
 

 

 

Lýsing þessi er gefin út í tengslum við hækkun hlutafjár í N1 hf. um 79.573.913 hluti og umsókn um töku 

hlutanna til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. 

Stjórn N1 hf. samþykkti á fundi sínum þann 20. ágúst 2018 að gefa út 79.573.913 hluti í N1, í samræmi við 

heimild til hlutafjáraukningar í samþykktum félagsins, til að standa við uppgjör á kaupsamningi um kaup N1 hf. 

á öllu hlutafé í Festi hf., frá 3. október 2017.  

Hinir nýju hlutir verða gefnir út til eiganda Festi hf., SF V slhf., en hluthafar í N1 höfðu fallið frá forgangsrétti 

sínum til hlutafjáraukningarinnar á hluthafafundi 26. október 2017. 

Hlutabréf í N1 hf. hafa verið í viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. frá 19. desember 2013. Nasdaq 

Iceland hf. mun tilkynna um fyrsta dag viðskipta með hina nýju hluti í N1 með a.m.k. eins viðskiptadags 

fyrirvara. 

Lýsing þessi og taka hlutafjáraukningar í N1 hf. til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. fer fram í 

samræmi við íslensk lög og reglugerðir, meðal annars lög um verðbréfaviðskipti, reglugerðir settar á grundvelli 

laganna, tilskipun Evrópuþingsins og –ráðsins 2003/71/EB, sem hefur verið innleidd í íslensk lög og reglur 

Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar 1. janúar 2018. Lýsingin hefur verið yfirfarin og 

staðfest af Fjármálaeftirlitinu. Lýsingin samanstendur af þremur aðskildum skjölum, samantekt, 

verðbréfalýsingu og útgefandalýsingu og eru öll skjölin dagsett 24. ágúst 2018. Lýsingin er eingöngu birt á 

íslensku en samantekt lýsingarinnar hefur verið þýdd á ensku. 

Fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í hlutum í N1 hf. ættu 

fjárfestar að fara yfir allar upplýsingar í lýsingunni. Fjárfestum er sér í lagi ráðlagt að kynna sér kafla um 

áhættuþætti í lýsingunni. 

Lýsingunni skal ekki dreifa, senda eða miðla á annan hátt til landa eða í löndum þar sem birting krefst frekari 

skráningaraðgerða eða annarra aðgerða en þeirra sem íslensk lög og reglugerðir krefjast eða þar sem slíkt bryti 

í bága við lög eða reglugerðir í viðkomandi landi. 

Í sumum lögsagnarumdæmum kunna lög að setja skorður við dreifingu lýsingarinnar. Því gerir N1 hf. kröfu um 

að allir viðtakendur lýsingarinnar kynni sér og breyti í samræmi við slík lög og skorður. N1 hf. og umsjónaraðili 

töku hlutanna til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf., Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf., eru ekki 

skaðabótaskyld vegna dreifingar þriðja aðila á lýsingunni í neinni lögsögu. 

 

Lýsing þessi er dagsett 24. ágúst 2018 

 

Umsjónaraðili töku hlutanna til viðskipta: 

Landsbankinn hf. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi blaðsíða er vísvitandi höfð auð 
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24. ágúst 2018 
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A - INNGANGUR OG FYRIRVARAR 

Samantekt þessi er útbúin í samræmi við viðauka XXII við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 809/2004 

með síðari breytingum, sem hefur verið innleidd í íslenskan rétt með reglugerð nr. 243/2006, um gildistöku 

reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB nr. 809/2004, að því er varðar framsetningu og innihald lýsingar, 

grunnlýsingar, samantektar og endanlegra skilmála að því er varðar upplýsingaskyldu, og síðari reglugerðum, 

þ.m.t. reglugerð nr. 901/2013 sem innleiddi í íslenskan rétt breytingar á reglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr. 

809/2004 með reglugerð nr. 901/2013. 

Samantektin er í fimm hlutum sem merktir eru bókstöfunum A-E (A1-E7). Samantektin inniheldur alla þá 

upplýsingaliði sem koma skulu fram í samantekt lýsingar sem unnin er í samræmi við viðauka I-III við 

framangreinda reglugerð. Númeraröð upplýsingaliða kann að vera slitin þar sem ekki er krafist upplýsinga 

samkvæmt öllum upplýsingaliðum vegna lýsinga sem unnar eru samkvæmt viðaukum I-III við framangreinda 

reglugerð. Þrátt fyrir að samantektin skuli innihalda tiltekinn upplýsingalið kann að vera að upplýsingaliðurinn eigi 

ekki við í tilfelli útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin tekur til og er þá textinn „á ekki við“ settur við 

viðkomandi upplýsingalið. 

 

Upplýsinga-
liður 

Upplýsingakrafa Upplýsingar 

A.1 Fyrirvari Samantekt þessi skal lesin sem inngangur að lýsingu N1 hf. (hér 
eftir „N1“, „útgefandinn“ eða „félagið“) sem samanstendur af 
þessari samantekt, útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu sem 
báðar eru dagsettar [dags] 2018. 

Fjárfestar skulu taka ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í N1 
á grundvelli upplýsinga í lýsingunni í heild sinni. 

Ef farið er fyrir dómstóla með kröfu sem varðar upplýsingar í 
lýsingunni gæti stefnandi þurft að bera kostnað af þýðingu 
lýsingarinnar áður en málarekstur hefst. 

Einstaklingar og lögaðila sem útbúið hafa samantektina, þ.m.t. 
þýðingu á henni, og sótt um staðfestingu á samantektinni hjá 
Fjármálaeftirlitinu, geta sætt skaðabótaábyrgð samkvæmt 
almennu reglur þar að lútandi, en þó einungis ef samantektin er 
villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við aðra hluta lýsingarinnar, 
eða ef samantektin, lesin ásamt öðrum hlutum lýsingarinnar, veitir 
fjárfestum ekki lykilupplýsingar til þess að hjálpa þeim við að meta 
hvort fjárfesta eigi í slíkum verðbréfum. 

A.2 Samþykki fyrir notkun 
fjármálamilliliða á 
lýsingunni við síðari 
endursölu eða útboð á 
verðbréfum í 
útgefanda. 

Lýsing þessi er gefin út í tengslum við hækkun hlutafjár í N1 um 
79.573.913 hluti og umsókn um töku hlutanna til viðskipta á 
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. 

Notkun fjármálamilliliða á lýsingunni við síðari endursölu eða 
útboð á verðbréfum í útgefanda er óheimil. 
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B – ÚTGEFANDI 

Upplýsinga-
liður 

Upplýsingakrafa Upplýsingar 

B.1 Lögformlegt heiti og 
viðskiptaheiti 

Lögformlegt heiti og viðskiptaheiti útgefanda er N1 hf. 

B.2 Lögheimili og 
félagaform 

Lögheimili útgefanda er að Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi, Íslandi. 
N1 er skráð hlutafélag í samræmi við lög nr. 2/1995, um hlutafélög. 

B.3 Starfsemi Tilgangur N1 samkvæmt 3. grein samþykkta félagsins, er verslun 
með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og olíuvörur, heildsala og 
smásala, eignarhald og rekstur fasteigna, kaup, sala og eignarhald 
á verðbréfum, ásamt lánastarfsemi tengdri rekstrinum og annar 
skyldur rekstur. 

Eftir kaup N1 á Festi hf. fer starfsemi félagsins fram í fimm 
rekstrarfélögum, sem eru um leið tekjusvið, þ.e. N1, Krónan, Elko, 
Bakkinn vöruhótel og Festi fasteignir. Hlutverk félagsins er að vera 
fyrsti valkostur fyrir smásölu- og eldsneytisviðskiptavini um land 
allt.  

Helstu markaðir og samkeppni 

N1 

N1 starfar á samkeppnismarkaði um sölu á eldsneyti á Íslandi. 
Helstu keppinautar félagsins eru þau fjögur önnur félög sem selja 
eldsneyti á Íslandi, en það eru Olíuverslun Íslands hf. undir 
merkjum Olís og ÓB, Skeljungur hf. undir merkjunum Shell og 
Orkan, og Atlantsolía ehf. Vorið 2017 hóf Costco að selja eldsneyti 
í smásölu við verslun félagsins í Garðabæ. 

Krónan 

Krónan rekur dagvöruverslanir undir merkjunum Krónan, Kjarval,  
Kr. og Nóatún. Dagvöruverslanirnar eru fyrst og fremst á 
höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og á Reykjanesi en einnig rekur 
Krónan verslanir á Akranesi, Reyðarfirði og í Vestmannaeyjum.   

Helstu keppinautar Krónunnar hafa verið verslanir Haga hf., 
Samkaupa hf. (Samkaup og Nettó), Fjarðakaupa ehf.,  Basko ehf. 
(10-11 og Iceland) og Víðir ehf., sem nú hefur hætt starfsemi. Þá 
starfa ýmsar litlar hverfisverslanir á markaðnum. Vorið 2017 
opnaði verslun Costco í Garðabæ. 

Elko 

Elko starfar á afar kvikum markaði þar sem framboð á raftækjum 
er síbreytilegt. Á meðal helstu keppinauta Elko eru Costco, 
Ormsson, Skakkiturn, Tölvutek, Tölvulistinn, Heimilistæki, Rafha, 
Smith & Norland, Sjónvarpmiðstöðin og Rafland. Töluverðrar 
samkeppni gætir erlendis frá þar sem netverslun er mjög útbreidd 
og auðvelt að panta vörur í gegnum netið.  

Festi fasteignir 

Festi fasteignir á húsnæði sem hentar vel til smásölu og tengdrar 
starfsemi. Eru verslanir Festi stærsti einstaki leigutaki Festi 
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fasteigna. Skráðu fasteignafélögin Fasteignafélagið Reginn hf., 
Reitir fasteignafélag hf. og Eik fasteignafélag hf. eru talsvert stærri 
en Festi fasteignir en ætla má að þau leigi samanlagt út meira en 
milljón fermetra af atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Er það 
miklu meira magn en Festi fasteignir bjóða upp á.  

Bakkinn vöruhótel 

Bakkinn vöruhótel veitir félögum innan samstæðunnar og að 
einhverju leyti öðrum vöruhúsaþjónustu. Er nýting vöruhótelsins 
mjög góð og því lítið svigrúm til þess að veita þriðja aðila þjónustu 
á þessu sviði.  

 

B.4a Upplýsingar um þekkta 
þróun sem hefur nýlega 
haft veruleg áhrif á 
útgefandann og 
atvinnugrein hans 

 Þann 3. október 2017 tilkynnti N1 um kaup félagsins á öllu hlutafé 
í Festi hf. Samkeppniseftirlitið veitti samþykki sitt fyrir kaupunum 
þann 30. júlí 2018 með skilyrðum sem fram koma í sátt sem 
undirrituð var á milli N1 og Samkeppniseftirlitsins.  

Kaupverð hlutafjár í Festi var 23.707 m.kr. þegar tekið hafði verið 
tillit til leiðréttingarákvæða í kaupsamningi sem lutu að 
skuldastöðu Festi hf. við lok fjárhagsárs félagsins sem lauk 28. 
febrúar 2018 og afkomu rekstrarfélaga Festi hf. á fyrrgreindu 
rekstrarári . Kaupverðið greiðist með afhendingu 79.573.913 nýrra 
hluta í N1 á genginu 115, eða 9.151 m.kr. og hins vegar með 
14.556 m.kr. í reiðufé.  

N1 hefur útbúið pro forma fjárhagsyfirlit til að lýsa áhrifum þess ef 
kaupin á Festi hf. hefðu átt sér stað þann 1. janúar 2017 til 
útskýringar. 

B.5 Skipulag samstæðu 
útgefanda 

Samstæða N1 samanstendur af móðurfélaginu N1 og 9 
dótturfélögum sem öll er að fullu í eigu móðurfélagsins. Með 
kaupunum á Festi fjölgaði dótturfélögum úr sex í níu. Stefnt er að 
því í kjölfar kaupanna á Festi að breyta nafni móðurfélagsins úr N1 
í Festi.  

B.6 Hluthafar  
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B.7 Samandregnar 
fjárhagsupplýsingar 

 

Hlutaskrá N1 23. ágúst  2018

Hluthafi Fjöldi hluta

Eignar-

hlutur (%) Fjöldi hluta

Eignar-

hlutur (%)

SF V slhf. -                              -                79 .573.913     24 ,14%

Lífeyrissjóður verslunarmanna ................................................ 33.250.000           13,30% 33.250.000           10,09%

Lífeyrissjóður starsfmanna ríkisins ......................................... 26.000.000           10,40% 26.000.000           7,89%

The Wellington Trust Company Na ........................................ 23.887.857           9,56% 23.887.857           7,25%

Gildi - lífeyrissjóður .................................................................. 23.263.491           9,31% 23.263.491           7,06%

Lansdowne ................................................................................ 20.141.000           8,06% 20.141.000           6,11%

Birta lífeyrissjóður .................................................................... 15.729.610           6,29% 15.729.610           4,77%

Almenni lífeyrissjóðurinn ........................................................ 11.498.889           4,60% 11.498.889           3,49%

Landsbréf ................................................................................... 8.459.111             3,38% 8.459.111             2,57%

Akta sjóðir ................................................................................. 8.153.712             3,26% 8.153.712             2,47%

Íslenski lífeyrissjóðurinn .......................................................... 5.981.692             2,39% 5.981.692             1,81%

Kvika banki hf. .......................................................................... 7.523.141             3,01% 7.523.141             2,28%

Stapi lífeyrissjóður .................................................................... 6.581.213             2,63% 6.581.213             2,00%

Helgafell ehf. ............................................................................. 6.516.928             2,61% 6.516.928             1,98%

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. ................................................ 5.438.703             2,18% 5.438.703             1,65%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda ............................................... 4.925.800             1,97% 4.925.800             1,49%

Arion banki hf. .......................................................................... 3.869.924             1,55% 3.869.924             1,17%

Hofgarðar ehf. ........................................................................... 3.598.955             1,44% 3.598.955             1,09%

Vátryggingarfélag Íslands hf. ................................................... 2.779.000             1,11% 2.779.000             0,84%

Júpiter - innlend hlutabréf ...................................................... 2.664.982             1,07% 2.664.982             0,81%

Fagfjárfestasjóðurinn IHF ........................................................ 2.160.179             0,86% 2.160.179             0,66%

Samtals 20  stærstu 222.424.187   88 ,97% 301.998.100   91 ,63%

914 aðrir h luthafar 27.575.813     11 ,03% 27.575.813     8 ,37%

Samtals 250.000.000   100,00% 329.573.913   100,00%

Fyrir hlutafjáraukningu Eftir hlutafjáraukningu
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Rekstrarreikningur N1 (m.kr.) 1 F 2018 1 F 2017 2017 2016 2015

Sala ............................................................................................................. 7.983 6.978 34.608 33.768 49.018

Kostnaðarverð seldra vara .......................................................................  (5.701)  (4.673)  (23.268)  (22.567)  (38.850)

Framlegð af vörusölu ...................................................... 2 .282 2.305 11.340 11.201 10.169

Aðrar rekstrartekjur ................................................................................... 106 103 442 371 392

Laun og annar starfsmannakostnaður ....................................................  (1.094)  (1.065)  (4.554)  (4.234)  (3.883)

Sölu- og dreifingarkostnaður ...................................................................  (467)  (422)  (2.059)  (2.079)  (2.268)

Annar rekstrarkostnaður ..........................................................................  (426)  (399)  (1.634)  (1.635)  (1.397)

 (1 .987)  (1 .887)  (8 .247)  (7 .947)  (7 .549)

Hagnaður fyrir afskriftir og f jármagnsl ið i  ......................... 401 521 3.535 3.625 3.012

Afskriftir rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna ....................................  (248)  (243)  (1.007)  (773)  (717)

Bakfærð virðisrýrnun rekstrarfjármuna .................................................. 0 0 0 1.323 0

 (248)  (243)  (1 .007) 550  (717)

Rekstrarhagnaður ............................................................ 153 278 2.528 4.175 2.295

Fjármunatekjur .......................................................................................... 23 25 91 166 185

Fjármagnsgjöld ..........................................................................................  (103)  (97)  (398)  (468)  (430)

Gengismunur .............................................................................................  (14) 9 23  (2) 53

Áhrif hlutdeildarfélaga .............................................................................. 30 50 275 296 179

Gangvirðisbreyting hlutabréfa .................................................................  (0) 4 4  (14) 0

 (64)  (9 )  (5 )  (22)  (13)

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................................................ 89 269 2.524 4.154 2.282

Tekjuskattur ...............................................................................................  (12)  (44)  (453)  (776)  (422)

Hagnaður tímabilsins ...................................................... 76 225 2.071 3.378 1.860

Ö nnur hei ldarafkoma

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé en kunna síðar að verða færðir í 

rekstrarreikning:

Þýðingarmunur vegna starfsemi erlends hlutdeildarfélags ..................  (15) 6 11  (80)  (45)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé og verða ekki færðir í 

rekstrarreikning:

Endurmat rekstrarfjármuna ...................................................................... 0 0  (115) 4.850 0

Tekjuskattur af endurmati rekstrarfjármuna .......................................... 0 0 23  (970) 0

Önnur heildarafkoma samtals .................................................................  (15) 6  (81) 3 .799  (45)

Heildarhagnaður tímabilsins ............................................ 61 231 1.990 7.177 1.815

Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut í krónum. ...................... 0,31 0,90 8,28 9,74 3,39
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Efnahagsreikningur N1 (m.kr.) 31.3.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Eignir

Óefnislegar eignir ..................................................................... 206 215 258 317

Rekstrarfjármunir ...................................................................... 16.870 16.940 15.773 9.167

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum ........................................... 1.854 1.840 1.748 1.594

Eignarhlutir í öðrum félögum .................................................. 15 16 17 30

Skuldabréfaeign ........................................................................ 116 121 58 68

Fastafjármunir 19.062 19.132 17.854 11.176

Birgðir ........................................................................................ 3.252 2.840 3.027 2.604

Viðskiptakröfur ......................................................................... 3.051 2.595 2.303 2.275

Kröfur á tengda aðila ............................................................... 155 152 15 21

Aðrar skammtímakröfur ........................................................... 391 137 157 237

Handbært fé .............................................................................. 2.387 2.800 2.266 2.472

Veltufjármunir 9 .236 8.525 7.768 7.609

Eignir samtals 28.298 27.656 25.622 18.785

Eigið fé

Hlutafé ....................................................................................... 250 250 250 350

Yfirverðsreikningur hlutafjár ................................................... 3.154 3.154 3.154 4.153

Annað bundið eigið fé ............................................................. 4.108 4.132 4.315 542

Óráðstafað eigið fé ................................................................... 6.361 6.276 4.853 2.686

Eigið fé 13.873 13.812 12.572 7.731

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir ......................................................... 8.000 8.000 6.500 6.370

Tekjuskattsskuldbinding .......................................................... 1.474 1.485 1.499 263

Fyrirfram innheimtar tekjur ..................................................... 0 0 151 181

Langtímaskuldir 9 .474 9.485 8.150 6.815

Tekjuskattur til greiðslu ........................................................... 380 444 512 430

Aðrar skuldir við hið opinbera ................................................ 2.676 2.058 2.047 1.773

Skuldir við lánastofnanir ......................................................... 0 0 509 0

Viðskiptaskuldir ........................................................................ 1.146 1.067 896 1.158

Skuldir við tengda aðila ........................................................... 67 113 202 150

Fyrirfram innheimtar tekjur ..................................................... 177 183 237 225

Aðrar skammtímaskuldir .......................................................... 506 494 497 502

Skammtímaskuldir 4 .951 4.360 4.900 4.239

Skuldir samtals 14.425 13.845 13.050 11.054

Eigið fé og skuldir samtals 28.298 27.656 25.622 18.785
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* Rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á ársgrundvelli. 

