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ÁVA R P S TJ Ó R N A R F O R M A N N S

Þannig hefur tekist vel að standa vörð um innviði
félagsins og viðhalda þeim í faraldrinum, en þeir eru hluti
af lykilinnviðum Íslands, í efnahagslegu og öryggislegu
tilliti. Félagið á enn greiðan aðgang að lausafé, sem er afar
mikilvægt í þeirri óvissu sem við búum við. Alþjóðlegar
viðhorfskannanir hafa sýnt að Ísland er í sterkri
samkeppnisstöðu, sem öruggt hágæða ferðamannaland
með eftirsótt náttúrleg víðerni, þegar ferðalög hefjast að
einhverju marki á ný í heiminum.
Samkeppni milli flugvalla hefur aldrei verið harðari,
en Keflavíkurflugvöllur mun hafa ákjósanlegt færi á
ný þegar dregið verður úr ferðatakmörkunum, m.a. í
tengingum milli heimsálfa. Við munum þreyja þorrann og
verða rækilega tilbúin þegar þar að kemur. Isavia hefur
eyrnamerkt verulegar fjárhæðir til markaðsstuðnings til
flugfélaga með það að markmiði að flýta uppbyggingunni á
markvissan hátt um leið og færi gefst.

Síðustu ár hefur vöxtur og samdráttur millilandaflugs
á Íslandi verið óvenjulega mikill. Ör fjölgun var í fjölda
millilandafarþega sem fór um Keflavíkurflugvöll frá árinu
2009 til 2018 – eða ríflega fjórföldun á tímabilinu. Félagið
hafði varla við að uppfæra innviði sína og þjónustugetu á
meðan á vextinum stóð. Síðan snerist dæmið algerlega
við. Árið 2019 varð 26% samdráttur í fjölda farþega,
vegna gjaldþrots Wow air og kyrrsetningar á Boeing 737
MAX flugvélum, sem Icelandair hugðist nota. Þegar erfitt
ár var að baki, í upphafi árs 2020, bjuggust fyrirtæki í
ferðaþjónustunni, þar á meðal stjórnendur Isavia, við því að
það versta væri yfirstaðið og að nú hæfist vöxtur á ný.
Það var öðru nær. Eins og allir vita þá skall á heimsfaraldur
snemma árs 2020, sem hafði þau áhrif að um 81%
samdráttur varð í fjölda millilandafarþega sem fór um
Keflavíkurflugvöll milli ára. Fara þarf langleiðina aftur
til síðustu aldamóta, löngu áður en ferðaþjónustan
tók að vaxa verulega á Íslandi, til að sjá sambærilegar
farþegatölur um Keflavíkurflugvöll.
Í öllu þessu róti reyndi verulega á styrk Isavia. Það
er ánægjulegt að sjá hversu vel félagið hefur, þrátt
fyrir allt, staðið af sér hremmingar veirufaraldursins.
Skipulagsbreytingar samstæðunnar, sem ráðist var í árið
2019, auðvelduðu ólíkum rekstrareiningum hjá samstæðu
Isavia að forgangsraða áherslum sínum við aðstæður sem
enginn sá fyrir.

Í sama augnamiði hóf félagið að framkvæma á ný til
samræmis við uppbyggingaráætlun Keflavíkurflugvallar
í byrjun þess árs í kjölfarið á hlutafjáraukningu í félaginu.
Sú vinna mun skila aukinni samkeppnishæfni flugvallarins
til framtíðar og betri upplifun farþega og flugfélaga sem
nýta völlinn til flugtenginga eða ferðalaga til og frá landinu.
Með framkvæmdunum verður auk þess til fjöldi starfa á
Suðurnesjunum, sem mun koma sér afar vel í því erfiða
atvinnuástandi sem nú ríkir á svæðinu.
Mig langar til að þakka stjórnendum félagsins og
starfsmönnum öllum fyrir afar vel unnin störf á þessum
sérstaklega krefjandi tímum. Isavia tekur það hlutverk sitt
alvarlega að starfrækja og byggja upp einn af lykilinnviðum
íslensks efnahagslífs. Félagið hyggst standa fyllilega undir
þeirri ábyrgð til framtíðar.

Með kærri kveðju,
Orri Hauksson,
Stjórnarformaður Isavia
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S K Ý R S L A S TJ Ó R N A R
Isavia ohf. („samstæðan“) var stofnað í ársbyrjun 2010 með samruna Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar
ohf. Isavia ohf. er opinbert hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög og er heimili 		
og varnarþing félagsins í Hafnarfirði.
Þann 1. janúar 2020 var gerð uppskipting á Isavia ohf. þar sem rekstur flugleiðsögu og rekstur
innanlandsflugvalla var færður í sér félög. Rekstrarhluti flugleiðsögu færðist til dótturfélagsins Isavia
ANS ehf. og rekstrarhluti innanlandsflugvalla færðist til dótturfélagsins Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Eignarhald og viðhald á innviðum innanlandsflugvallanna er áfram á forræði ríkisins. 				
Móðurfélag Isavia á og rekur Keflavíkurflugvöll.
Ríkissjóður er eini hluthafinn í félaginu. Samstæðuársreikningurinn fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu 			
og viðbótarkröfur í lögum um ársreikninga.

Rekstur ársins 2020

Hlutafé

Samkvæmt rekstrarreikningi Isavia ohf. námu rekstrartekjur
ársins 2020 um 14.737 milljónum króna (2019: 38.454 milljónir
króna). Tap ársins nam 13.178 milljónum króna (2019: 1.199
milljónir króna hagnaður). Neikvæður gengismunur nam um
3.800 milljónum króna (2019: 560 milljónir króna). Þann 31.
desember 2020 námu heildareignir samstæðunnar 80.477
milljónum króna (2019: 80.643 milljónir króna). Eigið fé í árslok
2020 nam 27.259 milljónum króna (2019: 36.466 milljónir
króna) og eiginfjárhlutfall samstæðunnar var 33,9% í lok
árs (2019: 45,2%). Laun og annar starfsmannakostnaður
nam 14.654 milljónum króna (2019: 18.038 milljónir króna) og
meðalfjöldi starfa á árinu 2020 var 1.081 (2019: 1.360).

