Viðauki 

Veitur 

Fja rfestingar veitukerfa eru að hluta til afleiðing skipulagsa ætlana sveitarfe laga, sem veitunum er skylt að 

sinna.  A rið 2015 er gert ra ð fyrir að verkefni af þessum toga se u 23% af heildarfja rfestingara ætlun 

veitukerfa. 

Hitaveita  

Endurny jun go tuæða og dreifkerfi – almenn viðmið:   
• Slysahætta er a hættumetin og hættulegar lagnir lenda fremst í  forgangi. 
• I  a hættumatinu er tekið tillit til staðstetningu, aldurs og afleiðingar hugsanlegs slyss. 
• Bilanir eru skra ðar. Lagnir með langa eða alvarlega bilanaso gu lenda framar í  forgangsro ðun. 
• Eldri lagnir eru lí klegri að bila meira.  Þær eru skoðaðar se rstaklega ef þær tengjast framkvæmdum 

annarra veitukerfa,  sveitarfe laga eða annarra aðila. 

 

Stofnæð HAB: 

• Mikil slysahætta a  starfsmo nnum OR Veitna í  bilunum. 
• Mikil slysahætta hja  vegfarendum í  na lægð bilunar. 
• Lo ng bilanasaga og alvarlegar bilanir. 
• Eina aðfærsla heits vatns í  sto r byggðarlo g. 

 

Reykjaæðar og aðrar stofnæðar:     

• A kveðnir staðir flokkaðir sem veikir punktar í  kerfinu skv. a standsgreiningu fyrir 
ho fuðborgarsvæðið (sbr. sky rslu 2011). 

 

Viðbo tarforði HAB:             

• Nu verandi ha marksnotkun er na lægt afkastagetu nu verandi vatnso flunarsvæða. 
• Tí mafrekur aðdragandi að virkjun. 

 

Rafmagnsveita 

Endurny jun ha spennustrengja og kerfa – almenn viðmið: 
• Kerfisbundin a standsgreining sy nir veika punkta. 
• Bilanir eru skra ðar. Strengir með langa eða alvarlega bilanaso gu lenda framar í  forgangsro ðun. 
• Viðkvæmir notendur. 

 

Aðveitusto ð A20 Akranesi       

• Rafbu naður nu verandi sto ðvar er orðinn gamall og u reltur. 
• Ny tt aðalskipulag gerir ra ð fyrir færslu aðveitusto ðvar.  
• Rekstraro ryggi ekki viðunandi (ef ein kerfiseining bilar þa  a  o nnur að verða tiltæk). 
• Afkastageta rafbu naðar ekki fullnægjandi miðað við nu verandi a lag. Mesta a rsa lag a  sto ðina var 

orðið hærra en afkastageta annars aflspennisins.  Ekki er svigru m til að fjo lga notendum. 

 

Aðveitusto ðvar endurny jun bu naðar   

• Aldur kerfishluta og bilanasaga. 

 

Miðlægt stjo rnkerfi rafmagns     

• Hugbu naðar og ve lbu naður u reldur og því  engir varahlutir fa anlegir. 
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Endurny jun dreifisto ðva       

• Kro fur Mannvirkjastofnunar um reglulega endurny jun. 

 

Kjalarneslí na í  jarðstreng  

• Bilanasaga vegna o veðra sem skapa afhendingarbresti. 

 

Vatnsveita 

Endurny jun go tuæða og kerfa – almenn viðmið: 
• Bilanir eru skra ðar. Lagnir með langa eða alvarlega bilanaso gu lenda framar í  forgangsro ðun. 
• Eldri lagnir eru lí klegri að bila meira.  Þær eru skoðaðar se rstaklega ef þær tengjast framkvæmdum 

annarra veitukerfa,  sveitarfe laga eða annarra aðila. 
• Mikilvægi neysluvatns og slo kkvivatns. 

 

Endury jun stofnlagna Rvk. 

• Mikilvægi lagna. 
• Bilanasaga. 
• Staðsetning lagna undir sto rum stofnæðum gatnakerfis. 

 

Vatnsendakriki – vatnso flun  

• O ryggi vatnso flunar fyrir Reykjaví k – varavatnsbo l vegna hugsanlegrar mengunar. 
• Aukning í  notkun. 