** Meðalstaða nettó vaxtaberandi skulda er meðalstaða síðastliðins árs. 

Sjóðstreymisyfirlit N1 (m.kr.) 1 F 2018 1 F 2017 2017 2016 2015

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði .............................................................. 401 521 3.535 3.625 3.012

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

     (Söluhagnaður) tap rekstrarfjármuna ..............................................................  (5)  (8)  (67) 6  (15)

     Fyrirfram innheimtar tekjur ............................................................................... 0  (8)  (20)  (30)  (30)

395 505 3.448 3.600 2.966

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Birgðir, lækkun (hækkun) .................................................................................  (411)  (60) 186  (423) 535

     Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur (hækkun) lækkun ....................  (726)  (502)  (335)  (72) 1.227

     Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir hækkun (lækkun) .................. 645  (19)  (449) 667  (492)

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda  (492)  (581)  (598) 172 1.269

Innborgaðar vaxtatekjur ......................................................................................... 19 28 73 150 181

Greidd vaxtagjöld skammtímaskulda ....................................................................  (2)  (44)  (36)  (18)  (15)

Greiddur tekjuskattur ..............................................................................................  (87)  (73)  (512)  (427)  (151)

Handbært fé frá (ti l )  rekstrar  (166)  (164) 2 .376 3.478 4.250

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptar óefnislegar eignir ....................................................................................... 0 0  (10)  (47)  (49)

Keyptir rekstrarfjármunir ........................................................................................  (171)  (200)  (2.516)  (1.154)  (487)

Seldir rekstrarfjármunir ........................................................................................... 7 30 63 147 91

Keyptir eignarhlutir í öðrum félögum ................................................................... 0 0 0 0  (28)

Móttekinn arður frá hlutdeildarfélögum .............................................................. 0 0 194 62 2

Fjárfestingarhreyfingar  (163)  (171)  (2 .268)  (992)  (472)

Fjármögnunarhreyfingar

Lækkun hlutafjár ..................................................................................................... 0 0 0  (1.287)  (4.503)

Greiddur arður ......................................................................................................... 0 0  (750)  (1.050)  (840)

Afborganir langtímaskulda ..................................................................................... 0 0 0  (6.370)  (210)

Tekin ný langtímalán ............................................................................................... 0 0 1.500 6.500 0

Greidd vaxtagjöld langtímaskulda .........................................................................  (86)  (96)  (357)  (491)  (416)

Fjármögnunarhreyfingar  (86)  (96) 393  (2 .698)  (5 .969)

Breyting á handbæru fé .............................................................  (415)  (430) 500  (212)  (2 .190)

Gengismunur af handbæru fé ..................................................... 2 5 33 6 33

Handbært fé í  ársbyrjun ............................................................. 2 .800 2.266 2.266 2.472 4.629

Handbært fé í  lok tímabils ......................................................... 2 .387 1.842 2.800 2.266 2.472

Lykiltölur N1 1 F 2018 1 F 2017 2017 2016 2015

Rekstur

Veltuhraði vörubirgða í lok tímabils:

     Vörunotkun/meðalstaða vörubirgða á tímabilinu ........................................ 7,49 6,11 7,62 8,02 12,03

Söludagar í viðskiptakröfum:

     Meðalstaða viðskiptakrafna á tímabilinu/seldar vörur og þjónusta ........... 32* 33* 30 29 25

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði/framlegð af vörusölu ....................... 17,5% 22,6% 31,2% 32,4% 29,6%

Laun og launatengd gjöld/framlegð af vörusölu ................................................ 47,9% 46,2% 40,2% 37,8% 38,2%

Sölu- og dreifingarkostnaður/framlegð af vörusölu .......................................... 20,5% 18,3% 18,2% 18,6% 22,3%

Annar rekstrarkostnaður/framlegð af vörusölu .................................................. 18,7% 17,3% 14,4% 14,6% 13,7%

Efnahagur

Veltufjárhlutfall: Veltufjármunir/skammtímaskuldir .......................................... 1,87 - 1,96 1,59 1,79

Lausafjárhlutfall: (Veltufjármunir - birgðir)/skammtímaskuldir ........................ 1,21 - 1,30 0,97 1,18

Skuldsetning: Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA ............................................. 1,48**/*** - 1,38 1,10 1,14

Eiginfjárhlutfall: Eigið fé/heildarfjármagn ........................................................... 49,0% - 49,9% 49,1% 41,2%

Arðsemi eigin fjár: Afkoma ársins/meðalstaða eigin fjár ................................... 2,2% - 16,1% 39,2% 19,9%
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*** EBITDA síðastliðinna 12 mánaða. 
 

 

Rekstrarreikningur Festi hf.  (m.kr.)

1.3.2017 -

28.2.2018

1.3.2016 -

28.2.2017

1.3.2015-

28.2.2016

Vörusala .................................................................................................................... 39.976 39.389 35.708

Kostnaðarverð seldra vara ......................................................................................  (31.159)  (30.756)  (28.038)

Framlegð af vörusölu .................................................................. 8.817 8.633 7.670

Leigutekjur fasteigna og aðrar rekstrartekjur ........................................................ 1.090 1.330 1.256

Hagnaður af sölu fasteigna ..................................................................................... 0 0 204

Laun og launatengd gjöld .......................................................................................  (4.339)  (4.060)  (3.578)

Annar rekstrarkostnaður .........................................................................................  (2.131)  (2.242)  (2.085)

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og matsbreytingu 

f járfestingareigna 3.438 3.661 3.466

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................................  (618)  (492)  (359)

Matsbreytingar fjárfestingareigna .......................................................................... 266 591 0

Rekstrarhagnaður 3.086 3.760 3.107

Fjármunatekjur ......................................................................................................... 198 25 60

Fjármagnsgjöld .........................................................................................................  (1.118)  (1.178)  (1.317)

Gengismunur ............................................................................................................ 1 1  (1)

Hagnaður fyrir skatta 2.168 2.609 1.848

Tekjuskattur ..............................................................................................................  (471)  (505)  (370)

Hagnaður og hei ldarafkoma fjárhagsársins 1.697 2.104 1.479
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Efnahagsreikningur Festi hf.  (m.kr.) 28.2.2018 28.2.2017 28.2.2016

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ....................................................................................... 2.232 2.022 1.617

Fasteignir til eigin nota ............................................................................................... 9.845 9.347 8.862

Fasteignir til útleigu/fjárfestingareignir .................................................................... 8.805 12.329 11.356

Óefnislegar eignir ........................................................................................................ 11.055 11.074 11.105

Eignarhlutar í félögum ................................................................................................ 32 12 13

Fastafjármunir samtals 31.968 34.783 32.953

Veltufjármunir

Vörubirgðir ................................................................................................................... 3.735 3.321 2.863

Viðskiptakröfur ............................................................................................................ 484 465 785

Aðrar skammtímakröfur ............................................................................................. 197 127 130

Handbært fé ................................................................................................................ 1.673 589 602

Veltufjármunir samtals 6.089 4.502 4.381

Eignir 38.057 39.285 37.333

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé .......................................................................................................................... 882 882 882

Yfirverðsreikningur hlutafjár ...................................................................................... 7.938 7.938 7.938

Annað bundið eigið fé ................................................................................................ 889 931 178

Óráðstafað eigið fé ..................................................................................................... 5.555 5.409 4.049

Eigið fé 15.264 15.160 13.046

Langtímaskuldir og skuldbindingar

Skuldir við lánastofnanir ............................................................................................ 15.029 16.749 17.692

Tekjuskattsskuldbinding ............................................................................................ 1.824 1.718 1.507

Langtímaskuldir og skuldbindingar 16.853 18.467 19.199

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ........................................................................................................... 3.822 3.789 3.460

Næsta árs afborgun langtímaskulda ......................................................................... 939 661 635

Ógreiddir reiknaðir skattar ......................................................................................... 360 351 227

Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................................ 819 857 767

Skammtímaskuldir samtals 5.940 5.658 5.088

Skuldir samtals 22.793 24.125 24.287

Eigið fé og skuldir 38.057 39.285 37.333
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B.8 Pro forma 
fjárhagsupplýsingar 

 

Sjóðstreymisyfirlit Festi hf.  (m.kr.)

1.3.2017 -

28.2.2018

1.3.2016 -

28.2.2017

1.3.2015 -

28.2.2016

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður tímabilsins .................................................................................................. 1.697 2.104 1.479

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................................... 618 492 359

Matsbreytingar fjárfestingareigna .............................................................................  (266)  (591) 0

(Hagnaður) af sölu eigna ............................................................................................  (81)  (2)  (204)

Tekjuskattsskuldbinding ............................................................................................ 148 218 118

Reiknaðir liðir langtímalána ....................................................................................... 283 225 261

Aðrir liðir ......................................................................................................................  (2)  (24)  (46)

Veltufé frá (ti l )  rekstrar ................................................................. 2.397 2.422 1.966

Vörubirgðir, (hækkun)  (426)  (403)  (218)

Breyting rekstrartengdra eigna .................................................................................. 206 304  (254)

Breyting rekstrartengdra skulda ................................................................................  (244) 508 579

 (463) 409 107

Handbært fé frá rekstri 1.933 2.832 2.074

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................  (1.350)  (1.318)  (1.677)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ............................................................................. 75 10 0

Kaup/viðbætur fjárfestingareigna .............................................................................  (139)  (382) 0

Seldar fjárfestingareignir ............................................................................................ 3.918 0 0

Keyptar aðrar eignir ....................................................................................................  (20) 0  (3)

2.485  (1.689)  (1.680)

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímaskulda .........................................................................................  (3.246)  (1.170)  (4.980)

Nýjar langtímaskuldir .................................................................................................. 1.512 15 4.321

Arðgreiðslur til eigenda félagsins ..............................................................................  (1.600) 0 0

 (3.335)  (1.155)  (660)

Hækkun á handbæru fé 1.083  (13)  (266)

Handbært fé í upphafi fjárhagsársins ....................................................................... 589 602 868

Handbært fé í  lok f járhagsársins 1.673 589 602
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B.9 Rekstraráætlun eða 
áætluð afkoma 

Á ekki við 

B.10 Fyrirvarar í 
endurskoðunarskýrslu
m 

Ekki eru til staðar fyrirvarar í endurskoðunarskýrslum vegna 
sögulegra fjárhagsupplýsinga sem settar eru fram í lýsingunni. 

B.11 Veltufé Stjórnarformaður og forstjóri N1 lýsa því yfir fyrir hönd félagsins 
að þeir telji veltufé N1 vera fullnægjandi til að uppfylla núverandi 
þarfir félagsins. Kaupin á Festi hf. hafa ekki áhrif á framangreinda 
yfirlýsingu. 

 

C – VERÐBRÉFIN 

Upplýsinga-
liður 

Upplýsingakrafa Upplýsingar 

C.1 Tegund og flokkur 
verðbréfa sem eru seld í 
útboðinu og/eða tekin 
verða til viðskipta 

Verðbréf þau sem óskað er eftir að tekin verði til viðskipta á 
Aðalmarkaði Kauphallarinnar eru hlutir í N1. Allir hlutir í N1 eru í 
sama flokki. 

Pro forma efnahagsreikningur (m.kr.)
A B C =  A + B

N1 hf.  

samstæða

Pro forma kaup 

N1 hf.  á Festi hf. Pro forma

Festi hf.  

samstæða

Pro forma  

samstæðufærslur

Pro forma 

samstæða N1 hf.  

og Festi hf.

31/12 2017 (Endurskoðað) (óendurskoðað) (óendurskoðað) (Óendurskoðað) (Óendurskoðað) (Óendurskoðað)

Eignir

Fastafjármunir

Rekstrarfjármunir ............................................................................ 16.940 16.940 11.936 2.479 1 31.355

Fjárfestingarfasteignir ..................................................................... 0 0 8.533  (358) 2 8.175

Viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir ...................................... 215 215 11.046 7.335 3 18.596

Eignarhlutir í dóttur- og hlutdeildarfélögum ............................... 1.840 23.707 25.547 0  (23.707) 1.840

Eignarhlutir í öðrum félögum ........................................................ 16 16 24 40

Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur .................................... 121 121 0 121

Fastafjármunir 19.132 23.707 42.839 31.540  (14 .251) 60.128

Veltufjármunir

Vörubirgðir ...................................................................................... 2.840 2.840 3.414 6.254

Viðskiptakröfur ............................................................................... 2.595 2.595 788 3.383

Kröfur á tengd félög ....................................................................... 152 152 0 152

Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 137 137 53 190

Handbært fé .................................................................................... 2.800  (2.356) 444 2.083 2.527

Veltufjármunir 8 .524  (2 .356) 6 .168 6.338 12.506

Eignir samtals 27.656 21.351 49.007 37.878  (14 .252) 72.634

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé ............................................................................................. 250 80 330 882  (882) 330

Yfirverðsreikningur hlutafjár .......................................................... 3.154 9.071 12.225 7.938  (7.938) 12.225

Annað bundið eigið fé ................................................................... 4.132 4.132 1.646  (1.646) 4.132

Óráðstafað eigið fé ......................................................................... 6.276 6.276 4.210  (4.210) 6.276

Eigið fé 13.812 9.151 22.963 14.675  (14 .676) 22.962

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir ................................................................ 8.000 12.200 20.200 15.233 35.433

Tekjuskattsskuldbinding ................................................................ 1.485 1.485 1.769 424 4 3.682

Langtímaskuldir 9 .485 12.200 21.685 17.002 424 39.115

Viðskiptaskuldir .............................................................................. 1.067 1.067 4.055 5.122

Skuldir við hið opinbera ................................................................ 2.058 2.058 0 2.058

Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................................... 0 0 870 870

Ógreiddir reiknaðir skattar ............................................................. 444 444 438 881

Skuldir við tengd félög ................................................................... 113 113 0 113

Fyrirfram innheimtar tekjur ........................................................... 183 183 0 183

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................ 494 494 839 1.332

Skammtímaskuldir 4 .359 0 4.359 6.201 0 10.557

Skuldir samtals 13.844 12.200 26.044 23.203 424 49.672

Eigið fé og skuldir samtals 27.656 21.351 49.007 37.878  (14 .252) 72.634
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C.2 Gjaldmiðill 
verðbréfanna 

Íslenskar krónur. 

C.3 Fjöldi útgefinna hluta Útgefið hlutafé N1 nemur 250.000.000 kr. við birtingu 
lýsingarinnar. Stjórn N1 samþykkti á fundi sínum 20. ágúst 2018 að 
gefa út 79.573.913 hluti í félaginu í samræmi við heimild 
hluthafafundar til hlutafjáraukningar. Heildarhlutafé N1 eftir 
hlutafjáraukninguna verður 329.573.913 hlutir. Hinir nýju hlutir 
verða gefnir út til SF V slhf. vegna kaupa N1 á öllu hlutafé í Festi hf. 

C.4 Réttindi  Allir hlutir í félaginu eru jafn réttháir og engin sérréttindi fylgja 
þeim. Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár í hlutafé á 
hluthafafundi. Réttindi sem fylgja hlutum í félaginu eru háðir 
gildandi lögum og samþykktum félagsins eins og þær eru á 
hverjum tíma. 

C.5 Hömlur á meðferð hluta Engar hömlur eru settar á ráðstöfun hluthafa á hlutum í félaginu 
umfram það sem leiðir af lögum. Um sölu hluta til erlendra aðila 
gilda ákvæði íslenskra laga eins og þau eru á hverjum tíma. Heimilt 
er að selja og veðsetja hluti í félaginu án takmarkana nema annars 
sé getið í lögum. 

Sölubann gildir um 39.786.956 hluti í N1, eða helming þeirra hluta 
sem gefnir verða út til SF V slhf. í tengslum við kaup N1 á Festi hf. 
Sölubannið gildir til 31. desember 2018. SF V slhf. er þó heimilt að 
framselja hlutina með fyrrgreindum kvöðum til hluthafa SF V slhf. 

C.6 Taka hlutanna til 
viðskipta á skipulegum 
verðbréfamarkaði 

Allir útgefnir hlutir í N1 hafa verið teknir til viðskipta á Aðalmarkaði 
Kauphallarinnar. Sótt verður um að Kauphöllin taki 79.573.913 
nýja hluti í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar um leið 
og þeir hafa verið gefnir út. 

C.7 Arðgreiðslustefna Stjórn félagsins hefur mótað stefnu um fjármagnsskipan félagsins 
og arðgreiðslur. Samkvæmt henni er stefnt að því að greiða að 
minnsta kosti 50% af hagnaði hvers árs til hluthafa. Jafnframt er 
stefnt að því að eiginfjárhlutfall félagsins verði um 40%.  

 

D – ÁHÆTTA 

Upplýsinga-
liður 

Upplýsingakrafa Upplýsingar 

D.1 Helstu áhættuþættir 
útgefanda og þeirrar 
atvinnugreinar sem 
hann starfar innan 

Efnahags – og stjórnmálaumhverfi 

Þróun efnahagsumhverfis á Íslandi sem og erlendis hefur áhrif á 
félagið. Almennt efnahagsástand á Íslandi, ástand á vinnumarkaði 
og kjarasamningar hafa áhrif á eftirspurn eftir vöru og þjónustu 
félagsins og möguleika þess til verðlagningar með hliðsjón af 
ásættanlegri arðsemi og afkomu, auk þess að hafa áhrif á kostnað 
sem félagið þarf að standa skil á. Væntingar um verðbólgu hafa 
áhrif á vaxtastig og geta þannig haft áhrif á fjármagnsliði félagsins. 

Eftirspurn og verðlagning á olíu er háð alþjóðlegu efnahagsástandi 
í heiminum. Heimsmarkaðsverð á olíu og gengi krónunnar 
gagnvart öðrum gjaldmiðlum, einkum bandaríkjadollar, hafa 
veruleg áhrif á rekstur félagsins.  



N1  Samantekt l 15 

Ákvarðanir stjórnvalda geta haft bein eða óbein áhrif á starfsemi 
N1. Enn fremur lýtur félagið fjölda mismunandi laga og reglugerða 
og geta breytingar á mikilvægum sviðum ráðist af 
stjórnmálaumhverfinu á hverjum tíma. 

Verðbólguáhætta 

Verðbólga getur haft áhrif á rekstur félagsins. Víðtæk notkun 
verðtryggingar á Íslandi getur valdið hækkunum á ýmsum 
rekstrarkostnaði, auk þess sem verðbólga eykur þrýsting á 
launahækkanir og hækkar verðtryggð lán. Ekki er hægt að fullyrða 
að félagið geti mætt slíkum kostnaðarverðshækkunum eða 
auknum fjármagnskostnaði að fullu með verðbreytingum. 

Áhættustýring og innra eftirlit 

Markmið áhættustýringar N1 er að lágmarka þá áhættu sem 
félagið býr við með því að greina áhættuna, meta hana og hafa 
eftirlit með henni. Unnið er eftir áhættustýringarstefnu sem 
samþykkt var af stjórn félagsins 27. febrúar 2013. 

Árangur áhættustýringar getur haft talsverð áhrif á 
rekstrarafkomu félagsins. Félagið kappkostar að halda 
fullnægjandi innra eftirliti á hinum ýmsu sviðum.  

Ef eftirlit, öryggisráðstafanir og áhættustýring virðist 
ófullnægjandi eða virka ekki sem skyldi getur það haft neikvæðar 
fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið.  