Hlutafé í árslok nam 9.559 milljónum króna (2019: 5.589
milljónir króna). Hlutafé var aukið um 3.970 milljónir króna á
árinu.

Í lok síðasta árs féll úrskurður yfirskattanefndar félaginu í vil í
deilu þess við Ríkisskattstjóra vegna meðferðar á innsendum
virðisaukaskattsskýrslum fyrir tímabilið september 2016
til desember 2018. Vísað er í umfjöllun í skýringu 16 með
ársreikningnum vegna málsins.
Vakin er athygli á niðurfærslu viðskiptakrafna sem inniheldur
niðurfærslu vegna falls Wow air frá árinu 2019. Vísað er í
skýringu 16 með ársreikningnum vegna málsins.
Stjórn félagsins leggur til að að tap ársins verði flutt til næsta
árs en vísar að öðru leyti í samstæðuársreikninginn um
breytingar á eigin fé félagsins.

Stjórnarhættir
Stjórn Isavia hefur sett sér starfsreglur þar sem m.a. helstu
verkefni og valdsvið stjórnar og forstjóra eru skilgreind.
Starfsreglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins. Í
starfsreglunum er m.a. kveðið á um að stjórn félagsins skuli
fylgja leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar
eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og
Nasdaq OMX Iceland.
Í samræmi við ofangreindar leiðbeiningar um góða
stjórnarhætti og lög um ársreikninga, hefur stjórn Isavia
útbúið stjórnarháttayfirlýsingu sem er að finna á heimasíðu
félagsins og í viðauka I með ársreikningnum.
Í stjórn Isavia eru fimm stjórnarmenn, tvær konur og
þrír karlmenn. Er kynjahlutfall því í samræmi við lög sem
kveða á um að fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn skuli
tryggja að hlutfall hvors kyns í stjórn sé eigi lægra en 40%.
Tvær undirnefndir eru starfandi, endurskoðunarnefnd
og starfskjaranefnd en nefndunum er ætlað að bæta
starfshætti í þeim málefnum sem stjórn ber að annast og gera
störf stjórnarinnar þannig skilvirkari, sjá nánar á heimasíðu
félagsins og í viðauka I með ársreikningnum.
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COVID-19

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Árið 2020 reyndist ár áskorana fyrir Isavia. Rekstur
félagsins varð snemma árs fyrir verulegum áhrifum vegna
Covid-19 faraldursins þegar ferðalög til og frá Íslandi
stöðvuðust meira og minna. Ef horft er til ársins 2020 í
heild þá nam fækkun farþega um Keflavíkurflugvöll um
81%. Ef horft er á tímabilið apríl til desember 2020 þá
nam fækkunin um 93%. Mikið álag myndaðist á rekstur
félagsins og starfsmenn þess vegna faraldursins. Við tók
mikil vinna við að aðlaga rekstur félagsins að gerbreyttum
aðstæðum. Eigandi félagsins lagði því til nýtt hlutafé
í júní og svo aftur í byrjun árs 2021. Báðum þessum
hlutafjáraukningum var ætlað að mæta því tjóni sem varð
vegna Covid-19 og gera þannig félaginu kleift að halda
áfram uppbyggingu á innviðum Keflavíkurflugvallar til
framtíðar. Félagið var í lok árs 2020 engu að síður vel í
stakk búið til að takast á við stöðuna vegna Covid-19 en
það er ljóst að enn er til staðar mikil óvissa um hvenær
ferðatakmörkunum í heiminum verður aflétt. Stjórn
félagsins telur þó að rekstrarhæfi félagsins sé tryggt,
sérstaklega í ljósi þeirrar hlutafjáraukningar sem átti sér
stað í byrjun árs 2021. Vísað er í umfjöllun í skýringu 24 með
ársreikningnum vegna málsins.

Stjórn og forstjóri Isavia ohf. staðfesta, samkvæmt þeirra
bestu vitund, að samstæðuársreikningur þessi gefi glögga
mynd af rekstrarafkomu samstæðunnar, eignum, skuldum
og breytingu á handbæru fé á árinu 2020.

Samfélagsleg ábyrgð og ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Starfsemi Isavia fellur undir ákvæði ársreikningslaga um
ófjárhagslega upplýsingagjöf. Isavia ohf. er með stefnu
í samfélagsábyrgð og hefur stutt UN Global Compact
sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2016. Með því
skuldbindur félagið sig til þess að stefna og starfshættir
séu í samræmi við tíu viðmið Sameinuðu þjóðanna um
mannréttindi, vinnumál, umhverfismál og aðgerðir gegn
spillingu. Isavia styður við Heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbæra þróun og vinnur markvisst að þeim.
Árs- og samfélagsskýrsla Isavia er gefin út samkvæmt
alþjóðlegum staðli Global Reporting Initiative ásamt
sérákvæðum þeirra um flugvelli. Í skýrslunni er áherslum,
markmiðum, lykilmælikvörðum og árangri Isavia í átt
að aukinni sjálfbærni gerð skil. Fjallað er um umhverfis,
samfélagslega og efnahagslega þætti í ítarlegu máli.
Þá skilar Isavia árs- og samfélagsskýrslu félagsins
árlega til UN Global Compact og Global Reporting
Initiative. Skýrslan kemur nú út í fimmta skipti með
þessum hætti. Frekari upplýsingar um ófjárhagsleg málefni
félagsins er að finna í árs- og samfélagsskýrslu Isavia sem
er á slóðinni: isavia.is/arsskyrsla2020.

Það er álit stjórnar og forstjóra Isavia ohf. að
reikningsskilareglur félagsins séu viðeigandi og að í
samstæðuársreikningi þessum sé að finna gott yfirlit yfir
þróun og árangur í rekstri félagsins, áhættustýringu og
helstu óvissuþætti í umhverfi þess.
Stjórn og forstjóri Isavia ohf. hafa yfirfarið og samþykkt
samstæðuársreikning félagsins fyrir árið 2020 með
undirritun sinni og leggja til við aðalfund félagsins að
samþykkja samstæðuársreikninginn.
Hafnarfjörður, 11. mars 2021
Í stjórn
Orri Hauksson
stjórnarformaður
Eva Pandora Baldursdóttir

Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir

Matthías Páll Imsland		

Valdimar Halldórsson

Forstjóri
Sveinbjörn Indriðason
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ÁRITUN RÍKISENDURSKO ÐA N DA
T I L S T J Ó R N A R O G H L U T H A F A I S A V I A O H F.