 

Sí ubu naður Gra bro k  

• O venjulegt gruggvandama l í  neysluvatni. 

 

 

Fráveita 

Fra veita a  vesturlandi (Bu naður og lagnir)             

• A kvo rðun eigenda að fara í  endurbætur í  fra veitu a  vesturlandi  þegar fra veitur eigenda voru 
yfirteknar. 

• Framkvæmdum a tti að lju ka 2014, en fja rfestingum var seinkað vegna Plans skv. a ko rðun eigenda. 

 

Fo ðrun (endurny jun eldri fra veitulagna)     

• Kerfisbundin myndun lagna segir til um a stand þeirra. 
• Forgangsro ðun endurny jana eftir a standsgreiningu. 

 

Dælu- og hreinsisto ðvar – endurbætur   

• Bilanasaga. 
• Forgangsro ðun u t fra  a standsmati rekstrarmanna. 
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Gagnaveita Reykjaví kur 

Gert er ra ð fyrir að a  þessu a ri verði að mestu lokið uppbyggingu ljo sleiðarakerfisins til heimila í  þeim 

sveitarfe lo gum sem GR hefur skuldbindnandi samninga við.  

Fja rfestingaa ætlun næsta a rs upp a  samtals 975 mkr. miðast við eftirfarandi viðfangsefni: 

• 462 mkr. varið í  a framhaldandi uppbyggingu ljo sleiðarakerfisins, þar af 80 mkr. til að lju ka 
uppbyggingu í  Reykjaví k og 382 mkr til að leggja ljo sleiðara til u.þ.b. 6.000 í bu ða a  svæðum í  
Ko pavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Eingo ngu verður ra ðist í  verkefni þar sem 
fullnægjandi arðsemi er talin na st.  

• 513 mkr. varið í  bu nað, innanhu slagnir og uppbyggingu grunnnets vegna fjo lgunar viðskiptavina a  
svæðum þar sem uppbyggingu er lokið. 

 

Orka na ttu runnar 

Að neðan eru helstu fja rfestingarverkefni Orku Na ttu runnar fyrir a rið 2015 og umfjo llun a  þeim.  

Hverahlíðarlögn 

Ví sað er í  a hættu- og arðsemisgreinar sem kynntar hafa verið fyrir stjo rn og eigendum a  samþykktarferli 

verkefnis. Þar kemur meðal annars fram að innri vextir verkefnisins se u um 20% og hagkvæmni þess er 

betri eftir því  sem því  lí kur fyrr.  Uppfærð kostnaðara ætlun hljo ðar uppa  3.322 mkr. og þar af fellur 

kostnaður uppa  2.455 mkr. a rið 2015. 

Vinnsluhola, uppbótargufa fyrir Nesjavelli  

A  Nesjavo llum er a rleg gufury rnun um 1% og því  er gert ra ð fyrir borun viðhaldsholu a  Nesjavo llum . a  a rinu 

2015 

 

Niðurrennslismál á Hellisheiði 

Samkvæmt ny tingar og starfsleyfi Hellisheiðarvirkjunar ber að dæla o llum jarðhitavo kva sem til fellur við 

vinnsluna aftur niður í  jarðhitageyminn og tí mabundin yfirborðslosun er einungis heimiluð við sto rfelda 

bilun. 

Vatnsöflun og varmalosun á Nesjavöllum 

I  starfsleyfi Nesjavallarvirkjunar er kveðið a  um að allri yfirborðslosun jarðhitavatns skuli vera hætt a rið 

2011. Vegna erfiðrar fja rhagssto ðu fe kkst þessu a kvæði frestað til a rsloka 2016. Nauðsynlegt er að draga u r 

varmalosun a  yfirborði eins fljo tt og auðið er með þeim verkefnum sem tí unduð eru í  

fja rfestingara ætluninni. 

Jarðhitagasmál á Hellisheiði 

A framhaldandi verkefni samkvæmt samþykktri verkefnaa ætlun eru til að uppfylla a kvæði reglugerðar 

514/2010 um að draga u r styrk brennisteinvetnis af vo ldum losunar fra  jarðgufuvirkjunum. A ætluð verkefni 

eru talin nauðsynleg til að na  settu markmiði a ður en undanþa ga fyrir Hellisheiðarvirkjun rennur u t í  a rslok 

2016.   