Lagaleg áhætta 

Starfsemi félagsins lýtur fjölmörgum lögum, reglugerðum og 
reglum og heyrir hún undir eftirlit fjölmargra stjórnvalda. Á það 
jafnt við um kjarnastarfsemi félagsins og starfsemi verslana og 
afgreiðslustöðva þess um land allt. Breytingar á þeim lögum sem 
gilda um félagið, eða ný lög sem sett eru um starfsemi þess, gætu 
haft fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið og áhrif á hvernig það 
hagar starfsemi sinni. 

Úrskurðir dómstóla, laga- og reglugerðarbreytingar ásamt 
breytingum á stjórnsýsluframkvæmd geta haft neikvæð áhrif á 
afkomu félagsins, auk þess sem pólitískur óstöðugleiki getur m.a. 
haft í för með sér breytingar á lögum og reglum sem gilda um 
félagið. 

Samkeppni 

Starfsemi félagsins heyrir undir samkeppnislög nr. 44/2005 og 
eftirlit Samkeppniseftirlitsins sem framfylgir boðum og bönnum 
þeirra laga og getur íhlutun þess haft fjárhagsleg áhrif á félagið.  

N1 hefur gert sátt við Samkeppniseftirlitið vegna kaupa félagsins á 
Festi. Brot gegn sáttinni geta leitt til stjórnsýsluviðurlaga. 

Málaferli og ágreiningsmál 

Hvorki eru í gangi né hafa verið í gangi síðastliðna tólf mánuði 
einstök stjórnsýslu-, dóms-, eða gerðardómsmál sem geta haft 
veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða arðsemi N1. 

Verðbréfalöggjöf 

Hlutabréf í N1 hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði 
Kauphallarinnar. Um félagið og viðskipti með hlutabréf í félaginu 
gilda því ákvæði laga um verðbréfaviðskipti, ásamt reglugerðum 
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settum á grundvelli laganna. Brot á framangreindum lögum og 
reglugerðum geta haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu og orðspor 
N1. 

Skattaleg áhætta 

Breytingar á lögum og reglum varðandi beina og óbeina 
skattheimtu lögaðila geta haft áhrif á félagið og dregið úr arðsemi 
þess. 

Áhætta tengd þeim mörkuðum sem N1 starfar á 

Stærstur hluti tekna félagsins er af innlendri starfsemi og því háður 
þróun og aðstæðum í íslensku efnahagslífi. Samkeppni er mikil á 
þeim mörkuðum sem N1 starfar á og getur samkeppnin m.a. leitt 
til þess að markaðshlutdeild tapist, framlegð lækki og kostnaður 
aukist. 

Olíuverðsáhætta 

Olíuverðsáhætta er sú áhætta að heimsmarkaðsverð á olíu þróist 
á óhagstæðan hátt fyrir félagið, sem leiði til fjárhagslegs taps og 
erfiðari samkeppnisstöðu. Olíuverðsáhætta myndast vegna 
mismunar á heimsmarkaðsverði olíu við innkaup og sölu sem hefur 
bein áhrif á framlegð félagsins. 

Fjárhagsleg áhætta 

Starfsemi N1 hefur í för með sér margvíslega fjárhagslega áhættu 
s.s. breytingar á gengi erlendra gjaldmiðla, vaxtabreytingar, 
áhættu vegna lánsviðskipta og lausafjáráhættu. Fyrrgreindir 
þættir geta haft áhrif á afkomu félagsins og virði þess. 
Áhættustýring N1 miðar m.a. að því að greina, meta og stýra 
þessum áhættuþáttum.  

Áhætta varðandi endurfjármögnun er alltaf til staðar hjá félögum 
eins og N1 sem eru fjármögnuð með lántökum. 

Rekstraráhætta 

Rekstraráhætta getur skapast vegna ýmissa þátta í nærumhverfi 
félagsins s.s. vegna vinnu starfsmanna, upplýsingatækni, skipulags, 
verkferla en einnig vegna ytri þátta s.s. breytinga á lögum, reglum 
og almennum viðhorfum til starfsemi félagsins. 

Samningsáhætta og mikilvægir samningar 

Á félaginu hvílir samningsbundin skylda til að uppfylla ýmis ákvæði 
fjármögnunarsamninga. Ef félagið yrði ófært um að standa við 
skuldbindingar sínar gæti það haft neikvæðar fjárhagslegar 
afleiðingar fyrir félagið. 

Rekstrarniðurstaða félagsins byggist ekki á neinum einum 
einstökum samningi, en samningar og viðskiptasambönd félagsins 
við stærstu birgja eru mikilvæg fyrir reksturinn. 

Kjarasamningar 

Almennir kjarasamningar eru lausir í lok desember 2018 og liggja 
nýir samningar ekki fyrir. Við slíkar aðstæður er ávallt óvissa um 
launaþróun næstu missera auk þess sem þeir geta haft umtalsverð 
áhrif á efnahagsþróun næstu missera á eftir, einkum á verðbólgu 
og kaupmátt og þar með á eftirspurn viðskiptavina félagsins. 

Vörumerki 
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Félagið á fjölda vörumerkja sem það telur sig hafa tryggt sér 
eignarrétt yfir. Það gæti haft áhrif á rekstur félagsins ef það gæti 
af einhverjum ástæðum ekki reitt sig áfram á slíkan rétt. 

Fasteignir, leiguhúsnæði, staðsetning 

Félagið á flestar þær fasteignir sem hýsa þá kjarnastarfsemi 
félagsins sem byggir á hentugum staðsetningum. Félagið ber 
þannig takmarkaða áhættu af því að geta ekki tryggt sér hentugt 
húsnæði undir starfsemi sína á hentugum svæðum á sanngjörnum 
kjörum. 

Tæplega helmingur leigutekna Festi fasteigna ehf. er tilkominn 
vegna leigu utan samstæðu. Félagið ber í slíkum tilvikum áhættu 
af því að mótaðili efni samninga.  

Vátryggingar 

N1 kaupir vátryggingar vegna starfsemi sinnar. Allt eldsneyti er 
flutt til Íslands skv. CIF flutningaskilmálum sem felur í sér að birgi 
félagsins ber m.a. ábyrgð á vörunni uns hún er komin til landsins. 
Þrátt fyrir ofangreint er ekki hægt að ábyrgjast að vátryggingar 
veiti fullkomna vörn gegn tjóni í öllum tilfellum sem ætlun 
félagsins er að tryggja sig fyrir. 

Eldsneytistankar, dælur, upplýsingatækni og aðrir innviðir 

Rekstur N1 þarfnast sérhæfðra rekstrarfjármuna vegna 
birgðahalds og sölu á eldsneyti. Bilanir þessara rekstrarfjármuna 
myndu hafa neikvæð áhrif á rekstur félagsins og sama gildir ef þeir 
uppfylla ekki kröfur heilbrigðisyfirvalda þannig að hömlur yrðu 
lagðar á notkun þeirra eða þeir hlytu ekki tilskilin leyfi frá 
yfirvöldum. 

Rekstur N1 þarfnast skilvirkra tölvukerfa. Bilanir í tölvukerfum 
félaganna, t.d. í tengslum við sölu- og viðskiptamannakerfi, 
greiðslukerfi og strikamerkjalesara, eldsneytisdælur eða í 
tengslum við aðfangakeðjuna, myndu hafa neikvæð áhrif á rekstur 
þess. 

Þótt N1 telji að starfsmenn þess sinni starfi sínu af heiðarleika og 
fagmennsku er starfsemi félagsins umfangsmikil sem leiðir til þess 
að til staðar er sú hætta á öllum stigum rekstrarins að sviksamleg 
háttsemi geti átt sér stað. Til að lágmarka þessa áhættu er félagið 
með eftirlit sem snýr að ýmsum þáttum í starfsemi þess.  

Birgjar 

N1 er með einn stóran birgja í olíuviðskiptum þar sem samið er til 
eins árs í senn og nokkra stóra í öðrum vöruflokkum. 

Helstu birgjar á matvörumarkaði eru stórir og fáir og 
samningsstaða þeirra sterk. Staða birgja sem sjá verslunum fyrir 
landbúnaðarvörum er sérstaklega sterk. 

Ef birgjar standa ekki við gerða samninga getur það haft áhrif á 
áætlanagerð, dregið úr vöruúrvali og þjónustustigi félagsins og 
haft neikvæð áhrif á orðspor félagsins og arðsemi.  

Vörurýrnun 

Starfsemi N1 felur í sér hættu á vörurýrnun. Þekkt vörurýrnun er 
gjaldfærð um leið og hún á sér stað og getur orðið af völdum 
skemmdra og útrunninna vara. Óþekkt vörurýrnun er hins vegar 
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fyrst gjaldfærð við vörutalningu og getur m.a orðið af völdum 
þjófnaðar og rangrar afhendingar vara. 

Mótaðilaáhætta 

Mótaðilaáhætta er hættan á að félagið verði fyrir fjárhagslegu 
tjóni af völdum þess að lánardrottinn, leigusali, leigutaki, birgi, 
viðskiptavinur eða annar mótaðili uppfylli ekki samningabundnar 
kröfur sínar. Ef mótaðili stendur ekki við samninga getur það haft 
neikvæð áhrif á félagið og afkomu þess. 

Viðskiptakröfur 

Viðskiptamannahópur N1 er fjölbreyttur og dreifður og stærstur 
hluti viðskipta er gegn staðgreiðslu eða með milligöngu 
kreditkortafyrirtækja, sem tryggir að áhætta vegna einstakra 
viðskiptamanna er takmörkuð. 

Stjórnun og starfsmannaáhætta 

Innan félagsins er yfirgripsmikil reynsla og þekking á íslenska 
eldsneytis- og smásölumarkaðnum. Það gæti haft neikvæð áhrif á 
félagið ef einn eða fleiri  lykilstarfsmanna hættu störfum hjá því, 
sérstaklega ef margir þeirra myndu hverfa frá félaginu með stuttu 
millibili. 

Ef félagið getur ekki ráðið til sín hæft starfsfólk getur það haft 
neikvæð áhrif á getu þess til að þróa reksturinn. Slík staða getur 
haft neikvæð áhrif á afkomu félagsins.  

Stefnumótunaráhætta 

Viðskiptastefna félagsins mótast af skilgreindu hlutverki og 
markmiðum. Hætta er á að félaginu takist ekki að framkvæma 
yfirlýsta stefnu sína til hlítar, annað hvort vegna eigin mistaka eða 
vegna þess að reksturinn er næmur fyrir sveiflum gjaldmiðla, 
breytingum á heimsmarkaðsverði olíu og sveiflum í efnahagslífinu 
sem hafa áhrif á eftirspurn. 

Orðsporsáhætta 

Ef orðspor eða trúverðugleiki félagsins bíður tjón vegna opinberrar 
eða almennrar umræðu getur það skert möguleika þess til 
tekjuöflunar og haft neikvæð áhrif á fjárhagslega afkomu þess. 

Starfsreglur og verkferlar 

Sú hætta getur verið til staðar að skipulagi, verkferlum og 
starfsreglum sé ekki framfylgt og að starfsmenn brjóti af sér í starfi 
með sviksamlegum hætti, ásetningi eða stórkostlegu gáleysi sem 
áhrif getur haft á orðspor og afkomu félagsins. 

Reikningsskilaaðferðir og mat á eignum 

Gerð reikninga félagsins skv. IFRS krefst mats stjórnenda á 
ákveðnum atriðum og forsendum. Raunveruleg niðurstaða kann 
að vera frábrugðin framangreindu mati og forsendum stjórnenda.  

Breytingar á IFRS eða túlkunum á þeim geta haft áhrif á niðurstöðu 
ársreikninga og árshlutareikninga félagsins. 

Áhætta vegna áætlana 

Félagið tekur viðskiptalegar ákvarðanir sem oft á tíðum eru 
byggðar á áætlunum og spám sem gerðar hafa verið.  
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Ákveðin áhætta er fólgin í sameiningu N1 og Festi hf. Áhættan er 
sú að áhersla á samþættingu verði of mikil á skömmum tíma og að 
viðeigandi rekstrarstjórnun verði ekki til staðar í sameinuðu félagi. 
Ef sameiningin tekst ekki sem skyldi er hætta á að rekstrarafkoma 
sameinaðs félags verði ekki eins og vonir standa til um og áætluð 
samlegðaráhrif af sameiningu félaganna náist ekki.  

D.3 Helstu áhættuþættir 
tengdir hlutabréfum í 
útgefanda 

Fjárfesting í hlutabréfum felur í sér ýmsa áhættuþætti. Verðmæti 
hlutabréfa getur lækkað jafnt sem hækkað og fjárfestar geta tapað 
andvirði allrar fjárfestingar sinnar í hlutabréfum eða eftir atvikum 
hluta hennar. 

Seljanleikaáhætta og áhætta vegna eignarhalds 

Ekki er hægt að tryggja að hluthafar í N1 geti selt eign sína í 
félaginu í því magni sem þeir kjósa og á raunvirði á markaði. N1 
hefur gert samninga við Arion banka hf. og Landsbankann hf. um 
viðskiptavakt með hlutabréf í félaginu sem dregur úr 
seljanleikaáhættu hlutabréfanna. 

Söluhömlur verða á 39.786.956 nýjum hlutum í N1, eða helmingi 
þeirra hluta sem gefnir verðar út til seljanda Festi hf. til 31. 
desember 2018. Söluhömlurnar hafa áhrif á flot bréfa í N1 í 
Kauphöllinni, þ.e. það magn bréfa sem mögulegt er að eiga 
viðskipti með á hverjum tíma. 

Yfirlit yfir 20 stærstu hluthafa N1 er birt í lýsingunni. Eignarhald á 
félaginu getur breyst hratt og án fyrirvarara. Fjárfestum er bent á 
að um viðskipti með hlutabréfin gilda yfirtökureglur, 
flöggunarreglur, og innherjareglur laga nr. 108/2007, um 
verðbréfaviðskipti, sem er ætlað að tryggja upplýsingagjöf og 
fjárfestavernd í tengslum við eignabreytingar á hlutum í félögum 
sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Þynning 

Útgáfa nýrra hluta í N1 minnkar hlutfallslega hlutafjáreign þeirra 
hluthafa sem fyrir eiga hluti í félaginu, nema þeir fjárfesti í nýjum 
hlutum í samræmi við hlutafjáreign sína. Stjórnarfundur í N1 sem 
haldinn var 20. ágúst 2018 samþykkti að nýta heimild  í 
samþykktum félagsins og gefa út 79.573.913 nýja hluti í N1 sem 
afhentir verða SF V slhf., seljanda Festi hf. 

Lagaumhverfi töku hlutabréfa til viðskipta á skipulegum 
verðbréfamarkaði 

Hlutabréf í N1 hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði 
Kauphallarinnar sem er skipulegur verðbréfamarkaður í skilningi 
laga nr. 110/2007, um kauphallir. Um félagið og viðskipti með 
hlutabréf í því gilda því ákvæði laga um verðbréfaviðskipti, ásamt 
reglugerðum settum á grundvelli laganna. Þar að auki gilda um N1 
reglur Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, eins og 
þær eru á hverjum tíma og reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 
1050/2012, um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. 

 



N1  Samantekt l 20 

E – ÚTBOÐIÐ 

Upplýsinga-
liður 

Upplýsingakrafa Upplýsingar 

E.1 Hreint fjárstreymi 
vegna útgáfunnar 

Á ekki við 

E.2a Tilgangur útboðsins, 
ráðstöfun söluandvirðis 
og áætlað hreint 
fjárstreymi til félagsins 

Á ekki við 

E.3 Skilmálar og skilyrði 
útboðsins 

Á ekki við 

E.4 Mögulegir 
hagsmunaárekstrar 
vegna útgáfunnar 

Landsbankinn er stærsti einstaki lánveitandi N1, er annar tveggja 
viðskiptavaka með hlutabréf í N1 og á 0,6% eignarhlut í N1 við 
dagsetningu lýsingarinnar.Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. 
hefur umsjón með töku hlutabréfa í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði 
Kauphallarinnar. Í því felst m.a. umsjón með gerð lýsingar og 
annarra nauðsynlegra gagna í tengslum við töku hlutabréfanna til 
viðskipta. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. fær greidda þóknun 
frá N1 vegna þessa. 

E.5 Seljandi hlutafjár og 
söluhömlur 

Um er að ræða nýtt hlutafé í útgefanda. Sölubann gildir um 
39.786.956 nýja hluti í N1 sem gefnir verða út til SF V slhf. í 
tengslum við kaup N1 á Festi hf. Sölubannið gildir til 31. desember 
2018. SF V slhf. er þó heimilt að framselja hlutina með 
fyrrgreindum kvöðum til hluthafa SF V slhf.  

E.6 Þynning vegna 
útboðsins 

Á ekki við 

E.7 Kostnaður fjárfesta Á ekki við 

 



N1  Verðbréfalýsing l 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  VERÐBRÉFALÝSING 

24. ágúst 2018 

  



N1  Verðbréfalýsing l 2 

 

EFNISYFIRLIT 
 

1. Áhættuþættir .................................................................................................................................................. 3 

1.1 Almenn áhætta hlutabréfa .......................................................................................................................... 3 

1.2 Áhætta tengd hlutum í N1 .......................................................................................................................... 4 

2. Veltufé, fjármögnun og skuldastaða ................................................................................................................ 6 

3. Upplýsingar um hlutina og töku þeirra til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði ....................................... 8 

3.1 Taka hlutabréfa í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar ............................................................ 8 

3.2 Hlutafé .......................................................................................................................................................... 8 

3.3 Réttindi ......................................................................................................................................................... 9 

3.4 Eignarréttindi og framsal ........................................................................................................................... 10 

3.5 Söluhömlur ................................................................................................................................................. 11 

3.6 Arðgreiðslur ................................................................................................................................................ 11 

3.7 Slit á félaginu, skipting þess eða samruni ................................................................................................. 11 

3.8 Yfirtökuskylda ............................................................................................................................................. 11 

3.9 Innlausn og innlausnarákvæði ................................................................................................................... 12 

3.10 Skattar ........................................................................................................................................................ 12 

4. Tilkynning til fjárfesta .................................................................................................................................... 14 

4.1 Yfirlýsing ábyrgðaraðila fyrir hönd útgefanda .......................................................................................... 15 

4.2 Umsjónaraðili ............................................................................................................................................. 15 

4.3 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar ............................................................................................................... 15 

4.4 Kostnaður við útgáfu hlutafjár .................................................................................................................. 15 

4.5 Skilgreiningar og skammstafanir ............................................................................................................... 15 

 

 

  



N1  Verðbréfalýsing l 3 

1. ÁHÆTTUÞÆTTIR 

Hér er fjallað um þá áhættuþætti sem N1 hf., kt. 540206-2010, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi (hér eftir „N1“, 

“útgefandinn“, „samstæðan“ eða „félagið“) er kunnugt um og telur skipta máli varðandi mat á hlutabréfum í 

félaginu. Áhættuþáttum er ekki raðað eftir mikilvægi eða líkum á því að viðkomandi áhættuþáttur hafi áhrif á 

hlutabréf í N1. Ekki er hægt að setja fram með neinni vissu líkur á því hvort einstakur áhættuþáttur geti haft 

keðjuverkandi áhrif og hrindi af stað fleiri áhættuþáttum. Ekki er mögulegt að meta töluleg áhrif einstakra 

áhættuþátta á hlutabréf í N1 og slíkt mat væri þá háð því að aðrir áhættuþættir væru óbreyttir í einhvern tíma, 

sem sjaldnast er raunin. Hver áhættuþáttur getur haft margþætt og ítrekuð áhrif á verðmæti hlutabréfa í N1, í 

meira eða minna mæli, bæði til skemmri og lengri tíma. Umfjöllun um þá áhættuþætti sem N1 telur að eigi 

sérstaklega við um félagið og þá atvinnugrein sem það starfar innan er að finna í útgefandalýsingu N1 sem dagsett 

er 24. ágúst 2018, í kafla 1 – Áhættuþættir. Ekki er víst að hér sé fjallað um alla þá áhættuþætti sem gætu haft 

áhrif á virði hlutabréfa í N1 í framtíðinni, því áhættuþættir sem eru álitnir óverulegir í dag gætu þróast á þann veg 

að þeir hefðu veruleg áhrif síðar og eins gætu komið fram nýir áhættuþættir í framtíðinni sem ekki eru þekktir í 

dag. 