Forsendur, hlutverk og ábyrgð ríkisendurskoðanda
Ríkisendurskoðandi starfar á grundvelli laga nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun
ríkisreikninga, og siðareglur alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana. Hlutverk ríkisendurskoðanda er
að tryggja að fram fari endurskoðun og eftirlit í samræmi við 4. gr. laganna.
Ríkisendurskoðandi ber húsbóndaábyrgð á störfum þeirra endurskoðenda sem starfa hjá
Ríkisendurskoðun og framkvæma endurskoðun á grundvelli laga um endurskoðendur og
endurskoðun, lögum um ársreikninga og þeim almennu reglum sem þeir hlíta samkvæmt
alþjóðlegum endurskoðunarstöðum.
Endurskoðunin var framkvæmd í samræmi við lög nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og
endurskoðun ríkisreikninga og lög nr. 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun.

Ríkisendurskoðun,
11. mars 2021
Skúli Eggert Þórðarson,
ríkisendurskoðandi
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ÁRITUN ÓHÁÐR A
E N D U R SKO Ð E N DA
T I L S T J Ó R N A R O G H L U T H A F A I S A V I A O H F.

Álit													
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Isavia ohf. fyrir árið 2020. Samstæðuársreikningurinn
hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn sýni glögga mynd af fjárhagsstöðu Isavia ohf. 31. desember 2020,
afkomu félagsins og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og
þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga.
Grundvöllur fyrir áliti										
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst
í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér á eftir. Við erum óháð Isavia ohf. og höfum starfað í samræmi við lög
nr. 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun og siðareglur endurskoðenda. Við teljum að við endurskoðunina
höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á samstæðuársreikningnum.
Aðrar upplýsingar											
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 (stjórnendur) eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga.
Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er að sé til staðar við gerð og framsetningu
samstæðuársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð samstæðuársreiknings eru stjórnendur ábyrgir fyrir því að meta rekstrarhæfi Isavia ohf. og setja inn
skýringu ef þess er þörf. Ef við á skulu stjórnendur setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna
þeir ákváðu að beita forsendu um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu samstæðuársreiknings, nema stjórnendur
hafa ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafa enga aðra raunhæfa möguleika.			
Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun samstæðuársreikningsins					
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 á samstæðuársreikningnum.
Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging þess að endurskoðun sem framkvæmd er 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.
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Endurskoðun var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og hún byggir á faglegri dómgreind og gagnrýnni
hugsun. 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 þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit á reikningnum. 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, fölsun, villandi framsetningu samstæðuársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið
sé framhjá reglum innra eftirlits.
Öflum skilnings á innra eftirliti í þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir og meta hvort það
tryggir viðunandi árangur.
Metum hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi
í samræmi við reikningsskilareglur.
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 og innihald, þar með talið skýringar 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 félagsins um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar. Jafnframt var
upplýst um mikilvæg atriði sem fram komu við endurskoðunina, þar á meðal eftir atvikum verulega annmarka á innra
eftirliti.

Ríkisendurskoðun,
11. mars 2021
Hinrik Þór Harðarson,
endurskoðandi
Birgir Finnbogason,
endurskoðandi
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SKÝRINGAR

1.

Starfsemi

Isavia ohf. var stofnað í ársbyrjun 2010 með samruna
Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf. Isavia ohf. er
opinbert hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um
hlutafélög og er heimili og varnarþing félagsins í Hafnarfirði.
Isavia og dótturfélög annast rekstur og uppbyggingu allra
flugvalla á Íslandi og stýrir jafnframt flugumferð í íslenska
flugstjórnarsvæðinu. Þann 1. janúar 2020 var gerð uppskipting
á Isavia ohf. þar sem rekstur flugleiðsögu og rekstur
innanlandsflugvalla var færður í sér félög. Rekstrarhluti
flugleiðsögu færðist til dótturfélagsins Isavia ANS ehf. og
rekstrarhluti innanlandsflugvalla færðist til dótturfélagsins
Isavia Innanlandsflugvellir ehf. Frekari upplýsingar um
uppskiptinguna er að finna í skýringu númer 4.
Samstæðuársreikningurinn nær til Isavia ohf. og dótturfélaga
þess. Félög innan samstæðunnar eru auk Isavia ohf., Isavia
ANS ehf., Isavia Innanlandsflugvellir ehf., Fríhöfnin ehf., Tern
Systems ehf., Tern Ungverjalandi, Domavia ehf. og Suluk ApS
á Grænlandi.

2.

Reikningsskilaaðferðir

Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt
Samstæðuársreikningurinn er gerður í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla, eins og þeir eru samþykktir af
Evrópusambandinu í lok árs 2020, breytingar á þeim og nýjar
túlkanir og viðbótar kröfur í lögum um ársreikninga.
Innleiðing á nýjum og endurbættum alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum (IFRS)
Engir nýir reikningsskilastaðlar tóku gildi á árinu 2020.
Samstæðan innleiddi nokkrar breytingar á eldri stöðlum,
en þær breytingar hafa ekki veruleg áhrif á reikningsskil
samstæðunnar.
Grundvöllur reikningsskilanna
Samstæðuársreikningurinn er gerður á grundvelli
kostnaðarverðs nema að ákveðnir fastafjármunir eru
metnir eftir endurmatsaðferðinni. Fjallað er um mat á
gangvirði fjáreigna og fjárskulda í skýringu hér að neðan.
Samstæðuársreikningurinn er birtur í íslenskum krónum
sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Allar fjárhæðir eru
birtar í þúsundum króna, nema annað sé tekið fram.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum
samstæðunnar.
Samstæða
Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings
móðurfélagsins og ársreikninga félaga sem eru undir
stjórn þess (dótturfélög) á reikningsskiladegi. Yfirráð eru
til staðar þegar móðurfélagið hefur ákvörðunarvald yfir
fjárfestingunni, ber áhættu eða hefur réttinn til að njóta
breytilegs ávinnings vegna þátttöku í fjárfestingunni og
getur með ákvörðunarvaldi haft áhrif á ávinning sinn af
fjárfestingunni.
Samstæðan er samin í samræmi við kaupverðsreglu. Við
kaup á dótturfélögum eru eignir og skuldir þeirra metnar
til gangverðs á kaupdegi. Sé kaupverð hærra en hrein eign
eftir slíkt mat er mismunurinn færður sem viðskiptavild.
Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga á
árinu er meðtalin í samstæðurekstrarreikningi frá og með
kaupdegi eða fram að söludegi eftir því sem við á.
Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta
einungis tekjur, gjöld,eignir og skuldir samstæðunnar
út á við og er því viðskiptum innan hennar eytt út við
gerð reikningsskilanna. Ef við á eru gerðar leiðréttingar
á reikningsskilum dótturfélaga til að samræma þau við
reikningsskilaaðferðir samstæðunnar.
Áhættustjórnun
Almenn stefna félagsins er að stýra markaðsáhættu.
Framvirkur gjaldmiðlasamningur er til staðar milli Isavia
ohf. og dótturfélagsins Tern System ehf. Engir valréttir eru
við lýði hjá félaginu. Sérstök áhættunefnd er starfandi og
hefur hún umboð stjórnar til ákvarða m.a. umfang og eðli
mats á áhættu og arðsemisgreiningu fyrir framkvæmdum
og verkefnum sem geta haft marktæk áhrif á rekstur og
efnahag.
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2.

Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Skráning tekna
Rekstrartekjur

Önnur dótturfélög
Tekjur annarra dótturfélaga Isavia ohf. eru aðallega tekjur
af sölu á þjónustu og vörum og verksamninga auk ýmissa
tilfallandi tekjuliða.

Tekjuskráning samstæðunnar endurspeglar það gagngjald
sem samstæðan væntir að fá vegna sölu á vöru og þjónustu
til viðskiptavinar. Samstæðan skráir tekjur þegar yfirráð
yfir seldri vöru eða þjónustu flytjast yfir til viðskiptavinar.
Almennt eru reikningar félagsins gerðir mánaðarlega þar
sem veitt þjónusta fyrir viðkomandi mánuð er tekjufærð að
því undanskildu að vörusala Fríhafnarinnar er færð þegar
sala á sér stað.

Leigutekjur

Flugleiðsögusvið - Isavia ANS ehf.

Verksamningar

Flugleiðsögusvið hefur með höndum flugleiðsöguþjónustu
í innanlands- og alþjóðaflugi yfir stóru svæði á
Norður-Atlantshafi. Tekjur félagsins eru tilkomnar
m.a. af flugleiðsöguþjónustu við flugrekendur
á Norður-Atlantshafi á grundvelli Joint Finance
samnings (milliríkjasamningur), flugleiðsöguþjónustu í
innanlandsloftrými og flugleiðsöguþjónustu á flugvöllum á
Íslandi.

Þegar unnt er að meta stöðu verksamnings með
áreiðanlegum hætti eru tekjur og gjöld færð miðað
við hlutfall áfallins kostnaðar samkvæmt ákvæðum
samningsins á reikningsskiladegi. Breytingar á
verkþáttum samkvæmt verksamningi, kröfur um bætur
og bónusgreiðslur eru færðar að því marki sem unnt er að
meta fjárhæðina með áreiðanlegum hætti og líklegt er að
til þeirra komi.

Innanlandsflugvellir - Isavia Innanlandsflugvellir ehf.

Þegar ekki er unnt að meta stöðu verksamnings með
áreiðanlegum hætti eru tekjur færðar í hlutfalli við áfallinn
kostnað sem líklegt er að verði endurheimtur. Kostnaður
vegna verksamnings er gjaldfærður á því tímabili sem hann
fellur til.

Isavia Innanlandsflugvellir ehf. annast rekstur og viðhald
allra flugvalla landsins fyrir utan Keflavíkurflugvallar.
Stærsti hluti tekna félagsins kemur úr þjónustusamningi
við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið en aðrar
tekjur samanstanda af notendagjöldum og útleigu
mannvirkja. Öll mannvirki á flugvöllum á Íslandi fyrir utan
Keflavíkurflugvöll eru undir yfirráðum íslenska ríkisins.

Leigutekjur af rekstrarleigusamningum eru færðar
línulega yfir samningstímann. Kostnaði sem tengist beint
samningum og umsýslu vegna rekstrarleigu er bætt
við bókfært verð hinnar leigðu eignar og hann er svo
gjaldfærður línulega á leigutímanum. Samstæðan er ekki
aðili að fjármögnunarleigusamningum sem leigusali.

Þegar líkur eru á tapi af verksamningi er vænt tap fært
strax til gjalda.
Erlendir gjaldmiðlar

Keflavíkurflugvöllur - Isavia ohf.
Skipulag Keflavíkurflugvallar skiptist annars vegar í
viðskipti og þróun og hins vegar þjónustu og rekstur.
Viðskipti og þróun annast samskipti við flugfélög
og leiðarþróun, viðskipti og markaðsmál, rekstur og
uppbyggingu innviða og mannvirkja ásamt flugvallarþróun
og uppbyggingu flugvallarins. Þjónusta og rekstur
annast öryggisstjórnun, flugvernd, þjónustu við farþega,
flugvallarþjónustu og sér um rekstur flugturnsins.
Fríhöfnin
Tekjur Fríhafnarinnar ehf. eru að lang mestu leyti af
vörusölu en aðrar tekjur félagsins eru meðal annars
auglýsingatekjur.

