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Sláturfélag Suðurlands svf.   -   Afkoma ársins 2016

Samstæða

Rekstur 2016 2015 2014 2013 2012

Fjárhæðir í m.kr.

Rekstrartekjur ................................................. 11.859,4 10.701,3 10.628,2 10.207,1 9.393,9

Aðrar tekjur ..................................................... 14,1 21,3 24,2 12,1 52,5

Vöru- og umbúðanotkun ................................... (5.877,4) (5.593,8) (5.734,7) (5.347,7) (4.903,0)

Laun og tengd gjöld .......................................... (2.930,7) (2.554,6) (2.296,1) (2.172,0) (1.980,0)

Annar rekstrarkostnaður ................................... (1.870,3) (1.848,2) (1.672,1) (1.678,6) (1.583,0)

Afskriftir .......................................................... (372,2) (329,8) (312,0) (295,1) (288,2)

Rekstrarhagnaður 822,9 396,2 637,5 725,8 692,2

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga .................... 0,0 0,9 14,0 22,6 29,0

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ................... (123,1) (112,5) (117,4) (175,9) (170,9)

Hagn. fyrir skatta 699,8 284,6 534,1 572,5 550,3

Tekjuskattur .................................................... (138,2) (55,0) (101,0) (106,3) (87,2)

Heildarafkoma ársins 561,6 229,6 433,1 466,2 463,1

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta 1.187,8 724,4 948,1 1.006,2 973,0

Efnahagur 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12

Fjárhæðir í m.kr.

Fastafjármunir ................................................. 4.890,2 4.570,0 4.088,0 3.900,3 3.519,0

Veltufjármunir .................................................. 3.459,0 3.397,2 3.367,0 3.120,2 2.788,5

Eignir 8.349,2 7.967,2 7.455,0 7.020,5 6.307,5

Eigið fé 4.954,1 4.189,1 3.983,8 3.578,0 3.139,7

Þar af A og B-deild stofnsjóðs ............................ 520,6 507,2 496,0 480,7 462,9

Langtímaskuldir og skuldbindingar ..................... 2.119,3 2.178,8 2.141,0 2.302,1 2.433,1

Skammtímaskuldir ........................................... 1.275,8 1.599,3 1.330,2 1.140,4 734,7

Skuldir samtals 3.395,1 3.778,1 3.471,2 3.442,5 3.167,8

Eigið fé og skuldir 8.349,2 7.967,2 7.455,0 7.020,5 6.307,5

Kennitölur

EBITDA ........................................................... 1.195,1 726,0 949,5 1.020,9 980,4

Innra virði ....................................................... 9,5 8,3 8,0 7,4 6,8

Veltufjárhlutfall ................................................ 2,7 2,1 2,5 2,7 3,8

Eiginfjárhlutfall ................................................. 59% 53% 53% 51% 50%

Ársverk

Unnin ársverk .................................................. 456 424 409 403 420



 

 

 

 
 

1 

 

Reykjavík, 16. febrúar 2017. 
 
 
 
Fréttatilkynning frá Sláturfélagi Suðurlands svf. 
 
 
 
Afkoma ársins 2016 
 

 Rekstrartekjur ársins 11.859 m.kr. en 10.701 m.kr. árið 2015 
 562 m.kr. hagnaður á árinu á móti 230 m.kr. árið áður 
 EBITDA afkoma var 1.195 m.kr. en 726 m.kr. árið 2015 
 Eigið fé 4.954 m.kr. og eiginfjárhlutfall 59% 
 

Samstæðuársreikningurinn samanstendur af ársreikningi Sláturfélags Suðurlands svf. og dótturfélaga þess, 
Reykjagarðs hf. og Hollt og gott ehf.  Sláturfélag Suðurlands keypti 50% hlut í framleiðslufyrirtækinu Hollt og 
gott ehf. þann 31. ágúst 2015 og á frá þeim tíma 100% hlut í félaginu.  Hafa þarf það í huga við samanburð 
rekstrar- og efnahagsliða milli ára. 
 
Hagnaður samstæðu Sláturfélags Suðurlands á árinu 2016 var 562 m.kr. skv. rekstarreikningi.  Árið áður var 230 
m.kr. hagnaður.  Eigið fé er 4.954 m.kr. og eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 59%. 
 
Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 11.859 m.kr. árið 2016, en 10.701 m.kr. árið áður og 
hækka því um tæp 11%.  Aðrar tekjur voru 14 m.kr. en 21 m.kr. árið áður.   

 
Vöru- og umbúðanotkun var 5.877 m.kr. en 5.594 m.kr. árið áður.  Launakostnaður var 2.931 m.kr. og hækkaði 
um tæp 15%, annar rekstrarkostnaður var 1.870 m.kr. og hækkaði um rúmt 1%.  Afskriftir hækkuðu um tæp 
13%.  Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var 823 m.kr., en 396 m.kr. árið áður.  Hagnaður 
fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBITDA) var 1.195 m.kr.  en var 726 m.kr. árið áður.  
 
Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 123 m.kr., en voru 113 m.kr. árið áður.  Gengistap var 
6 m.kr. samanborið við 1 m.kr. gengishagnað árið áður. 
 
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga var engin, en jákvæð um 1 m.kr. árið áður.  Reiknaður gjaldfærður 
tekjuskattur er 138 m.kr. en 55 m.kr. árið áður.  Hagnaður af rekstri ársins var 562 m.kr. en 230 m.kr. árið áður. 
Aukinn hagnaður milli ára skýrist m.a. af betri afkomu dótturfélaga. 
 
Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta var 1.188 m.kr. árið 2016 samanborið við 724 m.kr. árið 2015.  Heildareignir 
Sláturfélagsins 31. desember 2016 voru 8.349 m.kr. og eiginfjárhlutfall 59%.   Veltufjárhlutfall var 2,7 árið 2016, 
en 2,1 árið áður. 
 
Fjárfest var á árinu fyrir 433 m.kr. í varanlegum rekstrarfjármunum en 633 m.kr. árið áður.  Seldar voru eignir 
fyrir 14 m.kr.  Á árinu var fjárfest í fasteignum fyrir 203 m.kr., vélum og tækjabúnaði fyrir 181 m.kr. og bifreiðum 
49 m.kr.  
 
Samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins í mars 2016 var í aprílmánuði greiddur 12,0% arður af B-deild 
stofnsjóðs alls 22 m.kr. og reiknaðir 5% vextir á A-deild stofnsjóðs alls 16 m.kr. 
 
Stjórnin staðfesti endurskoðaðan ársreikning félagsins á stjórnarfundi í dag.  
 
Sláturfélagið er skráð á First North hjá NASDAQ OMX. Sláturfélagið hefur undanþágu frá skyldunni til þess að 
vera með viðurkenndan ráðgjafa skv. reglum First North. Undanþágan tók gildi 1. janúar 2017. Sláturfélagið birtir 
upplýsingar um afkomu á sex mánaða fresti.  Ráðgert er að birta afkomu fyrri árshelmings ársins 2017 þann 24. 
ágúst 2017. 
 
 
Aðalfundur 
Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands verður haldinn föstudaginn 17. mars n.k.  Stjórn félagsins mun þar leggja til 
að greiddur verði 12,1% arður af B-deild stofnsjóðs, þar af verðbótarþáttur 2,1%, alls 21,8 m.kr. eða 0,12 kr. á 
hvern útgefin hlut og reiknaðir 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls 17,0 m.kr. 
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Staða og horfur 
Afkoma Sláturfélagsins batnaði milli ára og er fjárhagsstaða félagsins sterk með 59% eiginfjárhlutfall og 
veltufjárhlutfall 2,7. Greiðslubyrði lána er lág miðað við greiðslugetu félagsins og skuldahlutfall lágt. Góð 
fjárhagsstaða gerir félaginu því kleift að takast á við fjárfestingar án nýrrar lántöku. 
 
Innflutningur á alifuglakjöti, svínakjöti og nautakjöti er umtalsverður og hefur nú þegar haft neikvæð áhrif á 
rekstur afurðahluta félagsins. Gert er ráð fyrir að nýr EB tollasamningur muni hafa umtalsverð neikvæð áhrif á 
innlendum kjötmarkaði á næstu árum enda um verulega magnaukningu að ræða.  Sterk staða krónunnar hefur 
einnig haft neikvæð áhrif á verðmæti útflutnings hjá félaginu og gert ráð fyrir að svo verði áfram á árinu 2017. 
Staða Sláturfélagsins á kjötmarkaði er samt sem áður sterk og ímynd meðal neytenda og bænda góð en félagið 
fagnaði 110 ára afmæli í janúar s.l.   
 
Matvöruhluti innflutningsdeildar stendur frammi fyrir nýrri áskorun á vormánuðum er nýr erlendur smásölurisi 
kemur inn á markaðinn.  Gert er ráð fyrir að afkoma versni vegna aukinnar samkeppni og lægra verðs á innfluttum 
matvörum.   
 
Búvöruhluti innflutningsdeildar hefur byggst hratt upp og er vaxandi þáttur í starfssemi félagsins. Sala á áburði, 
kjarnfóðri, rúlluplasti og öðrum rekstarvörum bænda gengur vel og góð tækifæri til vaxtar á komandi árum.  
 
 
Fjárhagsdagatal 
Aðalfundur 2017   17. mars 2017 
Janúar – júní 2017 uppgjör 24. ágúst 2017 

Júlí – desember 2017 uppgjör 22. febrúar 2018 
Aðalfundur 2018   23. mars 2018 
 
 
 
 
Frekari upplýsingar veitir: 
 
Steinþór Skúlason, forstjóri í síma 575 6000 – steinthor@ss.is 
Hjalti H. Hjaltason, fjármálastjóri í síma 575 6000 – hjalti@ss.is 
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