1.1 Almenn áhætta hlutabréfa 

Fjárfesting í hlutabréfum felur í sér ýmsa áhættuþætti. Verðmæti hlutabréfa getur lækkað jafnt sem hækkað og 

fjárfestar geta tapað andvirði allrar fjárfestingar sinnar í hlutabréfum eða eftir atvikum hluta hennar. Nauðsynlegt 

er að hafa í huga að fjárfestingar í hlutabréfum fela að öllu jöfnu í sér meiri áhættu en fjárfestingar í skuldabréfum, 

þar sem eigendur skuldabréfa eru framar í röð kröfuhafa en eigendur hlutabréfa. Að jafnaði getur ávöxtun af 

fjárfestingu í hlutabréfum verið arðbærari en fjárfesting í skuldabréfum þegar til lengri tíma er litið. Ávöxtun af 

hlutabréfum ræðst annars vegar af arðgreiðslum og hins vegar af breytingum á verði hlutabréfa á eignarhaldstíma 

hlutabréfanna. Sveiflur í verði hlutabréfa eru almennt meiri en sveiflur í verði skuldabréfa og getur verðmæti 

þeirra jafnvel orðið að engu. 

Draga má úr áhættu tengdri fjárfestingu í hlutabréfum með því að fjárfesta í safni ólíkra félaga í stað þess að 

fjárfesta í einstökum félögum. Góð þekking og skilningur á rekstri félaga sem fjárfest er í getur einnig dregið úr 

áhættu, auk þess sem draga má úr fjárhagslegri áhættu með því að forðast eða lágmarka lántökur vegna 

hlutabréfakaupa. Þeir sem hafa í hyggju að fjárfesta í hlutabréfum þurfa að hafa í huga að ekki er hægt að veita 

neina tryggingu fyrir því að fjárfestingin muni reynast arðsöm og er fjárfestum bent á að leita sér fjármálaráðgjafar 

vegna fjárfestinga í hlutabréfum. Framangreint dregur einungis úr áhættu vegna fjárfestinga í hlutabréfum en 

áhættunni er ekki hægt að eyða með öllu. 

Fjárfestingu í hlutabréfum fylgir markaðsáhætta sem er sú áhætta sem felst í breytingu á virði hlutabréfanna á 

hlutabréfamarkaði. Breytingar á virði hlutabréfa geta átt sér stað vegna breytinga á innri skilyrðum sem snúa að 

viðkomandi félagi en einnig vegna óvæntra atburða eða vegna ytri skilyrða sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækja og 

hagkerfisins í heild. 

Fjárfestingu í hlutabréfum fylgir seljanleikaáhætta, sem er sú áhætta sem felst í því hversu auðvelt eða erfitt er að 

selja eign á verði sem næst raunvirði. Mælikvarði þessarar áhættu er t.d. bilið á milli kaup- og sölutilboða á 

markaði. Áhættan er bæði fólgin í magni, þ.e. markaðurinn tekur ekki við því magni sem vilji er til að selja á 

raunvirði og verði, þar sem mikið magn samkynja bréfa getur haft veruleg áhrif á verðmyndun bréfanna. 

Fjárfestingu í hlutabréfum fylgir mótaðilaáhætta, sem felst í því að við kaup eða sölu hlutabréfa eða við gerð 

annarra samninga um fjármálagerninga er hugsanlegt að samningsaðili efni ekki samninginn þegar að uppgjöri 

kemur. 

Hlutabréf eru réttlægstu kröfur til eigna hlutafélags og við slit eða gjaldþrot hlutafélags fá hluthafar greitt í hlutfalli 

við hlutafjáreign sína, það sem eftir stendur af eignum hlutafélagsins eftir að allir aðrir kröfuhafar hafa fengið 

gildar kröfur sínar greiddar, kveði samþykktir viðkomandi hlutafélags ekki á um aðra skiptingu. 
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Fjármála- og hlutabréfamarkaðir eru háðir því umhverfi sem stjórnvöld skapa á hverjum tíma. Miklar breytingar á 

því regluumhverfi sem stjórnvöld setja fjármála- og hlutabréfamörkuðum kunna að vera skaðlegar og skapa óróa 

á mörkuðum. 

1.2 Áhætta tengd hlutum í N1 

Seljanleikaáhætta og áhætta vegna eignarhalds 

Hlutir í N1 hafa verið teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 

Reykjavík (hér eftir „Kauphöllin“ og „Aðalmarkaður Kauphallarinnar“). Seljanleikaáhætta er til staðar á íslenskum 

hlutabréfamarkaði og ekki er hægt að tryggja að hluthafar í N1 geti selt eign sína í félaginu í því magni sem þeir 

kjósa og á raunvirði á markaði. N1 hefur gert samninga við Arion banka hf. og Landsbankann hf. um viðskiptavakt 

með hlutabréf í félaginu sem dregur úr seljanleikaáhættu hlutabréfanna. 

Sölubann verður á 39.786.956 nýjum hlutum í N1 til 31. desember 2018. Um er að ræða helming þeirra nýju hluta 

í N1 sem gefnir verða út út vegna kaupa á Festi hf., kt. 500913-0100, Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík (hér eftir 

ávallt „Festi hf.“). Seljanda Festi hf. er þó heimilt að framselja hlutina til hluthafa sinna. Söluhömlurnar hafa áhrif 

á flot bréfa í N1 í Kauphöllinni, þ.e. það magn bréfa sem mögulegt er að eiga viðskipti með á hverjum tíma. 

Eignarhald hlutabréfa í félaginu og dreifing hlutafjár innan hluthafahópsins getur falið í sér seljanleikaáhættu. 

Hlutaskrá N1 er birt í kafla 5.2 - Hluthafar í útgefandalýsingu félagsins sem dagsett er 24. ágúst 2018. Engar 

takmarkanir eru á framsali hluta í félaginu, ef frá er taldar söluhömlur sem fjallað er um hér að framan og 

eignarhald á félaginu getur breyst hratt og án fyrirvarara. Fjárfestum er einnig bent á að um viðskipti með 

hlutabréfin gilda yfirtökureglur, flöggunarreglur, og innherjareglur laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti (hér 

eftir „lög um verðbréfaviðskipti“), sem er ætlað að tryggja upplýsingagjöf og fjárfestavernd í tengslum við 

eignabreytingar á hlutum í félögum sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.  

Þynning 

Útgáfa nýrra hluta í N1 minnkar hlutfallslega hlutafjáreign þeirra hluthafa sem fyrir eiga hluti í félaginu, nema þeir 

fjárfesti í nýjum hlutum í samræmi við hlutafjáreign sína. Samkvæmt samþykktum N1 eiga hluthafar forgangsrétt 

að nýjum hlutum í N1, en hluthafafundur getur með 2/3 hluta atkvæða ákveðið að víkja frá forgangsrétti við 

hækkun hlutafjár.  

Við útgáfu verðbréfalýsingarinnar er til staðar heimild í samþykktum N1 til útgáfu á allt að 84.782.609 nýjum 

hlutum í félaginu. Hluthafafundur samþykkti að fella niður forgangsrétt hluthafa til fyrrgreindrar 

hlutafjáraukningar til að standa við uppgjör á kaupsamningi um kaup á öllu hlutafé í Festi hf. Stjórnarfundur í N1 

sem haldinn var 20. ágúst 2018 samþykkti að nýta framangreinda heimild og gefa út 79.573.913 nýja hluti í N1 

sem afhentir verða SF V slhf., seljanda Festi hf. 

Lagaumhverfi töku hlutabréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 

Hlutabréf í N1 hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar sem er skipulegur verðbréfamarkaður í 

skilningi laga nr. 110/2007, um kauphallir. Um félagið og viðskipti með hlutabréf í því gilda því ákvæði laga um 

verðbréfaviðskipti, ásamt reglugerðum settum á grundvelli laganna. Þar að auki gilda um N1 reglur 

Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, eins og þær eru á hverjum tíma og reglur Fjármálaeftirlitsins, 

kt., 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík (hér eftir „Fjármálaeftirlitið“), nr. 1050/2012, um meðferð 

innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. 

Lýsing N1, sem dagsett er 24. ágúst 2018, er gefin út vegna umsóknar um töku á 79.573.913 nýjum hlutum í 

félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Um lýsinguna og töku hlutabréfanna til viðskipta á 

Aðalmarkaði Kauphallarinnar gilda lög um verðbréfaviðskipti og reglugerðir settar á grundvelli laganna, auk reglna 

Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga dagsettar 1. janúar 2018. Lýsingin fylgir ákvæðum um 

upplýsingagjöf í lýsingum skv. viðaukum I-III og XXII við fylgiskjal I við reglugerð nr. 243/2006 um framkvæmd 

tilskipunar Evrópuþingsins og –ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu 

þeirra, upplýsingar felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga.  
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Kauphöllin og Fjármálaeftirlitið hafa heimild til þess að beita útgefendur fjármálagerninga, sem teknir hafa verið 

til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, viðurlögum vegna brota á viðeigandi lögum og reglum, m.a. í formi 

opinberra tilkynninga, févítis og með því að taka fjármálagerninga útgefanda tímabundið eða varanlega úr 

viðskiptum. Brot á framangreindum lögum, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og reglum Kauphallarinnar og 

Fjármálaeftirlitsins geta því haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu og orðspor N1.  
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2. VELTUFÉ, FJÁRMÖGNUN OG SKULDASTAÐA 

Eftirfarandi fjárhagsupplýsingar eru úr óendurskoðuðum efnahagsreikningi félagsins 31. mars 2018. Taflan 

inniheldur ekki skuldbindingar utan efnahags og skilyrtar skuldbindingar. Stærstu skuldbindingar félagsins af því 

tagi eru húsaleiguskuldbindingar, en félagið er með húsnæði og lóðir til leigu frá ýmsum aðilum. Bent er á að 

óendurskoðaður samandreginn árshlutareikningur  félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2018 er felldur 

inn í lýsingu félagsins með tilvísun auk þess sem bent er á umfjöllun um fjárhagsstöðu félagsins í kafla 6 - 

Fjárhagsyfirlit í útgefandalýsingu félagsins sem dagsett er 24. ágúst 2018. 

Stjórnarformaður og forstjóri N1 lýsa því yfir fyrir hönd félagsins að þeir telji veltufé N1 vera fullnægjandi til að 

uppfylla núverandi þarfir félagsins. Kaupin á Festi hf. hafa ekki áhrif á framangreinda yfirlýsingu en áhrif kaupanna 

á þær upplýsingar sem veittar eru í töflunni eru eftirfarandi: 

Langtímaskuldir félagsins eftir kaupin á Festi hf. munu nema 33.700 m.kr. Félagið mun einnig hafa aðgang 

skammtímalánum í formi birgðalána og getur fjárhæð þeirra orðið allt að 3.000 m.kr. N1 notaði 14.556 m.kr. af 

handbæru fé til að greiða fyrir kaupin á Festi hf. 

Fjármögnun og skuldastaða 31. mars 2018 

 

 

Fjármögnun (m.kr.) 31.3.2018

Skammtímaskuldir

 - með ábyrgðum ............................................................ -                      

 - með veði ..................................................................... -                      

 - án ábyrgða/veðs .......................................................... 4.951           

Skammtímaskuldir samtals 4.951     

Langtímaskuldir

 - með ábyrgðum ............................................................ -                      

 - með veði ..................................................................... 8.000           

 - án ábyrgða/veðs .......................................................... 1.474           

Langtímaskuldir samtals 9.474     

Eigið fé

  Hlutafé ......................................................................... 250               

  Yfirverðsreikningur hlutafjár .......................................... 3.154           

  Annað bundið eigið fé ................................................... 4.108           

  Óráðstafað eigið fé ........................................................ 6.361           

Eigið fé samtals 13.873   

Fjármögnun samtals 28.298   
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Skuldastaða (m.kr.) 31.3.2018

Greiðsluhæfi

  Handbært fé ................................................................. 2.387           

  Fjáreignir á gangvirði ..................................................... 131               

Greiðsluhæfi samtals 2.518     

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 3.597     

Skammtímaskuldir

  Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .................. 1.719           

  Skuldir við hið opinbera ................................................. 2.676           

  Skuldir við lánastofnanir ................................................ -                      

Skammtímaskuldir samtals 4.395     

Langtímaskuldir

  Vaxtaberandi langtímaskuldir ........................................ 8.000           

  Aðrar langtímaskuldir .................................................... 1.474           

Langtímaskuldir samtals 9.474     

Nettó skuldastaða 7.754      
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3. UPPLÝSINGAR UM HLUTINA OG TÖKU ÞEIRRA TIL 

VIÐSKIPTA Á SKIPULEGUM VERÐBRÉFAMARKAÐI 

3.1 Taka hlutabréfa í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar 

Öll útgefin hlutabréf í N1 voru tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar 19. desember 2013. 

Verðbréfalýsing þessi er gefin út í tengslum við útgáfu á 79.573.913 nýjum hlutum í N1 sem sótt verður um að 

teknir verði til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Gert er ráð fyrir að hlutirnir verði gefnir út 27. ágúst 2018. 

Kauphöllin mun tilkynna með a.m.k. eins viðskiptadags fyrirvara hvenær hinir nýju hlutir verða teknir til viðskipta. 

Viðskiptavakt 

N1 hefur gert samninga um viðskiptavakt við Arion banka hf. og Landsbankann hf. (hér eftir saman kallaðir 

„viðskiptavakar“). Viðskiptavakar skulu daglega setja fram, fyrir eigin reikning, kaup- og sölutilboð í hlutafé í N1. 

Fjárhæð kaup- og sölutilboða skal að lágmarki vera 250.000 krónur að nafnvirði, á gengi sem viðskiptavakar ákveða 

hvor fyrir sig í hvert skipti. Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum skal ekki vera meiri en 1,5% og skal frávik frá 

síðasta viðskiptaverði ekki vera meira en 3%. Tilboðin skulu endurnýjuð innan 15 mínútna eftir að þeim er tekið 

að fullu. Breytist verð á hlutabréfum í N1 innan dagsins um meira en 10% er viðskiptavökum heimilt að tvöfalda 

hámarksmun á kaup- og sölutilboðum það sem eftir er dagsins. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem 

hvor viðskiptavaki er skuldbundinn til að kaupa eða selja skal vera a.m.k. 200.000.000 krónur að markaðsvirði. 

Samningarnir eru uppsegjanlegir með 30 daga fyrirvara eða eftir samkomulagi. 

3.2 Hlutafé 

Útgefið hlutafé N1 nemur 250.000.000 kr. og er hver hlutur 1 íslensk króna að nafnverði. Allir útgefnir hlutir eru 

greiddir.  

Allir hlutir í N1 eru í einum flokki og eru jafnréttháir samkvæmt samþykktum félagsins. Engar takmarkanir eru á 

framsali hlutanna. 

Hlutirnir eru gefnir út í samræmi við lög nr. 2/1995, um hlutafélög (hér eftir „lög um hlutafélög“). Hlutirnir eru 

nafnbréf og rafrænt skráðir hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík (hér 

eftir „Nasdaq verðbréfamiðstöð“), í samræmi við lög nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa (hér 

eftir „lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa“). Auðkenni hlutanna er N1 og ISIN númer þeirra er 

IS0000020584. 

Í samræmi við 4. gr. samþykkta N1 er stjórn félagsins heimilt að gefa út nýja hluti í félaginu að nafnverði allt að 

84.782.609 krónur á genginu 115. Forgangsréttur hluthafa að hækkuninni hefur verið felldur niður, en þess í stað, 

var SF V slhf. veittur áskriftarréttur að allri hækkuninni, eins og nauðsynlegt reynist, til þess að hægt verði að 

standa við uppgjör á kaupsamningi um kaup N1 á öllu hlutafé í Festi hf., frá 3. október 2017, en hluti kaupverðsins 

er greiddur með nýjum hlutum í N1. Heimild þessi til stjórnar gildir til 31. desember 2018. 

Stjórn N1 samþykkti á fundi sínum 20. ágúst 2018 að gefa út 79.573.913 hluti í félaginu í samræmi við ofangreinda 

heimild til hlutafjáraukningar. Heildarhlutafé N1 eftir hlutafjáraukninguna verður 329.573.913 hlutir. Hinir nýju 

hlutir verða gefnir út til SF V slhf. Sölubann er á 39.786.956 hinna nýju hluta til 31. desember 2018 en SF V slhf. er 

þó heimilt að framselja hlutina með þeim réttindum til hluthafa SF V slhf.  

N1 er heimilt, í samræmi við viðauka nr. 1 við samþykktir félagsins, að kaupa eigin hluti sem nemur allt að 10% af 

heildarhlutafé félagsins í samræmi við 55. gr. laga um hlutafélög, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti 

í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á 

grundvelli 1. tl., 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á 
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grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi var samþykkt á aðalfundi þann 19. mars 2018 og gildir í 18 

mánuði frá samþykkt hennar. N1 á ekki eigin hluti við útgáfu verðbréfalýsingarinnar. 

3.3 Réttindi 

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár í hlutafé á hluthafafundi. Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Engar 

hömlur eru settar á ráðstöfun hluthafa á hlutum í félaginu umfram það sem leiðir af lögum. Um sölu hluta til 

erlendra aðila gilda ákvæði íslenskra laga eins og þau eru á hverjum tíma. Heimilt er að selja og veðsetja hluti í 

félaginu án takmarkana nema annars sé getið í lögum. 

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins, hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta, með 

ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum. Hluthafar skulu hafa forgang 

að nýjum hlutum í réttu hlutfalli við hlutafjáreign þeirra í félaginu og innan tímamarka sem greind verði í samþykkt 

um aukningu hlutafjár. Nú neytir einhver hluthafa ekki forgangsréttar síns og eiga þá aðrir hluthafar aukinn rétt til 

áskriftar. Hluthafafundur getur með 2/3 hluta atkvæða ákveðið að víkja frá forgangi við hækkun hlutafjár, enda sé 

hluthöfum á engan hátt mismunað. Greiði hluthafi ekki tilskilið hlutafé á gjalddaga skal hann greiða dráttarvexti 

af skuldinni frá þeim degi til greiðsludags, auk alls kostnaðar við innheimtu. Jafnframt er heimilt að grípa til annarra 

þeirra vanefndaúrræða sem lög heimila á hverjum tíma. Stjórn félagsins hefur einnig val um að fella niður áskrift 

að hlutafé ef hluthafi efnir ekki greiðsluskyldu sína á gjalddaga. Skal stjórn þá heimilt að úthluta hlutafénu á ný 

eftir þeim reglum sem lög og samþykktir félagsins mæla fyrir um. Þar sem settum reglum sleppir hefur stjórn 

sjálfdæmi um úthlutun hlutafjárins. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. 