Við gerð reikningsskila hvers félags innan
samstæðunnar eru viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en
starfsrækslugjaldmiðli færð á gengi hvers viðskiptadags.
Peningalegar eignir og skuldir eru færðar miðað við skráð
gengi á reikningsskiladegi. Gengismunur er færður í
rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.
Fjármagnskostnaður
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi
við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Fjármagnskostnaður sem stafar beint af kaupum, byggingu
eða framleiðslu eigna sem uppfylla skilyrði um eignfærslu,
er eignfærður sem hluti af eigninni fram að þeim tíma
þegar eign er tilbúin til notkunar eða sölu. Eignfærsluhæf
eign er eign sem tekur talsverðan tíma að koma í nothæft
eða söluhæft ástand.
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Fjárfestingatekjur af skammtímafjárfestingum sem
tengjast fjármögnun á eignfærsluhæfri eign eru færðar til
lækkunar á eignfærðum fjármagnskostnaði.
Allur annar fjármagnskostnaður er færður í
rekstrarreikningi á því tímabili sem hann fellur til.
Tekjuskattur
Tekjuskattur er reiknaður og færður í
samstæðuársreikninginn. Útreikningur hans byggir á
afkomu fyrir skatta að teknu tilliti til varanlegra mismuna
á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi.
Tekjuskattshlutfall er 20%. Gjaldfærður tekjuskattur
samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum
tekjuskatti.
Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að
komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar
ársins auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna
fyrri ára. Skattskyldur hagnaður getur verið annar en
reikningshaldslegur hagnaður. Reiknaður tekjuskattur
miðast við gildandi skatthlutfall á reikningsskiladegi.
Frestaður tekjuskattur stafar af tímabundnum mismun
efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi
hins vegar þar sem tekjuskattsstofn er miðaður við
aðrar forsendur en reikningsskil félagsins. Frestaður
tekjuskattur er ekki færður vegna viðskiptavildar
sem ekki er skattalega frádráttarbær. Jafnframt er
frestaður tekjuskattur ekki færður vegna fjárfestinga í
dótturfélögum ef talið er að móðursamstæðan geti haft
stjórn á því hvenær tímabundni mismunurinn snýst við
og ekki er talið að viðsnúningurinn muni eiga sér stað í
fyrirsjáanlegri framtíð. Frestaður tekjuskattur miðast við
gildandi skatthlutfall á reikningsskiladegi.
Tekjuskattsinneign er metin á reikningsskiladegi og er
einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á
móti skattskyldum hagnaði í framtíðinni.
Frestaður skattur er gjaldfærður í rekstrarreikningi nema
þegar hann tengist liðum meðal eigin fjár en þá er hann
einnig færður meðal eigin fjár.
Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna
þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur
eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta
kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum
hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir
samkvæmt kostnaðarverðsaðferð. Samkvæmt
kostnaðarverðsaðferðinni eru varanlegir
rekstrarfjármunir færðir á upphaflegu kostnaðarverði
að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.
Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna

samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við
að koma eigninni í tekjuhæft ástand.
Við samruna Flugfjarskipta ehf. og Isavia ohf. voru
fasteignir fyrrnefnda félagsins endurmetnar þar sem
markaðsverð fasteigna þess félags var talið verulega
hærra en bókfært verð. Hið endurmetna verð byggir á
áætluðu söluverði sem staðfest var af matsmönnum.
Matsbreytingin er færð á sérstakan endurmatsreikning
meðal eigin fjár og á tekjuskattsskuldbindingu.
Afskriftir eru færðar á kerfisbundinn hátt á áætluðum
nýtingartíma eignarinnar að teknu tilliti til vænts
hrakvirðis. Áætlaður nýtingartími og afskriftaraðferðir
eru endurmetnar í lok hvers reikningstímabils.
Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt
samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á
áætluðum endingartíma á sama grunni og eignir með fullum
eignarrétti.
Hagnaður eða tap vegna sölu varanlegra rekstrarfjármuna
er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á
söludegi og er fært í rekstrarreikning, söluhagnaður meðal
annarra tekna og sölutap meðal annarra gjalda. Við sölu
endurmetinna varanlegra rekstrarfjármuna er endurmatið
fært á óráðstafað eigið fé.
Almennur og sértækur lántökukostnaður sem rakinn er
beint til öflunar, smíði eða framleiðslu eignar er eignfærður
á þeim tíma sem þarf til að koma eign í tekjuhæft ástand.
Hæfar eignir eru eignir sem taka umtalsverðan tíma að
koma í tekjuhæft ástand. Annar lántökukostnaður er
gjaldfærður á því tímabili sem hann fellur til.
Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt
er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast
félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar
með áreiðanlegum hætti. Meðal óefnislegra eigna er
hugbúnaður. Eignir þessar eru færðar á kostnaðarverði
að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.
Afskriftir eru færðar á kerfisbundinn hátt á áætluðum
nýtingartíma eignarinnar. Áætlaður nýtingartími
og afskriftaaðferðir eru endurmetnar í lok hvers
reikningsskilatímabils.
Rannsóknarkostnaður er gjaldfærður á því tímabili sem
hann fellur til. Þróunarkostnaður er aðeins eignfærður ef
öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
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heldur gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til.
Félagið nýtir sér heimild IFRS 16 til þess að skilja ekki
samningsbundnar greiðslur vegna þjónustuþáttar (eða
aðrar greiðslur sem ekki teljast til leigu) frá leigugreiðslum
við mat á leiguskuldbindingu og nýtingarrétti.
Aðeins er heimilt að hefja eignfærslu þróunarkostnaðar
þegar öll ofangreind skilyrði eru uppfyllt.
Þróunarkostnaður sem ekki uppfyllir skilyrðin er
gjaldfærður á því tímabili sem hann fellur til. Eftir
upphaflega skráningu er þróunarkostnaður metinn á
kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum
og virðisrýrnun.

Virðisrýrnun annarra eigna en fjáreigna

Óefnislegar eignir sem myndast í reikningsskilum
við sameiningu félaga eru aðeins færðar ef þær eru
aðgreinanlegar frá viðskiptavild. Við upphaflega skráningu
eru þær færðar á kostnaðarverði á kaupdegi en við síðara
mat eru þær færðar á kostnaðarverði að frádregnum
uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.
Leigusamningar

Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði
eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á
nýtingarvirði er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur
verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við
fjármögnun slíkrar eignar að teknu tilliti til skatta. Þegar
ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra
eigna þá metur samstæðan endurheimtanlegt virði þeirrar
sjóðskapandi einingar sem eignin fellur undir.

Við upphaflega skráningu metur samstæðan hvort
samningur teljist vera leigusamningur eða innihaldi
leigusamning. Félagið skráir nýtingarrétt til eignar og
samsvarandi leiguskuldbindingu vegna allra leigusamninga,
nema skammtímaleigu (til skemmri tíma en 12 mánaða) og
fyrir leigueignir með lágt virði þar sem leigugreiðslur eru
færðar línulega á meðal rekstrargjalda yfir leigutímann.