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda, innan þeirra takmarka sem samþykktir 

félagsins og lög setja. Hluthafar fara með ákvörðunarvald sitt á hluthafafundum. Öllum hluthöfum skal heimilt að 

sækja hluthafafund, taka þar til máls og neyta atkvæðisréttar síns. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja 

hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Hluthafa er heimilt að 

sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki málfrelsi, tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.  

Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að hluthafar geti tekið þátt í fundarstörfum hluthafafunda með rafrænum 

hætti, þar með talið greitt atkvæði án þess að vera á fundarstað. Ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal um það 

sérstaklega getið í fundarboði og leiðbeiningar varðandi þátttöku veittar. Skal hluthafi sem hyggst nýta sér rafræna 

þátttöku tilkynna skrifstofu félagsins þar um með skriflegum hætti eigi síðar en fimm dögum fyrir boðaðan 

hluthafafund. Tilkynningunni skulu fylgja skriflegar spurningar er varða dagskrá fundarins eða framlögð skjöl, óski 

þeir svara á fundinum. Telji stjórn félagsins ekki vera fyrir hendi ástæður eða aðstæður til að bjóða upp á þátttöku 

með rafrænum hætti skal hluthöfum þó veittur kostur á að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins 

bréflega. Í fundarboði skal kveðið á um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu 

hafa borist skrifstofu félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir auglýstan hluthafafund. Að öðru leyti en hér er kveðið 

á um skal um rafræna þátttöku og/eða rafrænar atkvæðagreiðslur gilda ákvæði 80. gr. a. laga um hlutafélög, sbr. 

lög nr. 89/2006. 

Til hluthafafundar skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa eða með auglýsingu í dagblaði með þriggja vikna 

fyrirvara. Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef réttilega er til hans boðað og skal mæting miðast 

við afhenta atkvæðaseðla. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundar skal slík beiðni 

koma fram ekki síðar en tveimur vikum fyrir fundinn. 

Á hluthafafundum ræður afl atkvæða úrslitum allra venjulegra mála, nema öðruvísi sé mælt fyrir um í samþykktum 

félagsins eða lögum. Verði atkvæði jöfn við kosningar í félaginu ræður þá hlutkesti úrslitum. Samþykktum félagsins 

má einungis breyta á löglegum aðalfundi eða aukafundi, enda sé þess rækilega getið í fundarboði að slík breyting 

sé fyrirhuguð og í hverju hún felst í meginatriðum. Ákvörðun verður því aðeins gild að hún hljóti samþykkti minnst 

2/3 hluta greiddra atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er 

með atkvæði fyrir á hluthafafundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, 

sbr. 93. gr. laga um hlutafélög. 
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3.4 Eignarréttindi og framsal 

Hlutabréf í félaginu eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð samkvæmt ákvæðum laga um rafræna 

eignarskráningu verðbréfa. Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu til félagsins fær hann útgefið rafbréf í 

verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því og veitir það honum full réttindi, þau sem samþykktir félagsins 

mæla fyrir um. 

Félagsstjórn skal halda hlutaskrá í löggiltu formi. Eignarskráning í verðbréfamiðstöð skoðast sem fullgild sönnun 

fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og fullnægjandi grundvöllur skráningar í hlutaskrá. 

Gagnvart félaginu skal hlutaskrá skoðast fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á 

hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi 

hluta í hlutaskrá. Ber félagið enga ábyrgð á því, ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna vanrækslu hluthafa á 

að tilkynna eigendaskipti eða breytingar á heimilisfangi. 

Eigendaskipti á hlutum, hvort sem verða við sölu, gjöf, erfð, búskipti eða aðför, skal þegar tilkynna til 

verðbréfamiðstöðvar og skal þá breyta hlutaskrá til samræmis. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt 

réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutskrá eða hann hafi tilkynnt um og fært sönnur 

á eignarrétt sinn að hlutnum.  

Aðeins aðili sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöð (hér eftir „reikningsstofnun“) hefur heimild til 

milligöngu um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð. Skráning í verðbréfamiðstöð fyrir milligöngu 

reikningsstofnunar jafngildir tilkynningu til félagsins. Eigandi rafbréfs verður að hafa gert samning við 

reikningsstofnun til að hafa milligöngu um eignarskráningu á rafbréfi á reikninga í hans nafni. Eignarskráning 

rafbréfs í verðbréfamiðstöð, að undangenginni lokafærslu verðbréfamiðstöðvar, veitir skráðum eiganda þess 

lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að og skal gagnvart félaginu jafngilda skilríki 

um eignarrétt að rafbréfinu. Forgangsröð ósamrýmanlegra réttinda ræðst af því hvenær beiðni um skráningu 

þeirra berst verðbréfamiðstöð frá reikningsstofnun. 

Engar hömlur eru settar á ráðstöfun hluthafa á hlutum í félaginu umfram það sem leiðir af lögum. Heimilt er að 

selja og veðsetja hluti í félaginu án takmarkana nema annars sé getið í lögum. Þrátt fyrir framangreint geta 

hluthafar samið sín á milli að meðferð á hlutum þeirra sé takmörkunum háð. Sölubann gildir til að mynda um hluta 

af nýjum hlutum í N1 sem gefnir verða út í tengslum við greiðslu kaupverðs á Festi hf. – sjá nánar í kafla 3.5 

Söluhömlur.  

Safnreikningar 

Um varðveislu fjármálagerninga á safnreikningum gilda lög um hlutafélög, lög um verðbréfaviðskipti og lög um 

rafræna eignarskráningu verðbréfa. 

Fjármálafyrirtæki sem er heimilt að varðveita fjármálagerninga í eigu viðskiptavina sinna getur varðveitt þá á 

sérstökum reikningi (safnreikningi) og tekið við greiðslum fyrir hönd viðskiptavina sinna frá einstökum útgefendum 

fjármálagerninga, enda hafi fjármálafyrirtækið gert viðskiptavini sínum grein fyrir réttaráhrifum þess og hann veitt 

samþykki sitt. Fjármálafyrirtæki verða að halda skrá yfir hlut hvers viðskiptavinar fyrir sig. Í samræmi við 31. gr. 

laga um hlutafélög er kveðið á um að eigandi hlutar geti ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans 

hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt og fært sönnur á eign sína á hlutnum. Þetta á þó ekki við um rétt 

til arðs eða annarra greiðslu og forgangsrétt til hlutafjáraukningar. Í samræmi við þetta hefur hluthafi ekki 

atkvæðisrétt á hluthafafundum nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins. Hið sama á við um 

fjármálafyrirtæki sem hafa heimild til safnskráningar þar sem hluthafinn hefur ekki þau réttindi að geta veitt 

einhverjum umboð til að fara með atkvæðisréttinn. Hlutum sem skráðir eru safnskráningu fylgir því ekki 

atkvæðisréttur á hluthafafundum. 

Skráning hluta á safnreikning undanskilur ekki hluthafa frá ákvæðum IX. kafla laga um verðbréfaviðskipti, um 

breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar (flöggun). Hlutir í eigu aðila sem varðveittir eru á safnreikningi skulu 

því taldir með við afmörkun á því hvort tiltekin viðskipti séu flöggunarskyld. 
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3.5 Söluhömlur 

Sölubann gildir um 39.786.956 nýja hluti í N1 sem gefnir verða út til SF V slhf. í tengslum við kaup N1 á Festi hf. 

Sölubannið gildir til 31. desember 2018. SF V slhf. er þó heimilt að framselja hlutina með fyrrgreindum kvöðum til 

hluthafa SF V slhf. 

3.6 Arðgreiðslur 

Aðalfundur tekur ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu að fenginni tillögu 

stjórnar félagsins.  

Stjórn félagsins hefur mótað stefnu um fjármagnsskipan félagsins og arðgreiðslur. Samkvæmt henni er stefnt að 

því að greiða að minnsta kosti 50% af hagnaði hvers árs til hluthafa. Jafnframt er stefnt að því að eiginfjárhlutfall 

félagsins verði um 40%.  

Arður er greiddur hluthafa í samræmi við skráða eign hans í hlutaskrá félagsins.  

N1 greiddi ekki arð vegna fjárhagsársins 2017. Greiddur var arður vegna fjárhagsáranna 2015 og 2016. Þann 6. 

apríl 2017 var greiddur arður til hluthafa að fjárhæð 750 m.kr. vegna rekstrarársins 2016 eða 3,0 krónur fyrir hvern 

hlut í félaginu. Þann 7. apríl 2016 var greiddur arður til hluthafa að fjárhæð 1.050 m.kr. vegna rekstrarársins 2015 

eða 3,0 kr. á hvern hlut í félaginu.  

N1 hefur fylgt tilmælum Kauphallarinnar varðandi tímamörk arðsúthlutunar, sbr. skýringartexta með tölulið 2.10 

í reglum Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerningar sem útgefnar voru 1. janúar 2018. Samkvæmt 

fyrrgreindum reglum er mælst til þess að viðskipti án arðsréttar hefjist eigi fyrr en næsta viðskiptadag eftir 

arðsákvörðunardag (sem venjulega er aðalfundardagur) og að greiðsla arðs fari fram eigi síðar en 30 dögum eftir 

arðsréttindadag. Aðilar tilgreindir í hlutaskrá í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Arðsréttindadagur er í fyrsta 

lagi annar viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag (aðalfundardag) miðað við að uppgjörstími hlutabréfaviðskipta 

í Kauphöllinni sé T+2), enda tryggir það að viðskipti án arðs hefjast ekki fyrr en daginn eftir að arðstillaga hefur 

verið samþykkt á hluthafafundi. 

Hafi hluthafi ekki fengið greiddan arð sem hann á rétt á getur hann vitjað hans á skrifstofu félagsins innan fjögurra 

ára frá gjalddaga, en réttur til arðs fyrnist á fjórum árum frá gjalddaga samkvæmt lögum nr. 150/2007, um fyrningu 

kröfuréttinda. Vitji hluthafi ekki arðs innan þess tíma fellur arðurinn til félagsins. Félagið ber enga ábyrgð á því ef 

greiðslur misfarast vegna vanrækslu hluthafa á að tilkynna eigendaskipti eða breytingar á heimilisfangi til félagsins. 

3.7 Slit á félaginu, skipting þess eða samruni 

Í samræmi við 23. gr. samþykkta félagsins fer um slit á félaginu, skiptingu þess eða samruna samkvæmt gildandi 

lögum um hlutafélög. Hluthafafundur sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins skal einnig 

ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.  

3.8 Yfirtökuskylda 

Þar sem hlutabréf í N1 hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði gildir X. kafli laga um 

verðbréfaviðskipti, sem fjallar um yfirtökur, um hlutabréf í félaginu.  

Hafi aðili, beint eða óbeint náð yfirráðum í félaginu skal sá aðili innan fjögurra vikna eftir að yfirráðum er náð gera 

öðrum hluthöfum félagsins yfirtökutilboð, þ.e. tilboð um að kaupa hluti þeirra í félaginu. Með yfirráðum er átt við 

að aðili og þeir sem hann er í samstarfi við: 

1. Hafi samanlagt eignast a.m.k. 30% atkvæðisréttar í félaginu, 

2. hafi á grundvelli samnings við aðra hluthafa rétt til að ráða yfir sem nemur a.m.k. 30% atkvæða í félaginu, 

eða  

3. hafi öðlast rétt til þess að tilnefna eða setja af meirihluta stjórnar í félaginu. 
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Tilboðsgjafi skal bjóða öllum hluthöfum sem eiga hluti í sama hlutaflokki sömu skilmála. Verð það sem sett er fram 

í yfirtökutilboði skal a.m.k. svara til hæsta verðs sem tilboðsgjafi eða aðilar sem hann er í samstarfi við hafa greitt 

fyrir hluti sem þeir hafa eignast í viðkomandi félagi síðustu sex mánuði áður en tilboð var sett fram. Tilboðsverð 

skal þó að lágmarki vera jafnhátt og síðasta viðskiptaverð hluta í viðkomandi félagi síðustu sex mánuði áður en 

tilboð var sett fram. Tilboðsverð skal þó að lágmarki vera jafnhátt og síðasta viðskiptaverð hluta í viðkomandi félagi 

daginn áður en tilboðsskylda myndaðist eða tilkynnt var um fyrirhugað tilboð. 

3.9 Innlausn og innlausnarákvæði 

Samkvæmt 8. gr. samþykkta félagsins er hluthöfum ekki skylt að sæta innlausn á hlutum sínum nema lög mæli svo 

fyrir. 

Í IV. kafla laga um hlutafélög eru ákvæði um innlausn hlutabréfa, en þar er kveðið á um að hluthafi og stjórn félags 

geti í sameiningu ákveðið að aðrir hluthafar í félaginu skuli sæta innlausn hluthafa sem fari með meira en 9/10 

hlutafjár í félagi og hefur yfirráð yfir samsvarandi atkvæðamagni. Minnihlutaeigendur geta að sama skapi krafist 

innlausnar undir slíkum kringumstæðum. 

Í 110. gr. laga um verðbréfaviðskipti er að finna samsvarandi innlausnarákvæði og í lögum um hlutafélög, þar sem 

kveðið er á um að ef aðili, sem sett hefur fram yfirtökutilboð, hafi eignast meira en 9/10 hlutafjár eða 

atkvæðisréttar í félagi, geti tilboðsgjafinn og stjórn félagsins í sameiningu ákveðið að aðrir hluthafar í félaginu skuli 

sæta innlausn tilboðsgjafans á hlutum sínum. Minnihlutaeigendur geta að sama skapi krafist innlausnar undir 

slíkum kringumstæðum. 

3.10 Skattar 

Um skattlagningu hluta í N1 fer samkvæmt íslenskri skattalöggjöf á hverjum tíma. Hér á eftir fer stutt samantekt 

á skattalegri meðhöndlun hluta í N1 samkvæmt núgildandi lögum. Mælt er með því að fjárfestar kynni sér þær 

breytingar sem kunna að verða á skattalöggjöfinni. Samantekt þessi er ekki tæmandi og er fjárfestum ráðlagt að 

leita ráðgjafar frá þriðja aðila varðandi skattalegar afleiðingar fjárfestingar í hlutabréfum. 

Allar greiðslur tengdar hlutum í N1 á Íslandi, þar sem skrifstofa félagsins er skráð og hlutirnir hafa verið teknir til 

viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, eiga sér stað án staðgreiðslu eða frádráttar vegna eða í tengslum við 

núverandi eða tilvonandi skatt eða álagningu hvaða nafni sem nefnist og innheimtur er af hvaða skattayfirvöldum 

sem er, nema þar sem lög gera kröfu um slíka staðgreiðslu eða frádrátt, sbr. lög nr. 94/1996, um staðgreiðslu 

skatts á fjármagnstekjur (hér eftir „lög um fjármagnstekjuskatt“) og/eða lög nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda eða önnur lög sem kunna að öðlast gildi. Í slíkum tilvikum greiðir N1 ekki nein aukaleg gjöld af 

upphæðum sem haldið er eftir í samræmi við slíka staðgreiðslu eða frádrátt. 

Aðilar búsettir á Íslandi 

Arðgreiðslur 

N1 ber skylda til að halda eftir staðgreiðslu skatts af arðgreiðslum bæði til einstaklinga og lögaðila sem búsettir 

eru og skattskyldir á Íslandi, skv. ákvæðum 2. mgr. 2. gr. og 4. mgr. 5. gr. laga um fjármagnstekjuskatt. 

Skatthlutfallið í staðgreiðslu skal miðast við viðeigandi skatthlutfall þess sem tekur við greiðslunni. Skatthlutfall 

einstaklinga utan rekstrar og flestra lögaðila er 22%. 

Flestir skattskyldir lögaðilar (hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og skattskyld samlagshlutafélög sem bera 

sjálfstæða skattaðild) geta fært sérstakan frádrátt á skattframtali sem nemur fjárhæð arðgreiðslunnar eins og 

nánar er kveðið á um í 9. tl. 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt (hér eftir „lög um tekjuskatt“). Í þessum tilvikum 

er raunskattlagning af arði engin. Við álagningu fá slík félög endurgreidda afdregna staðgreiðslu reynist álagður 

tekjuskattur félagsins lægri fjárhæð en sem nemur afdreginni staðgreiðslu. 

Söluhagnaður 
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Söluhagnaður einstaklinga og lögaðila er skattskyldur sem fjármagnstekjur. Skatthlutfall einstaklinga er 22%. 

Einstaklingar geta jafnað tap vegna sölu hlutabréfa og hagnað af sölu annarra hlutabréfa. Til þess að þetta megi 

eiga sér stað þarf hagnaðurinn/tapið að hafa átt sér stað innan sama árs. Ekki er heimilt að yfirfæra tap vegna sölu 

hlutabréfa og jafna á móti framtíðarhagnaði af sölu hlutabréfa. 

Flestir skattskyldir lögaðilar (hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnuhlutafélög og skattskyld samlagshlutafélög sem 

bera sjálfstæða skattaðild) geta fært sérstakan frádrátt á skattframtali sem nemur fjárhæð söluhagnaðar eins og 

nánar er kveðið á um í a. lið 9. tl. 31 gr. laga um tekjuskatt. Í þessum tilvikum er raunskattlagning af söluhagnaði 

engin. Við álagningu fá slík félög endurgreidda afdregna staðgreiðslu reynist álagður tekjuskattur félagsins lægri 

fjárhæð en sem nemur afdreginni staðgreiðslu. Aðrir skattskyldir lögaðilar eru skattlagðir af söluhagnaði eins og 

öðrum tekjum og til frádráttar álögðum skatti kemur sá staðgreiðsluskattur sem innheimtur var af 

söluhagnaðinum við greiðslu hans. 

Aðilar búsettir erlendis 

Arðgreiðslur 

N1 ber skylda til að draga skatt af arðgreiðslum til einstaklinga með skráða búsetu utan Íslands. Skatthlutfallið er 

22% og er réttilega ákvörðuð staðgreiðsla endanleg álagning á Íslandi á arðgreiðslurnar. Staðgreiðsluhlutfall 

erlendra lögaðila af arði er 20%, sbr. b. lið 7. tl. 70 gr. laga um tekjuskatt. Um erlenda lögaðila sem heimilisfastir 

eru innan hins Evrópska efnahagssvæðis gilda sams konar reglur og um innlenda lögaðila, m.a. um rétt til að skila 

inn framtali þar sem á móti arðstekjum er færður sérstakur jafnhár frádráttur. Arður sem flestir lögaðilar fá frá 

Íslandi (hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og samlagshlutafélög sem bera sjálfstæða skattaðild) er því í 

reynd skattfrjáls þar sem afdregin staðgreiðsla verður endurgreidd við álagningu. Ákvæði tvísköttunarsamninga 

geta leitt til þess að staðgreiðsluhlutfall arðs til erlendra aðila verði lægra en fyrrnefnd 20% eða geta eftir atvikum 

leitt til þess að unnt er að sækja um leiðréttingu á innheimtri staðgreiðslu í samræmi við ákvæði viðkomandi 

tvísköttunarsamnings. 

Söluhagnaður 

Söluhagnaður einstaklinga sem búsettir eru erlendis er skattskyldur á Íslandi. Fyrir einstaklinga er 

staðgreiðsluskatthlutfallið 22% og 20% fyrir erlenda lögaðila. 

Staðgreiðsluskattur leggst á hagnað erlendra félaga af sölu íslenskra hlutabréfa. Staðgreiðsluhlutfallið leggst á 

söluhagnað að frádregnu upphaflegu kaupverði hlutanna. Erlendum lögaðilum sem eru heimilisfastir innan hins 

Evrópska efnahagssvæðis er heimilt að skila inn skattframtali þar sem á móti skattskyldum söluhagnaði er færður 

sérstakur frádráttur sem er jafnhár hinum skattskylda söluhagnaði, sbr. a. lið 9. tl. 31. gr. laga um tekjuskatt. 