Sé endurheimtanlegt virði eignar eða fjárskapandi einingar
metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar
lækkað í endurheimtanlegt virði. Virðisrýrnun fjárskapandi
eininga er fyrst færð til lækkunar á tengdri viðskiptavild,
en síðan til hlutfallslegrar lækkunar á bókfærðu verði
annarra eigna einingarinnar. Tap vegna virðisrýrnunar er
fært í rekstrarreikning.

Leiguskuldbinding er upphaflega metin á núvirði
framtíðarleigugreiðslna. Leigugreiðslur eru núvirtar
með innbyggðum vöxtum í samningi, eða ef þeir eru
ekki aðgengilegir, með vöxtum af viðbótarlánsfé.
Leiguskuldbinding samanstendur af föstum greiðslum að
frádregnum leiguhvötum, breytilegum greiðslum vegna
vísitölu, væntu hrakvirði og kaupréttum á leigueignum ef
líklegt er talið að þeir verði nýttir.

Ef áður færð virðisrýrnun á ekki lengur við er bókfært verð
eignarinnar hækkað aftur, þó ekki umfram upphaflegt
kostnaðarverð. Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki heimilt
að bakfæra.

Leigugreiðslur skiptast í vaxtagjöld og greiðslur af
höfuðstól sem koma til lækkunar á leiguskuldbindingu.
Félagið endurmetur leiguskuldbindingu ef leigutímabil
breytist, ef leigugreiðslur breytast vegna vísitölutengingar
eða þegar breytingar eru gerðar á leigusamningi sem ekki
leiða til þess að nýr leigusamningur er skráður.

Á hverjum reikningsskiladegi er bókfært verð eigna
metið með tilliti til virðisrýrnunar. Komi fram vísbending
um virðisrýrnun er endurheimtanlegt virði eignarinnar
metið í því skyni að hægt sé að ákvarða hversu víðtæk
virðisrýrnun er sé um slíkt að ræða.

Birgðir
Vörubirgðir og aðrar vörur í vinnslu eru metnar á
kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvort sem lægra
reynist. Kostnaðarverð birgða samanstendur af kostnaði
við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við
að koma birgðunum í söluhæft ástand. Hreint söluvirði er
áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum
áætluðum sölukostnaði.
Handbært fé og ígildi þess

Nýtingarréttur er afskrifaður á því sem styttra reynist af
líftíma leigusamnings eða leigueignar. Ef leigusamningur
leiðir til eigendaskipta eða ef bókfært verð nýtingarréttar
felur í sér kauprétt á leigueign, þá er nýtingaréttur
afskrifaður á líftíma leigueignar. Nýtingarréttur er
afskrifaður frá upphafsdegi leigusamnings.
Breytilegar leigugreiðslur sem eru ekki vísitölutengdar eru
ekki hluti af leiguskuldbindingu eða nýtingarrétti eignar,

Handbært fé innifelur reiðufé, inneignir í bönkum og aðrar
skammtímafjárfestingar sem auðvelt er að skipta í reiðufé
og eru með binditíma allt að þrem mánuðum. Yfirdráttur
í banka er sýndur í lántöku meðal skammtímaskulda í
efnahagsreikningi.
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Skuldbindingar

Fjáreignir sem ætlað er að eiga til gjalddaga

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef
líklegt þykir að samstæðan verði fyrir fjárhagslegum
útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða
viðskipta og hægt er að meta fjárhæð þeirra með
áreiðanlegum hætti.

Fjáreignir eru flokkaðar sem fjáreignir sem ætlað er að
eiga til gjalddaga þegar samstæðan á fjárfestingar, t.d.
víxla eða skuldabréf, og hefur fyrirætlanir og getu til að
eiga til gjalddaga. Fjárfestingar til gjalddaga eru færðar
á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti að
frádreginni virðisrýrnun þegar við á.

Fjáreignir
Lán og kröfur
Fjáreignir 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 í tvo flokka, annars
vegar fjáreignir skráðar á afskrifuðu kostnaðarverði og
hins vegar fjáreignir á gangvirði. Samstæðan skráir allar
sínar fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði.

Viðskiptakröfur, lán og aðrar kröfur sem hafa fastar
greiðslur og eru ekki skráðar á virkum markaði eru flokkuð
sem lánogkröfur. Lán og kröfur eru færðar á afskrifuðu
kostnaðarverði með aðferð virkra vaxta að frádreginni
virðisrýrnun. Vaxtatekjur af lánum og kröfum eru
færðar miðað við virka vexti nema þegar vaxtatekjur eru
óverulegar.

Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði

Virðisrýrnun fjáreigna

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
skuldabréfaeign, viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur
og handbært fé.

Virðisrýrnunarlíkan IFRS 9 byggir á væntu útlánatapi
sem er breyting frá fyrri staðli IAS 39 sem aðeins
gerði kröfu um að útlánatap yrði fært vegna liðinna
atburða. Fjáreignir samstæðunnar sem falla undir
gildissvið virðisrýrnunarlíkansins eru skuldabréfaeign,
viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur (að undanskildum
afdregnum fjármagnstekjuskatti, inneign vegna
virðisaukaskatts og fyrirframgreiðslum) og handbært fé.

Virkir vextir
Aðferð virkra vaxta felst í því að reiknað er
endurgreiðsluvirði fjáreignar eða fjárskuldar og
vaxtatekjum og vaxtagjöldum jafnað á líftímanum.
Virkir vextir er sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir
áætlað sjóðstreymi eða tekjur yfir áætlaðan líftíma
fjármálagernings, eða yfir styttra tímabil ef við á, þannig
að það jafngildi bókfærðri fjárhæð fjáreignarinnar eða
fjárskuldarinnar í efnahagsreikningi.
Vaxtatekjur eru færðar miðað við virka vexti fyrir alla
fjármálagerninga aðra en þá sem skilgreindir eru sem
fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning.