Söluhagnaður annarra erlendra lögaðila er hins vegar skattlagður með 20% skatti, sbr. 7. tl. 70. gr. laga um 

tekjuskatt. Tvísköttunarsamningar kunna að innihalda ákvæði um undanþágu frá staðgreiðslu eða eftir atvikum 

lækkun hennar. 

  



N1  Verðbréfalýsing l 14 

4. TILKYNNING TIL FJÁRFESTA 

Verðbréfalýsing þessi er hluti af lýsingu N1 sem dagsett er 24. ágúst 2018, sem varðar töku hlutafjárhækkunar í 

N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Framangreint fer fram í samræmi við íslensk lög og reglugerðir, 

meðal annars lög um verðbréfaviðskipti, reglugerðir settar á grundvelli laganna, tilskipun Evrópuþingsins og –

ráðsins 2003/71/EB sem hefur verið innleidd í íslensk lög og reglur Kauphallarinnar fyrir útgefendur 

fjármálagerninga, útgefnar 1. janúar 2018. Lýsingin hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu. Lýsingin 

samanstendur af þremur aðskildum skjölum, verðbréfalýsingu þessari, útgefandalýsingu sem dagsett er 24. ágúst 

2018 og samantekt sem einnig er dagsett 24. ágúst 2018. 

Lýsingin inniheldur þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar fjárfestum til þess að þeir geti metið eignir og skuldir, 

fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur N1 sem og þau réttindi sem fylgja hlutum í N1. Upplýsingar í lýsingunni 

má ekki skoða eða túlka sem loforð um sérstakan árangur í rekstri eða loforð um ávöxtun fjármuna, af hálfu N1, 

umsjónaraðilans, Fyrirtækjaráðgjafar Landsbankans hf. eða annarra aðila. Fjárfestum er bent á að fjárfesting í 

hlutabréfum felur í sér áhættu og áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í hlutum í N1 ættu fjárfestar að fara 

yfir allar upplýsingar í lýsingunni. Fjárfestum er sér í lagi ráðlagt að kynna sér þá áhættu- og óvissuþætti sem geta 

haft verulega áhrif á N1 og virði hlutabréfa í N1, en þeim er lýst í köflum 1 í verðbréfalýsingunni og 

útgefandalýsingu dagsettri 24. ágúst 2018. Fjárfestum er bent á að gera eigin sjálfstæðar kannanir á þeim þáttum 

sem sérstaklega geta átt við um fjárfestingu þeirra í hlutum í N1. Fjárfestar verða að byggja ákvörðun um 

fjárfestingu í hlutum í N1 á eigin athugunum og greiningu á þeim upplýsingum sem fram koma í lýsingunni. 

Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar sérfræðinga, svo sem hjá bönkum og verðbréfafyrirtækjum við 

mat á hlutum í N1 sem fjárfestingarkosti. Fjárfestum er einnig ráðlagt að kynna sér eigin réttarstöðu, þ.m.t. 

skattaleg atriði sem kunna að snerta fjárfestingu þeirra í hlutum í N1 og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti. 

Lýsingunni skal ekki dreifa, senda eða miðla á annan hátt til landa eða í löndum þar sem birting krefst frekari 

skráningaraðgerða eða annarra aðgerða en þeirra sem íslensk lög og reglugerðir krefjast eða þar sem slíkt bryti í 

báða við lög eða reglugerðir í viðkomandi landi. 

Í sumum lögsagnarumdæmum kunna lög að setja skorður við dreifingu lýsingarinnar. Því gerir N1 kröfu um að allir 

viðtakendur lýsingarinnar kynni sér og breyti í samræmi við slík lög og skorður. N1 og Fyrirtækjaráðgjöf 

Landsbankans hf. eru ekki skaðabótaskyld vegna dreifingar þriðja aðila á lýsingunni í neinni lögsögu. 

Upplýsingar í lýsingunni byggja á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem lýsingin var undirrituð. Komi fram 

mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varða upplýsingar í lýsingum, sem máli geta 

skipt við mat á verðbréfunum og koma fram á tímabilinu frá því að lýsingin var staðfest, sbr. 52. gr. laga um 

verðbréfaviðskipti og þar til útboði lýkur eða, ef við á, þegar viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði hefjast, skal 

útbúa viðauka við lýsingu þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Viðaukinn skal staðfestur innan sjö virkra daga 

og birtur á sama hátt og upprunalega lýsingin. Einnig skal, ef nauðsyn krefur, gera viðauka við samantekt 

lýsingarinnar og ef við á þýðingu hennar og skal þar tekið mið af viðbótarupplýsingum þeim sem fram koma í 

viðaukanum.  

Hlutabréf í N1 hafa verið í viðskiptum á Aðalmarkaði Kauphallarinnar frá 19. desember 2013 og gilda því um félagið 

lög og reglur er varða viðvarandi upplýsingaskyldu. Upplýsingar vegna viðvarandi upplýsingaskyldu félagsins eru 

birtar í gegnum Nasdaq GlobeNewswire, fréttaveituna og á fjárfestasíðu N1, www.n1.is/um-

N1/fjarfestar/fyrirtaekjafrettir/ 

Lýsingin er eingöngu birt á íslensku, en samantekt lýsingarinnar sem er dagsett 24. ágúst 2018 hefur verið þýdd á 

ensku. Lýsinguna má nálgast með rafrænum hætti á vefsíðu N1, www.n1.is/um-n1/fjarfestar/lysing. Fjárfestar 

geta nálgast útprentuð eintök af lýsingunni, sér að kostnaðarlausu, á skrifstofu N1, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi. 
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4.1 Yfirlýsing ábyrgðaraðila fyrir hönd útgefanda 

Formaður stjórnar og forstjóri N1 hf., kt. 540206-2010, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi, lýsa því yfir fyrir hönd N1 hf. 

að samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar, sem verðbréfalýsingin hefur að geyma, í samræmi við 

staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar. 

 

Kópavogi, 24. ágúst 2018 

Fyrir hönd N1 hf. 

 

Margrét Guðmundsdóttir,    Eggert Kristófersson, 

stjórnarformaður N1 hf.    forstjóri N1 hf. 

 

4.2 Umsjónaraðili 

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf., kt. 471008-0280, Austurstræti 11, 155 Reykjavík, hefur umsjón með töku 

nýrra hluta í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. hefur verið stjórn 

og stjórnendum N1 til ráðgjafar við gerð lýsingarinnar. 

4.3 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli fjárfesta er vakin á hagsmunum Landsbankans hf. í N1: 

Landsbankinn er stærsti einstaki lánveitandi N1, er annar tveggja viðskiptavaka með hlutabréf í N1 og á 0,6% 

eignarhlut í N1 við dagsetningu lýsingarinnar.Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. hefur umsjón með töku 

hlutabréfa í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Í því felst m.a. umsjón með gerð lýsingar og annarra 

nauðsynlegra gagna í tengslum við töku hlutabréfanna til viðskipta. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. fær 

greidda þóknun frá N1 vegna þessa. 

Í samræmi við 8. gr. laga um verðbréfaviðskipti hefur Landsbankinn hf. sett sér reglur um hagsmunaárekstra. 

Landsbankinn hvetur fjárfesta til að kynna sér reglurnar sem er að finna á vefslóðinni: 

http://bankinn.landsbankinn.is/Uploads/documents/UmLandsbankann/MiFID/1226-

04_Utdrattur_ur_stefnu_Landsbankans_um_hagsmunaarekstra.pdf 

4.4 Kostnaður við útgáfu hlutafjár 

Kostnaður N1 vegna hækkunar hlutafjár er áætlaður um 15 m.kr. Um er að ræða kostnað vegna hækkunar 

hlutafjár hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð og Kauphöllinni, gerð lýsingar og yfirferð Fjármálaeftirlitsins á lýsingu. 

4.5 Skilgreiningar og skammstafanir 

Í verðbréfalýsingunni vísa hugtökin: 

„Aðalmarkaður Kauphallarinnar“ til skipulegs verðbréfamarkaðar í skilningi laga nr. 110/2007, um kauphallir sem 

rekinn er af Nasdaq Iceland hf.,  

„Festi hf.“ til Festi hf., kt. 500913-0100, Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík, 

„Fjármálaeftirlitið“ til Fjármálaeftirlitsins, kt., 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, 

„Kauphöllin“ til Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, 
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„Landsbankinn hf.“ til Landsbankans hf., kt. 471008-0280, Austurstræti 11, 155 Reykjavík, 

„lýsingin“ til verðbréfalýsingar þessarar, útgefandalýsingar og samantektar N1 sem dagsettar eru 24. ágúst 2018, 

„lög um fjármagnstekjuskatt“ til laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, 

„lög um hlutafélög“ til laga nr. 2/1995, um hlutafélög, 

„lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa“ til laga nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, 

„lög um tekjuskatt“ til laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, 

„lög um verðbréfaviðskipti“ til laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, 

„m.kr.“ til milljóna íslenskra króna, 

 „Nasdaq verðbréfamiðstöð“ til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík,  

„N1“, „útgefandinn“, „samstæðan“ og „félagið“ til N1 hf., kt. 540206-2010, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi, 

„reikningsstofnun“ til aðila sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöð, 

„umsjónaraðilinn“ til Fyrirtækjaráðgjafar Landsbankans hf.,  

„verðbréfalýsingin“ til verðbréfalýsingar þessarar sem dagsett er 24. ágúst 2018, 

„viðskiptavaki“ til hlutverks Arion banka hf. og Landsbankans hf. sem aðila sem gert hafa samninga um 

viðskiptavakt við N1, 

nema annað megi lesa af samhengi eða tekið fram í textanum. 

Þegar vísað er til laga og reglugerða í verðbréfalýsingunni er vísað til íslenskra laga og reglugerða með áorðnum 

breytingum. 
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1. ÁHÆTTUÞÆTTIR 

1.1 Inngangur 

Hér er fjallað um þá áhættuþætti sem N1 hf., kt. 540206-2010, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi (hér eftir „N1“, 

„útgefandinn“, „samstæðan“ eða „félagið“), er kunnugt um og að mati félagsins eiga sérstaklega við um það og þá 

atvinnugrein sem það starfar innan. 

Jafnframt er fjallað um helstu áhættuþætti sem viðkoma rekstri Festi hf., kt. 500913-0100, Skarfagörðum 2, 104 

Reykjavík (hér eftir ávallt „Festi hf.“).  

Þegar fjallað er um N1 í þessum kafla á sú umfjöllun við um félögin sameiginlega nema annað megi lesa af orðalagi 

eða samhengi. 

Framsetning og uppröðun áhættuþátta fer ekki eftir mikilvægi eða líkum á því að viðkomandi áhættuþáttur hafi 

áhrif á rekstur, efnahag eða virði hlutabréfa í N1. Ekki er hægt að setja fram með neinni vissu líkur á því hvort 

einstakur áhættuþáttur geti haft keðjuverkandi áhrif og hrindi af stað fleiri áhættuþáttum. Ekki er mögulegt að 

meta töluleg áhrif einstakra áhættuþátta á afkomu, efnahag og virði hlutabréfa í N1 og slíkt mat væri þá háð því 

að aðrir áhættuþættir væru óbreyttir í einhvern tíma sem sjaldnast er raunin. Hver áhættuþáttur getur haft 

margþætt og ítrekuð áhrif á rekstur og efnahag félagsins og þar með á verðmæti hluta í N1, í meira eða minna 

mæli, bæði til skemmri og lengri tíma. Umfjöllun um þá áhættuþætti sem félaginu er kunnugt um og telur skipta 

máli varðandi mat á hlutabréfum í félaginu er að finna í verðbréfalýsingu N1 sem dagsett er 24. ágúst 2018, í kafla 

1 – Áhættuþættir. Ekki er víst að hér sé fjallað um alla þá áhættuþætti sem gætu haft áhrif á afkomu og efnahag 

félagsins í framtíðinni, því áhættuþættir sem eru álitnir óverulegir í dag gætu þróast á þann veg að þeir hefðu 

veruleg áhrif síðar og eins gætu komið fram nýir áhættuþættir í framtíðinni sem ekki eru þekktir í dag. 

Áhættustýring er samofin ábyrgð á daglegum rekstri félagsins. Markmið áhættustýringar félagsins er að greina, 

hafa eftirlit með og lágmarka þá áhættu sem félagið býr við. Stjórn N1 hefur falið endurskoðunarnefnd félagsins 

það hlutverk að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins, áhættustýringar og annarra 

eftirlitsaðgerða. Unnið er eftir áhættustýringarstefnu sem samþykkt er af stjórn félagsins og eru helstu þættir 

innra eftirlits og áhættustýringar félagsins yfirfarnir af stjórn einu sinni á starfsári. 

1.2 Efnahagsumhverfi  

Þróun efnahagsumhverfis á Íslandi sem og erlendis hefur áhrif á félagið. Almennt efnahagsástand á Íslandi, ástand 

á vinnumarkaði og kjarasamningar hafa áhrif á eftirspurn eftir vöru og þjónustu félagsins og möguleika þess til 

verðlagningar með hliðsjón af ásættanlegri arðsemi og afkomu. Umsvif í þjóðfélaginu hafa áhrif á hagvöxt og leggja 

grunn að framboði og eftirspurn eftir vörum og þjónustu sem kunna að hafa áhrif á gjöld og kostnað sem félagið 

þarf að standa skil á. Væntingar um verðbólgu hafa áhrif á vaxtastig og geta þannig haft áhrif á fjármagnsliði 

félagsins. 

Eftirspurn og verðlagning á olíu er háð alþjóðlegu efnahagsástandi í heiminum. Heimsmarkaðsverð á olíu og gengi 

krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum, einkum bandaríkjadollar, hafa veruleg áhrif á rekstur félagsins. Helstu 

áhrifavaldar á þróun heimsmarkaðsverðs olíu eru í venjulegu árferði, árstíðabundnar eftirspurnarsveiflur, 

efnahagslegar aðstæður á stærstu olíumörkuðum heimsins, aðgengi að olíulindum og milliríkjadeilur. Gengi 

krónunnar endurspeglast annars vegar af innri áhrifum í íslenska efnahagskerfinu og hins vegar af alþjóðlegu 

umhverfi svo sem gengi dollars gagnvart evru.  

Hagvöxtur á Íslandi hefur staðið í u.þ.b. átta ár samfleytt og horfur eru á hagvexti í nokkur ár til viðbótar. Heldur 

hefur hægt á vexti í þjóðarbúskapnum á síðastliðnum mánuðum, en hagvöxtur er þó enn töluverður og mældist 

3,6% á síðasta ári. Seðlabanki Íslands (hér eftir einnig „Seðlabankinn“) spáir u.þ.b. 3% hagvexti á næstu árum. 
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Dregið hefur nokkuð hratt úr vexti útflutnings og er aukin einkaneysla nú helsti drifkraftur hagvaxtarins.1 Hið langa 

hagvaxtarskeið hefur gefið heimilum, fyrirtækjum, hinu opinbera og fjármálakerfinu svigrúm til þess að lækka 

skuldir sínar í kjölfar fjármálakreppu og efnahagssamdráttar. Efnahagur allra geira þjóðarbúsins og staða þess 

gagnvart útlöndum hafa því styrkst, en lækkun skulda hefur um leið haldið aftur af vextinum og dregið 

hagvaxtarskeiðið.2  

Ferðaþjónusta hefur verið að festa sig í sessi sem ein af lykil atvinnugreinum þjóðarbúsins. Vöxtur 

ferðaþjónustunnar hefur verið hraður á síðustu árum og þrátt fyrir vísbendingar um að undanfarið hafi hægt á 

vextinum hefur neysla á hvern erlendan ríkisborgara aukist milli ára.3 Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur áhrif á 

afkomu félagsins, erlendir ferðamenn ferðast um landið sem eykur sölu á eldsneyti og matvöru.  

Stærstur hluti tekna félagsins er af innlendri starfsemi og því háður þróun og aðstæðum í íslensku efnahagslífi. 

Miklar sveiflur á gengi íslensku krónunnar geta haft veruleg áhrif á innkaupsverð félagsins á eldsneyti og öðrum 

endursöluvörum sem félagið kaupir erlendis frá. N1 býr við gjaldeyrisáhættu þar sem innkaup og birgðir eru að 

stórum hluta í erlendum gjaldeyri en tekjur félagsins eru að stórum hluta í íslenskum krónum (hér eftir einnig 

„ISK“). Í skýrslu Seðlabanka Íslands – Fjármálastöðugleiki frá 12. apríl 2018 kemur fram að á síðastliðnu ári hefur 

innlendur gjaldeyrismarkaður tekið miklum stakkaskiptum. Gjaldeyrismarkaðurinn hefur verið í góðu jafnvægi að 

undanförnu og dregið hefur verulega úr skammtímasveiflum í gengi krónunnar sem jukust um tíma í kjölfar losunar 

fjármagnshafta. Losað var að mestu um fjármagnshöft í mars 2017 og Seðlabankinn hætti reglubundnum 

gjaldeyriskaupum fyrri part árs 2017, sem miða nú aðeins að því að draga úr skammtímasveiflum og koma í veg 

fyrir spíralmyndun.4 Ræðst gengi krónunnar því nú af öðru framboði og eftirspurn á gjaldeyrismarkaði. Ef litið er 

til 30 daga flökts í gengi krónunnar er það nú lágt í sögulegu tilliti. Miðað við hlutfallslegt verðlag er raungengi 

krónunnar nú um 21% hærra en að meðaltali frá aldamótum. Erfitt er að segja til um hvernig fjármagnsstraumar 

munu þróast í framtíðinni en þeir eru verulega háðir efnahagslegum skilyrðum, vaxtamun á milli Íslands og annarra 

landa, markaðsóvissu og vilja innlendra aðila til fjárfestingar erlendis svo dæmi séu tekin.5  

Aukin samkeppni er í formi staðkvæmdarvara við það eldsneyti sem félagið selur nú, en þróun á aflgjöfum og 

farartækjum gæti innan tiltölulega skamms tíma gert notkun á öðrum aflgjöfum en eldsneyti almennari en nú er. 

Félagið fylgist náið með þessari þróun sem gæti haft töluverð áhrif á afkomu félagsins.  

1.3 Stjórnmálaumhverfi 

Ákvarðanir stjórnvalda, sem m.a. geta stýrst af þróun stjórnmála á Íslandi eða einstökum pólitískum atburðum, 

geta haft bein eða óbein áhrif á starfsemi N1. Enn fremur lýtur félagið fjölda mismunandi laga og reglugerða og 

geta breytingar á mikilvægum sviðum ráðist af stjórnmálaumhverfinu á hverjum tíma.  

Þar ber hæst ákvarðanir stjórnvalda varðandi skatta, vörugjöld og tolla af eldsneyti, umhverfisvernd, skipulagsmál, 

svo og aðrar ákvarðanir sem hafa áhrif á gengi íslensku krónunnar. Stjórnvöld hafa lagt aukna áherslu á 

endurnýjanlega orkugjafa, m.a. með því að marka sér stefnu um kolefnislaust Ísland 2040, sem væntanlega mun 

stuðla að hraðari innleiðingu staðkvæmdavara við það eldsneyti sem N1 selur. Félagið hefur orðið fyrir áhrifum af 

breytingum á íslenskri skattalöggjöf og líklegt er að frekari breytingar í framtíðinni muni hafa áhrif á rekstur þess. 

Einnig geta breytingar á lögum eða reglugerðum er varða samkeppnismál, skipulagsmál og opnunartíma ráðist á 

pólitískum vettvangi.  