Við mat á væntu útlánatapi fyrir viðskiptakröfur beitir
samstæðan einfaldaðri nálgun. Sú nálgun krefst þess
að samstæðan meti niðurfærslu sem er jöfn væntu
útlánatapi á líftíma viðskiptakrafnanna. Viðskiptakröfum
félagsins er skipt niður í flokka eftir þeim fjölda daga
sem þær eru komnar fram yfir gjalddaga. Við mat á
föstu niðurfærsluhlutfalli fyrir hvern flokk er horft til
sögulegrar tapssögu samstæðunnar, leiðréttri fyrir
framtíðarvæntingum um efnahagslega þróun ef þörf er
á. Samstæðan framkvæmir framangreint mat niður á
einstaka viðskiptavini eða hópa viðskiptavina ef reynsla
sýnir verulega frábrugðið tapmynstur fyrir ákveðna
viðskiptavini eða hópa viðskiptavina. Í einhverjum tilfellum
getur það leitt til fráviks frá metnu hlutfalli niður á hópa
fyrir einstaka viðskiptamenn. Sjá nánari umfjöllun um mat á
væntu útlánatapi fyrir viðskiptakröfur í skýringu 16.
Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé
hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna. Fjáreign
hefur rýrnað í virði ef hlutlægar vísbendingar eru um að
einn eða fleiri atburðir, sem hafa orðið, hafa áhrif á vænt
framtíðarsjóðstreymi eignarinnar og hægt er að meta
virðisrýrnun með áreiðanlegum hætti. Samstæðan færir
sértæka niðurfærslu fyrir fjáreignir þar sem hlutlæg
vísbending er um virðisrýrnun.
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Breytingar á virðisrýrnunarframlagi fjáreigna í
afskriftareikning eru færðar í rekstrarreikning á því
tímabili sem matið fer fram. Virðisrýrnun er bakfærð ef
unnt er að tengja bakfærsluna með hlutlægum hætti við
atburð sem átt hefur sér stað eftir að virðisrýrnun var
færð.
Afskráning fjáreigna
Samstæðan afskráir fjáreignir aðeins þegar
samningsbundinn réttur til framtíðarsjóðstreymis af
fjáreigninni er ekki lengur til staðar eða þegar áhættan eða
ávinningurinn af fjáreigninni flyst yfir á annað félag.
Fjárskuldir og eiginfjárgerningar
Fjárskuldir
Fjárskuldir, þar á meðal skuldir við fjármálastofnanir,
eru upphaflega metnar á gangvirði að frádregnum
viðskiptakostnaði. Við síðara mat eru þær færðar á
afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.
Afskráning fjárskulda
Samstæðan afskráir fjárskuldir eingöngu þegar
skuldbinding vegna þeirra er ekki lengur til staðar.

3.

Reikningshaldslegt mat

Við gerð samstæðuársreiknings þurfa stjórnendur,
í samræmi alþjóðlega reikningsskilastaðla, að taka
ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir
og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og
tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og
ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda
grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært
verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum
hætti. Raunveruleg verðmæti kunna að vera með öðrum
hætti en mat stjórnenda. Reikningshaldslegt mat er helst
í mati á líftíma eigna og í niðurfærslu viðskiptakrafna og
vörubirgða, sjá skýringar nr. 10, 11, 15 og 16.
Reglulega er farið yfir mat og forsendur. Breytingar á
reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær
eiga sér stað.
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4.

Breyting innan samstæðunnar frá 1. janúar 2020

Þann 1. janúar 2020 var gerð uppskipting á móðurfélaginu Isavia ohf. þar sem rekstur flugleiðsögu og rekstur
innanlandsflugvalla var færður í sér félög. Rekstrarhluti flugleiðsögunnar færðist til dótturfélagsins Isavia ANS ehf. og
rekstrarhluti innanlandsflugvalla færðist til Isavia Innanlandsflugvalla ehf. Tilgangur uppskiptingarinnar var auka skýrleika
með því að aðskilja ólíka rekstrarhluta félagsins.

FJ Á R H Æ Ð I R E R U
Í ÞÚSUNDUM KRÓNA
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22.

Önnur mál

lendingastaða og eru háð skilyrðum sem af þeim leiðir eins
og þau eru á hverjum tíma.

Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu
Á grundvelli þjónustusamnings við samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið veitir samstæðan
flugleiðsöguþjónustu innan íslenska
flugupplýsingasvæðisins og hluta flugupplýsingasvæðis
Grænlands og Færeyja í samræmi við skuldbindingar
íslenska ríkisins gagnvart alþjóðasamningum. Um
skuldbindingu þessa er í gildi svonefndur Joint Finance
samningur sem gerður var árið 1956 á milli þrettán
aðildarríkja ICAO, Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en nú
eru ríkin tuttugu og fjögur talsins.
Dómsmál
Á árinu 2015 höfðaði Drífa ehf. dómsmál á hendur Isavia ohf.
þar sem krafist er skaðabóta vegna meints tjóns í tengslum
við framkvæmd forvals vegna leigu verslunarrýmis á
fríhafnarsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Dómnefnd
forvalsins taldi tilboð annars bjóðanda hagstæðara
en tilboð Drífu ehf. Stefnufjárhæð í málinu er nú um 1,5
milljarðar króna. Isavia ohf. telur að í öllu hafi rétt verið
staðið að forvalinu og að málatilbúnaður Drífu ehf. sé
tilhæfulaus. Niðurstaða Landsréttar frá 13. nóvember 2020
var að vísa málinu aftur til héraðsdóms.
Auk þess eru nokkur dómsmál í gangi sem félagið telur að
ólíklegt sé að nái fram að ganga.
23.

Aðrar skuldbindingar

Starfsleyfi
Isavia ohf. og dótturfélög þess hafa ótímabundin
starfsleyfi vegna reksturs flugleiðsögu, flugvalla og

Félaginu er skylt að virða alþjóðlegar skuldbindingar
sem stjórnvöld hér á landi hafa undirgengist á grundvelli
alþjóðasamninga sem lúta að starfsemi samstæðunnar.
Þjónustusamningar
Isavia ohf. er með þjónustusamninga við samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneyti til fimm ára frá árinu 2019
um veitingu flugleiðsögu- og flugvallarþjónustu, auk
samnings vegna framkvæmda á flugvöllum innanlands.
Greiðslur vegna þjónustu og framkvæmda innanlands er
ákveðnar skv. samningnum til eins árs í senn. Á grundvelli
þjónustusamningsins veitir félagið flugleiðsöguþjónustu
í alþjóðlegu loftrými, í innanlands loftrými og sér um
rekstur flugvalla ásamt viðhaldi og uppbyggingu flugvalla
innanlands í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda á hverjum
tíma.
Tryggingar
Tryggingar Isavia ohf. eru fyrir samstæðuna í heild
sinni. Auk lögbundinna trygginga og sérstakra
ábyrgðartrygginga vegna fasteigna og tækja
ábyrgðartryggir félagið starfsemi flugleiðsögu og
flugvalla (í samræmi við skilmála tryggingarinnar) fyrir allt
að USD 1,5 milljarða. Til viðbótar er flugvél félagsins og
tækjabúnaður hennar tryggð.
Ábyrgðartrygging stjórnar og stjórnenda er ISK 300
milljónir. Félagið kaupir tryggingar vegna starfsmanna
í samræmi við ákvæði kjarasamninga nema skírteini
flugumferðarstjóra sem félagið rekur í eigin áhættu.
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24.