Það er ekki á færi N1 að draga úr eða stýra þessum áhættuþáttum og því er nauðsynlegt að fjárfestar gefi þeim 

gaum áður en þeir taka ákvörðun um að fjárfesta í hlutabréfum í félaginu.  

                                                                 

1 Seðlabanki Íslands - Fjármálastöðugleiki 2018/1 frá 12.apríl 2018 
2 Seðlabanki Íslands - Fjármálastöðugleiki 2017/2 frá 18. október 2017 
3 Seðlabanki Íslands - Fjármálastöðugleiki 2018/1 frá 12. apríl 2018 
4 Seðlabanki Íslands - Fjármálastöðugleiki 2018/1 frá 12.apríl 2018 
5 Seðlabanki Íslands - Fjármálastöðugleiki 2018/1 frá 12. apríl 2018 
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1.4 Verðbólguáhætta 

Verðbólga getur haft áhrif á rekstur félagsins. Víðtæk notkun verðtryggingar á Íslandi getur valdið hækkunum á 

ýmsum rekstrarkostnaði, auk þess sem verðbólga eykur þrýsting á launahækkanir og hækkar skuldir ef félagið 

hefur valið að taka verðtryggð lán tengd vísitölu neysluverðs. Ekki er hægt að fullyrða að félagið geti mætt slíkum 

kostnaðarverðshækkunum eða auknum fjármagnskostnaði að fullu með verðbreytingum. Verðbólga hefur einnig 

áhrif á kaupmátt viðskiptavina og þannig á eftirspurn eftir vörum og þjónustu félagsins. Við dagsetningu 

lýsingarinnar er N1 ekki með neina verðtryggða fjármögnun, en félagið leigir húsnæði til ýmissa aðila og eru flestir 

leigusamningarnir verðtryggðir. Festi hf. er á sama tíma með verðtryggð lán að fjárhæð tæplega 12 ma.kr.  

Í tengslum við samninga um endurfjármögnun félagsins í kjölfar kaupanna á Festi hf., sem fjallað er um í kafla 6.1 

í útgefandalýsingunni, mun fjármögnun sameiginlegs félags breytast og mun þá allt að 11,2 ma.kr. af vaxtaberandi 

skuldum félagsins verða verðtryggður.  

1.5 Áhættustýring og innra eftirlit  

Markmið áhættustýringar N1 er að lágmarka þá áhættu sem félagið býr við með því að greina áhættuna, meta 

hana og hafa eftirlit með henni. Unnið er eftir áhættustýringarstefnu sem samþykkt var af stjórn félagsins 27. 

febrúar 2013. Stjórn N1 hefur falið endurskoðunarnefnd að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits 

félagsins, áhættustýringu og öðrum eftirlitsaðgerðum. Forstjóri ber ábyrgð á áhættustýringu gagnvart stjórn 

félagsins og framkvæmdastjóri fjármálasviðs ber ábyrgð gagnvart forstjóra. Áhættunefnd er starfandi innan 

félagsins, en hana skipa forstjóri félagsins, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, deildarstjóri áhættu- og fjárstýringar 

og innkaupastjóri eldsneytis. Verksvið áhættunefndar er að framfylgja stefnu félagsins, meta árangur og upplýsa 

stjórn með reglubundnum hætti. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs og deildarstjóri áhættu- og fjárstýringar bera 

ábyrgð á að dagleg framkvæmd sé í samræmi við stefnu félagsins. Leitast er við að hafa skipulag þeirra verkþátta 

er lúta að áhættustýringu sem einfaldasta og í samræmi við önnur gildi félagsins. Almennt skal miða við 

áhættufælna nálgun við stýringu á markaðsáhættu félagsins og að spákaupmennska með fjármálasamninga óháð 

undirliggjandi áhættu sé óheimil. Stunda skal virka áhættustýringu í þeim tilgangi að draga úr sveiflum í rekstri 

fyrirtækisins, verja framlegð og lágmarka fjármagnskostnað að teknu tilliti til áhættu. Markmið með virkri 

áhættustýringu er að halda áhættu innan vikmarka og lágmarka hana að teknu tilliti til kostnaðar við varnir eða 

fyrirbyggjandi aðgerðir. Árangur áhættustýringar getur haft talsverð áhrif á rekstrarafkomu félagsins. Félagið 

kappkostar að halda fullnægjandi innra eftirliti á hinum ýmsu sviðum. Það felst í eftirliti með starfsemi félagsins í 

því skyni að fyrirbyggja og greina hugsanleg mistök, yfirsjón eða sviksemi birgja, starfsmanna og viðskiptavina. Virk 

gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi N1 eru reglulega tekin út af ytri úttektaraðilum, s.s. SGS Danmark A/S, Vottun 

hf. og Exxon Mobil.  

Ef eftirlit, öryggisráðstafanir og áhættustýring virðist ófullnægjandi eða virka ekki sem skyldi getur það haft 

neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið.  

1.6 Lagaleg áhætta  

Gildandi lög, reglugerðir og leyfi  

N1 er hlutafélag, skráð og starfrækt í samræmi við lög nr. 2/1995, um hlutafélög (hér eftir „lög um hlutafélög“). 

Önnur félög innan samstæðu N1 falla einnig undir lög um hlutafélög eða lög nr. 138/1994, um einkahlutafélög. 

Starfsemi félagsins lýtur fjölmörgum lögum, reglugerðum og reglum og heyrir hún undir eftirlit fjölmargra 

stjórnvalda. Á það jafnt við um kjarnastarfsemi félagsins og starfsemi verslana og afgreiðslustöðva þess um land 

allt. Breytingar á þeim lögum sem gilda um félagið, eða ný lög sem sett eru um starfsemi þess, gætu haft 

fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið og áhrif á hvernig það hagar starfsemi sinni. Starfsemi félagsins er þess eðlis 

að nauðsynlegt er að afla ýmissa leyfa og heimilda frá þar til bærum yfirvöldum. Ef tilskilin leyfi eru ekki endurnýjuð 

með tilskildum hætti, eru afturkölluð eða þeim breytt á einhvern hátt, þá kann það að hafa fjárhagslegar 

afleiðingar fyrir félagið. 
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Meðal þeirra laga, reglugerða og reglna sem gilda um starfsemi félagsins eru: Efnalög nr. 61/2013, lög nr. 93/1995, 

um matvæli, lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, lög nr. 87/2004 um olíugjald og kílómetragjald 

o.fl. og lög nr. 40/2013, um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, reglugerð nr. 750/2008, um skráningu, 

mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni, reglugerð nr. 365/2008, um söfnun gagna um innflutning, 

geymslu og sölu á eldsneyti, reglugerð nr. 560/2007, um fljótandi eldsneyti, reglugerð nr. 809/1999 um 

olíuúrgang, reglugerð nr. 806/1999, um spilliefni, reglugerð nr. 35/1994, um varnir gegn olíumengun frá starfsemi 

í landi, auglýsing Neytendastofu nr. 1248/2011, um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum, reglugerð nr. 984/2000, 

um flutning á hættulegum farmi.  

Þá gilda lög nr. 93/1995, um matvæli um verslanir Krónunnar ásamt því sem reglugerðir sem leiddar eru af 

lögunum geta átt við, svo sem reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda nr. 1294/2014, reglugerð 

nr. 624/2004 um fæðubótarefni, reglugerð nr. 1294/2014 um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda og 

reglugerð nr. 406/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 1924/2006 um næringar- og 

heilsufullyrðingar er varða matvæli. Stjórnvöld hafa þar að auki gefið út leyfi til handa einstökum starfsstöðvum 

félagsins og félaginu hefur verið veitt leyfi á grundvelli laga nr. 6/2002, um tóbaksvarnir og á grundvelli áfengislaga 

nr. 75/1998.  

Úrskurðir dómstóla, laga- og reglugerðarbreytingar ásamt breytingum á stjórnsýsluframkvæmd geta haft neikvæð 

áhrif á afkomu félagsins, auk þess sem pólitískur óstöðugleiki getur m.a. haft í för með sér breytingar á lögum og 

reglum sem gilda um félagið. N1 getur ekki borið ábyrgð á lagabreytingum eða öðrum stjórnsýsluákvörðunum 

sem kunna að eiga sér stað og geta haft áhrif á fjárhagsstöðu og umhverfi félagsins. 

Samkeppni  

Starfsemi félagsins heyrir undir samkeppnislög nr. 44/2005 og eftirlit Samkeppniseftirlitsins sem framfylgir boðum 

og bönnum þeirra laga og getur íhlutun þess haft fjárhagsleg áhrif á félagið.  

N1 hefur gert sátt við Samkeppniseftirlitið vegna kaupa félagsins á Festi hf. Samkvæmt sáttinni skal N1 selja frá 

sér tilteknar eignir. Þar er um að ræða sjálfsafgreiðslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu og verslun Kjarvals á Hellu. 

Einnig undirgengst N1 ýmis konar skilyrði sem lúta að dreifingu og heildsölu á eldsneyti. Þá er sáttinni ætlað að 

koma í veg fyrir að eignatengsl á milli keppinauta hafi skaðleg áhrif á samkeppni. Koma þessi skilyrði til viðbótar 

við þær reglur sem gilda samkvæmt samkeppnislögum. Brot gegn sáttinni geta leitt til stjórnsýsluviðurlaga. 

Í júní 2013 tilkynnti Samkeppniseftirlitið að það hefði ákveðið að hefja markaðsrannsókn á íslenska 

eldsneytismarkaðnum. Um er að ræða nýtt form rannsóknar, sem felur í sér athugun á því hvort grípa þurfi til 

aðgerða gegn aðstæðum eða háttsemi sem koma í veg fyrir, takmarka eða hafa skaðleg áhrif á samkeppni 

almenningi til tjóns. Rannsókn Samkeppniseftirlitsins beinist því ekki sérstaklega að félaginu sjálfu heldur 

eldsneytismarkaðnum í heild. Frummatsskýrsla Samkeppniseftirlitsins kom út í nóvember 2015. Hafa 

markaðsaðilar skilað sjónarmiðum sínum og var í kjölfarið haldin ráðstefna um fram komin sjónarmið. 

Í kjölfarið gaf Samkeppniseftirlitið út nokkur álit sem beindust að opinberum aðilum ásamt því sem markaðsaðilum 

var gefinn kostur á að tjá sig um hugsanlega niðurstöðu markaðsrannsóknarinnar. Hefur Samkeppniseftirlitið gefið 

til kynna að markaðsrannsóknin muni tefjast þar sem stofnunin hefur nú til rannsóknar tvo samruna sem varða 

olíumarkaðinn. Muni verða gert hlé á markaðsrannsókninni á meðan þeir eru til rannsóknar. Hefur 

Samkeppniseftirlitið bent á að þessir samrunar kunni að hafa áhrif á niðurstöðu markaðsrannsóknarinnar.  

Festi hf. hefur undirgengist sátt við Samkeppniseftirlitið vegna kaupa félagsins á ELKO ehf., Krónunni ehf. (áður 

Kaupási ehf.) og fleiri félögum sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2014. Með sáttinni undirgengst Festi hf. 

skilyrði sem sett voru af Samkeppniseftirlitinu vegna kaupanna. Samkvæmt 3. gr. sáttarinnar falla skilyrðin niður 

verði breytingar á yfirráðum SF V yfir Festi hf. sem mun þá gerast um leið og kaup N1 á Festi hf. ganga í gegn. 

Úrskurðir Samkeppniseftirlits sem varða N1 beint eða eldsneytismarkaðinn sem N1 starfar á og varða þar með 

félagið óbeint:  

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 18/2013, samruni Efstasunds Holding og Bílanausts.  
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Samkeppniseftirlitið taldi ekki ástæðu til að aðhafast vegna þessa samruna á grundvelli 17. gr. 

samkeppnislaga. 

 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2012, lóðrétt samráð SORPU bs., Metans hf., N1 og Orkuveitu 

Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi.  

Samkeppniseftirlitið hafði til skoðunar ólögmætt samráð SORPU bs., Metans hf., N1 og Orkuveitu 

Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi á útsölustöðvum N1, áður Olíufélagsins hf. Hafði N1 

frumkvæði að því að upplýsa Samkeppniseftirlitið um tilvist samningsins og óskaði eftir niðurfellingu á 

mögulegum sektum á grundvelli reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 um atvik sem leiða til 

niðurfellingar sekta eða ákvarðana um að lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð fyrirtækja. Sneru 

hin fyrirtækin sér síðan til Samkeppniseftirlitsins og luku málinu með sátt við eftirlitið. N1 uppfyllti skilyrði 

reglnanna og fékk sekt sína í málinu fellda niður. Hin félögin luku málinu með sátt gagnvart 

Samkeppniseftirlitinu þar sem þau féllust á að greiða stjórnvaldssektir að samanlagðri fjárhæð 9 milljónir 

króna og sæta skilyrðum í því skyni að örva samkeppni á mörkuðum tengdri sölu á metangasi.  

 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 21/2012, samruni Olíuverslunar Íslands hf., Samherja hf. og FISK-

Seafood ehf.  

Samruni Olíuverzlunar Íslands hf. (Olís), Samherja hf. (Samherja) og FISK-Seafood ehf. (FISK) fól í sér 

þátttöku síðarnefndu félaganna í fjárhagslegri endurskipulagningu Olís. Keyptu félögin 37,5% hlut hvort 

fyrir sig í Olís og gat þar með stofnast til sameiginlegra yfirráða þeirra yfir Olís. Að mati 

Samkeppniseftirlitsins var nauðsynlegt að setja samrunanum skilyrði vegna þeirra vandkvæða sem leitt 

geta af sameiginlegu eignarhaldi Samherja og FISK og lúta m.a. að stjórnarsetu keppinauta í Olís. Lauk 

málinu með sátt aðila við Samkeppniseftirlitið, þar sem samrunaaðilar féllust á að gangast undir þau skilyrði 

sem birt eru í ákvörðunarorðum.  

 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 12/2012, kaup Framtakssjóðs Íslands slhf. á hlutum í N1 hf. 

Með kaupum á 55% hlutafjár í N1 öðlaðist Framtakssjóður Íslands yfirráð yfir félaginu. Vegna þeirra 

samkeppnislegu vandkvæða sem samruninn hafði í för með sér taldi Samkeppniseftirlitið tilefni til 

íhlutunar. Lauk málinu með sátt aðila 29. maí 2012, þar sem samrunaaðilar gengust undir skilyrði sem birt 

eru í ákvörðunarorðum. Í máli þessu var ekki um að ræða brot á samkeppnislögum, heldur taldi 

Samkeppniseftirlitið ástæðu til íhlutunar á grundvelli laganna og setti því samrunanum skilyrði. 

 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2010, undanþága samstarfs Atlantsolíu ehf. og Skeljungs hf. við 

flutning og áfyllingu á olíu.  

Samkeppniseftirlitið veitti Atlantsolíu ehf. og Skeljungi hf. undanþágu á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga 

frá bannákvæði 10. gr. laganna til samstarfs um flutning Skeljungs á olíu í eigu Atlantsolíu milli Reykjavíkur 

og Akureyrar og áfyllingu í tanka félagsins á Akureyri. Undanþágan var tímabundin og gilti til 14. maí 2010. 

 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 22/2008, kaup BNT ehf. á helmingshlut í Bevís ehf.  

Að mati Samkeppniseftirlitsins fólu kaupin í sér samruna í skilningi 4. og 17. gr. samkeppnislaga og féll 

samruninn undir samrunaeftirlit 17. gr. laganna þar sem veltuskilyrði ákvæðisins eru uppfyllt. Athuganir 

Samkeppniseftirlitsins gáfu hins vegar ekki til kynna að samruninn myndi raska samkeppni. Í ljósi þessa var 

mat eftirlitsins að ekki væri ástæða til að aðhafast frekar vegna samrunans á grundvelli 17. gr. 

samkeppnislaga.  

 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 18/2006, kaup Bílanausts hf. á Olíufélaginu hf.  

Hinn 13. mars 2006 barst Samkeppniseftirlitinu tilkynning þar sem fram kemur að Bílanaust hf. hafi keypt 

allan hlut í Olíufélaginu hf. Af upplýsingum sem fram koma í tilkynningunni er ljóst að samlegðaráhrifa 

samrunans mun fyrst og fremst gæta í þeirri smávöru sem tengist bifreiðum og seldar eru á bensínstöðvum 

Olíufélagsins hf., þ.e. smurolíur, bílahreinsivörur, verkfæri og litlir bílavarahlutir eins og perur, kerti og 
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öryggi. Samrunafélögin munu því styrkja stöðu sína á þessum sviðum viðskipta við samrunann. Athuganir 

Samkeppniseftirlitsins gefa hins vegar ekki til kynna að samruninn muni hafa skaðleg samkeppnisleg áhrif 

og taldi því ekki ástæðu til að aðhafast frekar vegna hans á grundvelli 17. gr. samkeppnislaga.  

 

 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 21/2004, ólögmætt samráð Kers hf., Olíuverslunar Íslands hf., Skeljungs hf. 

og Bensínorkunnar ehf.  

Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 21/2004, ólögmætt samráð Kers hf., Olíuverslunar Íslands hf., Skeljungs hf. 

og Bensínorkunnar ehf.: Samkeppnisstofnun hóf í desember 2001 rannsókn á ætluðu ólögmætu samráði 

olíufélaganna og hvort það hefði brotið í bága við 10. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993. Á grundvelli 

rannsóknarinnar tók Samkeppnisráð ákvörðun í október 2004, þar sem komist var að niðurstöðu um að 

félögin hefðu brotið gegn fyrrgreindu ákvæði með yfirgripsmiklu og óslitnu samráði á heildarmarkaði fyrir 

sölu á olíuvörum hér á landi á tímabilinu 1993 til 2001. Á grundvelli þeirrar niðurstöðu var félögunum gert 

að greiða sektir til ríkissjóðs.  

 

Úrskurður Áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 3/2004: Félögin skutu framangreindri ákvörðun nr. 

21/2004 til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Áfrýjunarnefndin staðfesti helstu niðurstöður 

Samkeppnisráðs en taldi þó að ekki hefði verið tekið tillit til allra forsendna við sektarákvörðun og voru 

sektir því lækkaðar. 

 

Hæstaréttarmál nr. 142/2007, Skeljungur hf. , Olíuverzlun Íslands hf. og Ker hf. gegn Reykjavíkurborg og nr. 

143/2007, Skeljungur hf., Olíuverzlun Íslands hf. og Ker hf. gegn Strætó bs.: Reykjavíkurborg leitaði tilboða 

í nokkrum tilvikum vegna kaupa á olíuvörum fyrir fyrirtæki í sinni eigu. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

hafði í úrskurði sínum nr. 3/2004 komist að þeirri niðurstöðu að félögin hefðu haft samráð meðal annars 

um útboðsverð til Reykjavíkurborgar í umræddum útboðum. Þau hefðu auk þess stýrt sameiginlega 

viðskiptunum og síðan skipt á milli sín framlegð af þeim. Hafi þessi hegðun þeirra falið í sér ólögmætt 

samráð og brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga. Féllst Hæstiréttur á að tjón hefði verið að minnsta kosti 

þreföld sú fjárhæð sem Skeljungur hf. tók að sér að greiða hvoru hinna félaganna og voru skaðabætur 

dæmdar í samræmi við það.  