Áhrif COVID-19 faraldursins á rekstur og stöðu Isavia

Þann 28. febrúar var háskastig almannavarna hækkað
í hættustig í kjölfar fyrsta staðfesta Covid-19 smits á
Íslandi og í kjölfarið þann 6. mars var háskastig síðan
hækkað í hæsta stig, neyðarstig. Þann 20. mars tóku í gildi
töluverðar ferðatakmarkanir sem fólu í sér að ferðamenn
utan EEA svæðisins fengu ekki inngöngu í landið nema sýna
fram á brýna nauðsyn á ferðalagi sínu sem stöðvaði nánast
alla flugumferð til og frá Keflavíkurflugvelli.
Þann 1. júlí tóku síðan í gildi aðrar takmarkanir sem fólu
í sér að ferðamenn þyrftu annað hvort að undirgangast
COVID-19 skimun eða fara í tveggja vikna sóttkví. Í
kjölfarið tók flugumferð og farþegastraumur að aukast
en þann 19. ágúst tóku gildi hertari reglur og farþegar
sem komu til Íslands gátu valið á milli þess að fara í tvær
sýnatökur vegna COVID-19 með 5 daga sóttkví á milli
þar til niðurstaða seinni sýnatöku lægi fyrir, eða sleppa
sýnatöku og sitja í 14 daga sóttkví frá komunni til landsins.
Það gerði það að verkum að farþegastraumur nánast
stöðvaðist að nýju. Samdráttur í farþegaflutningum um
Keflavíkurflugvöll var af þessum sökum um 81% milli
áranna 2019 og 2020.
Þetta hefur valdið gríðarlegu tekjufalli innan samstæðu
Isavia og haft áhrif á öll fyrirtæki innan hennar, hvort
sem um er að ræðarekstur Keflavíkurflugvallar, rekstur
flugleiðsöguþjónustu, rekstur fríhafnar eða rekstur
innanlandsflugvallakerfis en heildar rekstrartekjur
lækkuðu um 23,7 milljarða milli áranna 2019 og 2020.

Í byrjun árs 2021 var síðan samþykkt að eigandi félagsins
myndi auka hlutafé sitt um 15 milljarða til viðbótar til að
styðja við rekstur þess í kjölfar faraldursins og styrkir
það verulega rekstrarhæfi félagsins auk þess að veita
nauðsynlegan sveigjanleika í rekstri og gerir félaginu kleift
að halda áfram innviðauppbyggingu á Keflavíkurflugvelli.
Isavia hefur komist að samkomulagi við lánveitendur
félagsins varðandi breytingar á lánaskilmálum, lengingu
lána og breytingar á afborganaferli sem hafa einnig
veitt félaginu aukinn sveigjanleika í rekstri og styrkt
rekstrarhæfi félagsins.
Áætlanir félagsins árið 2021 gera ráð fyrir töluverðu
tapi á því ári en að lágpunkti hafi verið náð árið 2020
og viðsnúningur fyrirsjáanlegur á komandi árum þegar
ferðalög hefjast að nýju.
25.

Atburðir eftir lok reikningsskiladags

Engir atburðir hafa orðið eftir lok reikningsskiladags
sem krefjast lagfæringa eða breytinga á
samstæðuársreikningnum.
26.

Tengdir aðilar

Meðal annarra aðhaldsaðgerða var að almennum
rekstrarkostnaði var haldið í lágmarki og viðhaldi frestað
en þó með langtímahagsmuni félagsins að leiðarljósi og
getu þess að taka við farþegum og flugumferð þegar
ferðatakmörkunum verði aflétt að nýju.

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 eða veruleg áhrif. Móðurfélag og félög þar
sem móðursamstæðan fer með yfirráð eða hefur veruleg
áhrif teljast einnig tengdir aðilar. Samstæðan er opinbert
hlutafélag en opinberum aðilum eru veittar undanþágur
að hluta til frá kröfum um upplýsingagjöf vegna tengdra
aðila í endurbættri útgáfu af IAS 24. En helstu viðskipti
samstæðunnar við opinbera aðila er samningur við ríkið um
rekstur innanlandsflugvalla sem tilheyrir dótturfélaginu
Isavia Innanlandsflugvellir ehf. Í starfsþáttayfirliti eru
veittar upplýsingar um rekstur Isavia Innanlandsflugvalla
ehf.

Heildartap á árinu 2020 nam af þessum sökum rúmum 13,2
milljörðum á árinu 2020 samanborið við hagnað upp á 1,2
milljarð á árinu 2019.

Upplýsingar um laun stjórnar og forstjóra koma fram í
skýringu nr. 6. Sala á vöru og þjónustu til lykilstjórnenda og
aðila tengdra þeim voru óveruleg.

Eigandi félagsins jók hlutafé sitt um 4 milljarða í júní 2020
til stuðnings við fjárfestingaráform félagsins en án þess
hefðu fjárfestingar í innviðum óhjákvæmilega svo til
stöðvast.

27.

Þessari lækkun á rekstrartekjum var mætt með miklum
hagræðingar og aðhaldsaðgerðum hjá félaginu sem fólu
í sér uppsagnir, starfsloka vegna aldurs og minnkaðs
starfshlutfalls sem gerði það að verkum að meðalfjöldi
starfa fækkaði um 21% á milli áranna 2019 og 2020.

Samþykki ársreiknings

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi 		
þann 11. mars 2021.
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