 

Mál Hæstaréttar nr. 309/2007, Ker hf. gegn Sigurði Hreinssyni: S krafðist skaðabóta vegna tjóns sem hann 

taldi sig hafa orðið fyrir við kaup á bensíni á tímabilinu frá 1995 -2001 vegna ólögmæts verðsamráðs Kers 

hf. við hin olíufélögin. Í dómi Hæstaréttar sagði að ágreiningslaust væri að með samráðinu hefði Ker hf. 

brotið gegn 10. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 og að samráð hefði meðal annars tekið til 

verðlagningar á bensíni. Tilgangur samráðsins hefði verið að hækka tekjur hans með því að selja bensín á 

hærra verði en annars hefði verið og voru með vísan til þess dæmdar bætur að álitum.  

 

Mál Hæstaréttar nr. 244/2009, Ker hf., Olíuverzlun Íslands hf. og Skeljungur hf. gegn Vestmannaeyjabæ: 

Vestmannaeyjabær krafðist skaðabóta vegna tjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir vegna ólögmæts 

samráðs félaganna um verð sem félögin buðu fyrir eldsneyti í útboði á árinu 1997. Í málinu þóttu nægar 

líkur leiddar að því að félögin hefðu valdið Vestmannaeyjabæ tjóni svo að skaðabótaskyldu þeirra varðaði. 

Var fallist á aðalkröfu, en þar sem hluti kröfunnar var talinn fyrndur var hún lækkuð sem því nam.  

 

Mál Hæstaréttar nr. 245/2009, Skeljungur hf., Ker hf. og Olíuverzlun Íslands hf. gegn Dala –Rafni ehf.: Dala-

Rafn ehf. krafði olíufélögin skaðabóta vegna tjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir við kaup á eldsneyti á 

árunum 1996 til 2001 vegna ólögmæts samráðs þeirra. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Dala-

Rafn ehf. hefði ekki sýnt fram að félögin hefðu haft samráð um verðlagningu gasolíu til útgerðarmanna, en 

hefði þess í stað að mestu látið við það sitja að draga almennar ályktanir af ákvörðun Samkeppnisráðs. Til 

þess að félögin gætu borið skaðabótaskyldu yrði hann að leiða í ljós að félögin hefðu haft samráð 

annaðhvort beinlínis um viðskipti við hann eða almennt um verðlagningu á þeim vörum sem hann keypti 

af einhverju þeirra á umræddu tímabili. Sú sönnun hafi ekki tekist og voru félögin því sýknuð. 
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Hæstaréttarmál nr. 437/2012, Samkeppniseftirlitið og íslenska ríkið gegn Keri hf., Olíuverslun Íslands hf. og 

Skeljungi hf.: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að mál sem höfðuð voru til ógildingar á ákvörðun 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 3/2004 væru haldin annmörkum. Í fyrsta lagi var talið að skort hafi á 

að í héraðsstefnum væri lýst þeim atvikum sem þyrfti að lýsa til að samhengi málsástæðna félaganna 

þriggja yrði ljóst, en í stefnunum hafði lýsing málsatvika einskorðast við gang rannsóknar stjórnvalda og 

málsmeðferðar fyrir þeim og lítið sem ekkert verið vikið að efni úrlausna þeirra. Í öðru lagi var talið að 

málsástæðum væri ekki réttilega lýst í stefnum félaganna. Í þriðja lagi var vísað til bókunar félaganna þriggja 

undir meðferð málsins í héraði, sem fyrir Hæstarétti var skýrð á þann veg að með henni hefðu félögin fallið 

frá málsástæðu um að lýsing atvika í úrlausnum samkeppnisyfirvalda væri röng að því er varðaði dómkröfur 

félaganna um niðurfellingu eða lækkun stjórnvaldssekta á hendur þeim. Í fjórða lagi varð ekki annað ráðið 

af lýsingu málsástæðna félaganna í hinum áfrýjaða dómi en að þau hefðu í flestum atriðum borið sömu 

atriði fyrir sig til stuðnings dómkröfum sínum, en sú var ekki raunin eftir héraðsdómsstefnum hvers félags. 

Að öllu þessu virtu varðaði málið sjálfkrafa frávísun frá héraðsdómi. 

 

Dómur Hæstaréttar í máli nr. 226/2013, Íslenska ríkið gegn Keri hf.., Olíuverslun Íslands hf. og Skeljungi hf.: 

Íslenska ríkið krafðist skaðabóta vegna tjóns sem það taldi sig hafa orðið fyrir vegna ólögmæts samráðs 

félaganna í útboðum í maí og október 1996. Öllum tilboðum var hafnað í útboðinu, en Í taldi að samráðið 

hefði leitt til þess að ekki varð sú lækkun á innkaupsverði á olíuvörum sem að hefði verið stefnt með 

útboðunum. Hæstiréttur féllst á að fyrningu kröfunnar hefði verið slitið við málshöfðun 29. desember 2011. 

Líta yrði svo á að skaðabótakrafan hefði orðið gjaldkræf þegar einstök viðskipti hefðu átt sér stað, en ekki 

þegar upplýsingar um hið ólögmæta samráð fengust. Væru allar kröfur sem ættu rætur að rekja til viðskipta 

sem áttu sér stað fyrir 29. desember 2001, eða tíu árum fyrir höfðun málsins, fyrndar. Þar að auki var ekki 

talið sannað að samráð olíufélaganna í útboðunum 1996 hefði leitt til tjóns í viðskiptum stofnana. Voru 

félögin því sýknuð. 

 

 Hæstaréttarmál nr. 278/2015, Ker hf. gegn Samkeppniseftirlitinu og íslenska ríkinu.  

Krafist var ógildingar á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 3/2004. Var því hafnað að 

stjórnvaldið hefði ekki fullnægt rannsóknarskyldu sinni eða að málsmeðferð samkeppnisyfirvalda hefðu að 

öðru leyti brotið gegn stjórnsýslulögum. Úrskurðurinn var þar með látinn halda gildi sínu. 

 

 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 23/1995, um kaup Olíufélagsins hf. og Hydro Texaco AS á hlutum í 

Olíuverslun Íslands hf. og stofnun Olíudreifingar ehf.  

Samkeppnisráð taldi að um samruna væri að ræða í skilningi 18. gr. samkeppnislaga og setti honum skilyrði 

sem m.a. kveða á um hömlur varðandi stjórnarsetu, trúnað og tilkynningaskyldu um allar breytingar til 

samkeppnisyfirvalda. 

 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 27/2005, um beiðni olíufélaganna um undanþágu á grundvelli 16. gr. 

samkeppnislaga til rekstrar sameiginlegrar eldsneytisafgreiðslu á Keflavíkurflugvelli.  

Með ákvörðuninni var N1 heimilað að eiga og reka EAK ehf. í samstarfi við tvö önnur olíufélög. Hvílir meðal 

annars sú skylda á EAK ehf. að sinna afgreiðslu á eldsneyti fyrir sem þá óska eftir því. 

 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2017, um samkeppnishömlur á eldsneytismarkaði. Álit til umhverfis- og 

auðlindaráðherra. 

Samkeppniseftirlitið beindi áliti til umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem ráðherrann var hvattur til þess 

að beita sér fyrir breytingum á ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010 þannig að kveðið yrði skýrt á um að 

hafa skyldi hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum við framkvæmd laganna. Taldi Samkeppniseftirlitið það 

vera mismunandi hvort og hvernig væri litið til samkeppnissjónarmiða við skipulagsgerð og úthlutun lóða.  

 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2017, um samkeppnishömlur á eldsneytismarkaði. Álit til 

Reykjavíkurborgar. 

Í álitinu var því beint til Reykjavíkurborgar að sveitarfélagið beitti sér fyrir því að draga úr þeim 

samkeppnishömlum sem Samkeppniseftirlitið taldi vera á íslenska eldsneytismarkaðnum vegna ríkjandi 
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stefnu og framkvæmdar Reykjavíkurborgar varðandi eldsneytisstöðvar. Taldi Samkeppnieftirlitið að með 

því að spornað væri við fjölgun bensínstöðva í borginni væri unnið gegn samkeppni og jafnvel gegn því að 

markmiðinu um að fækka bensínstöðvum næðist. 

 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2017, um samkeppnishömlur á eldsneytismarkaði. Álit til samgöngu- og 

sveitastjórnarráðherra. 

Með álitinu var því beint til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að ráðherrann beitti sér fyrir því að 

Flutningsjöfnunarsjóður hætti að miðla upplýsingum sem Samkeppniseftirlitið taldi að gætu skaðað 

samkeppni. Taldi stofnunin að ráðherrann ætti jafnframt að beita sér fyrir breytingum á ákvæðum laga nr. 

103/1994, um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, þannig að skipan í stjórn sjóðsins yrði með öllu óháð 

fyrirtækjum sem starfa á eldsneytismarkaðnum. 

 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2017, um samkeppnishömlur á eldsneytismarkaði. Álit til 

Flutningsjöfnunarsjóðs.  

Með álitinu var því beint til Flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara að sjóðurinn hætti að miðla upplýsingum til 

keppinauta á eldsneytismarkaði, sem Samkeppniseftirlitið taldi til þess fallnar að skaða samkeppni. Var það 

mat Samkeppniseftirlitsins að upplýsingamiðlun Flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara hefði skaðleg áhrif á 

samkeppni. Fælist upplýsingamiðlunin m.a. í því að sjóðurinn miðlaði til keppinauta á 

eldsneytismarkaðnum upplýsingum um heildarsölu allra olíufélaganna. 

Úrskurðir sem varða Festi hf. beint eða dagvörumarkaðinn sem Festi hf. starfar á og varða þar með Festi hf. óbeint:  

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2014, um kaup Bekei hf. á Bakkanum vöruhóteli ehf., ELKO ehf., 

EXPO Kópavogi ehf., ISP á Íslandi ehf., Kaupási ehf. og fasteignum í eigu Smáragarðs ehf.  

Samkeppniseftirlitinu var tilkynnt um kaup SF V slhf., og dótturfélags SF V slhf., Bekei hf. (nafni Bekei hf. 

var síðar breytt í Festi hf.) á tilteknum félögum í eigu Norvikur hf. Var Bekei hf. ætlað að vera móðurfélag 

hinna keyptu félaga en þau eru Bakkinn vöruhótel ehf., ELKO ehf., EXPO Kópavogur ehf., ISP á Íslandi ehf., 

Kaupás ehf. og tvö óstofnuð eignarhaldsfélög utan um fasteignir í eigu Smáragarðs ehf. SF V slhf. er 

samlagshlutafélag sem stofnað var af fjárfestum vegna kaupanna en stórir lífeyrissjóðir eru á meðal helstu 

eigenda félagsins. Þá er SF V slhf. með rekstrarsamning við Stefni hf. sem er dótturfélag Arion banka hf. 

Málinu lauk með sátt Samkeppniseftirlitsins við samrunaaðila þar sem þeir féllust á að samrunanum yrðu 

sett ákveðin skilyrði sem m.a. var ætlað að tryggja sjálfstæði hinna keyptu félaga sem keppinauta á 

viðkomandi mörkuðum sem þau starfa á. 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2010, um samkeppnishömlur Haga hf., Kjarnafæðis hf., 

Kjötbankans ehf., Kjötafurðastöðvar KS, Norðlenska ehf., Reykjagarðs hf. og Sláturfélags Suðurlands svf. í 

tengslum við forverðmerkingar á kjötvöru. 

Samkeppniseftirlitið taldi verslanir í eigu Haga hf., þ.m.t. Bónus, og sex kjötvinnslufyrirtæki hafa brotið gegn 

10. gr. samkeppnislaga með samkeppnishamlandi samvinnu um verð. Þetta voru fyrirtækin álitin hafa gert 

með tvíhliða samningum eða samstilltum aðgerðum í tengslum við smásöluverðlagningu á kjöti og unnum 

kjötvörum sem kjötvinnslurnar höfðu verðmerkt fyrir Haga hf. (svokölluð forverðmerking). Með 

ákvörðuninni undirgengust félögin ýmis konar skilyrði m.a. varðandi verðmerkingar.  

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2011, um brot Síldar og fisks ehf. og Matfugls ehf. á 10. gr. 

samkeppnislaga.  

Félögin Síld og fiskur ehf. og Matfugl ehf. vildu ekki gera sátt við Samkeppniseftirlitið vegna 

forverðmerkinga á vörum sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2010. Tók Samkeppniseftirlitið því 

ákvörðun um aðild viðkomandi félaga að brotunum. Lagði stofnunin sekt á viðkomandi félög auk þess sem 

þeim var gert að sæta skilyrðum.  

 Hæstaréttarmál nr. 112/2014. Samkeppniseftirlitið gegn Langasjó ehf., Síld og fisk ehf. og Matfugli ehf.  
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Langisjór ehf., Síld og fiskur ehf. og Matfugl ehf. vildu ekki sæta þeim skilyrðum og viðurlögum sem 

Samkeppniseftirlitið lagði á félögin með ákvörðun nr. 36/2011 í tengslum við samráð um verðmerkingar á 

kjöti. Var Samkeppniseftirlitið sýknað af kröfum félaganna. 

Smærri samkeppnisaðilar á dagvörumarkaði hafa fengið heimild til þess að sameinast eins og sjá má á eftirfarandi 

ákvörðunum: 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 15/2017, um kaup Basko ehf. á Kvosinni ehf. 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 26/2016, um kaup Horns III slhf. á hlut í Basko ehf. (samþykkt með 

skilyrðum). 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 21/2016, um kaup Samkaupa hf. á verslunarrekstri í eigu 

Miðbúðarinnar ehf. 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2012, um samruna Rekstrarfélagsins tíuellefu ehf. og 11/11 – 

Kaupáss hf. 

Þá hefur Samkeppniseftirlitið tekið eftirfarandi ákvörðun sem varðar N1 og Festi hf. beint eða óbeint: 

 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 28/2018, vegna beiðni Rekstrarfélagsins Tíu ellefu ehf. og Skeljungs hf. 

um undanþágu frá 10. gr. samkeppnislaga vegna rammasamnings um leigu á fasteignum fyrir 

dagvöruverslanir. 

Óskað var undanþágu frá 10. gr. samkeppnislaga vegna rammasamnings um leigu á fasteignum fyrir 

dagvöruverslanir. Veitti Samkeppniseftirlitið Rekstrarfélaginu Tíu ellefu ehf. og Skeljungi hf. undanþáguna 

með ákveðnum skilyrðum.  

Eins og sjá má á ofangreindum málum, þarf félagið að huga að ýmsum lagareglum er lúta að samkeppnismálum 

sem geta haft neikvæð áhrif á rekstur félagsins. Brjóti N1 gegn Samkeppnislögum getur það takmarkað starfsemi 

félagsins, haft áhrif á orðspor þess og afkomu. 

Í eftirtöldum ákvörðunum Neytendastofu hefur N1 verið talið brotlegt gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu: 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 31/2017, brot N1 gegn ákvörðun Neytendastofu um markaðssetningu 

Dælunnar. 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 1/2017, markaðssetning Dælunnar á sumarleik N1 og Dælunnar. 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 2/2013, auglýsingar N1 um 3% minni eyðslu.  

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 42/2012, markaðssetning N1 á afslætti í formi peninga og punktasöfnunar við 

kaup á eldsneyti. 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 22/2012, auglýsingar N1 af tilefni Krúserdags.  

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 29/2009, auglýsingar N1 með fullyrðingu um fimm króna afslátt af 

eldsneytisverði í Sparitilboði N1.  

Aðrar ákvarðanir Neytendastofu síðastliðin fimm ár, sem varða eldsneytismarkaðinn sem N1 starfar á: 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 1/2013, auglýsingar Skeljungs hf. um „6 kr. sparnað með Shell VPower“.   

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 46/2012, auglýsingar ÓB um söfnun 6.000 króna á ári í formi vildarpunkta 

með notkun ÓB-lykils.  

Í eftirtöldum ákvörðunum Neytendastofu hefur Festi hf. eða dótturfélög þess verið talin brotleg gegn lögum nr. 

57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu: 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 18/2017, duldar auglýsingar Krónunnar og 17 sorta. 

 Ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2015, upplýsingar um neytendalán á vefsíðu Elko. 
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 Ákvörðun Neytendastofu nr. 41/2015, ákvörðun um sektir vegna vanrækslu Kaupáss ehf., rekstraraðila 

Kjarvals, um að fara að fyrirmælum Neytendastofu um verðmerkingar. 

Ákvörðun Neytendastofu nr. 23/2010, ákvörðun um sektir vegna vanrækslu Kaupáss hf., rekstraraðila Krónunnar, 

um að fara að tilmælum Neytendastofu um verðmerkingar í verslun Krónunnar að Hvaleyrarbraut. Staðfest í 

áfrýjun sbr. úrskurð nr. 7/2010. 

Eins og sjá má á ofangreindum málum, þarf félagið að framfylgja ýmsum lögum og reglum, og getur íhlutun þess 

haft fjárhagsleg áhrif á félagið. Fyrrgreind lög sem koma fram í kafla 1.6, eins og önnur, geta breyst með 

neikvæðum afleiðingum. Sá möguleiki er fyrir hendi að sett verði ný lög sem félagið verður að lúta og geta haft 

áhrif á starfsemi þess, arðsemi og fjárhagsstöðu.  

Málaferli og ágreiningsmál  

Hvorki eru í gangi né hafa verið í gangi síðastliðna tólf mánuði einstök stjórnsýslu-, dóms-, eða gerðardómsmál 

sem geta haft veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða arðsemi N1. Bent er á umfjöllun hér að framan í kafla 1.6 Lagaleg 

áhætta - Samkeppni, annars vegar um úrskurði Samkeppniseftirlitsins er varða N1 og hins vegar um 

markaðsrannsókn á íslenska eldsneytismarkaðinum á grundvelli c-liðar 1. mgr. 16. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, 

sem Samkeppniseftirlitið hóf í júní 2013. Framangreindur liður samkeppnislaga heimilar Samkeppniseftirlitinu að 

grípa til ýmiskonar aðgerða til að ryðja úr vegi samkeppnishindrunum, jafnvel þótt þær stafi ekki af brotum á 

samkeppnislögum. 

Verðbréfalöggjöf  

Hlutabréf í N1 hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 

Reykjavík (hér eftir „Kauphöllin“ og „Aðalmarkaður Kauphallarinnar“) sem er skipulegur verðbréfamarkaður í 

skilningi laga nr. 110/2007, um kauphallir. Um félagið og viðskipti með hlutabréf í félaginu gilda því ákvæði laga 

nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti (hér eftir „lög um verðbréfaviðskipti“), ásamt reglugerðum settum á 

grundvelli laganna. Þar að auki gilda um N1 reglur Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, eins og þær 

eru á hverjum tíma og reglur Fjármálaeftirlitsins, kt., 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík (hér eftir 

„Fjármálaeftirlitið“), nr. 1050/2012, um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja.  

Kauphöllin og Fjármálaeftirlitið hafa heimild til þess að beita útgefendur fjármálagerninga, sem teknir hafa verið 

til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, viðurlögum vegna brota á viðeigandi lögum og reglum, m.a. í formi 

opinberra tilkynninga, févítis og með því að taka fjármálagerninga útgefanda tímabundið eða varanlega úr 

viðskiptum. Brot á framangreindum lögum, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og reglum Kauphallarinnar og 

Fjármálaeftirlitsins geta því haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu og orðspor N1, auk þess sem hlutabréf í N1 kynnu 

að vera tekin tímabundið eða varanlega úr viðskiptum í Kauphöll.  

Skattaleg áhætta  

N1 er íslenskt hlutafélag og ber sem slíkt ótakmakaða skattskyldu á Íslandi, sbr. 2. gr. laga nr. 90/2003, um 

tekjuskatt. Skattlagning á tekjur lögaðila, sbr. 2. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, ásamt lögum nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt er dæmi um skattheimtu sem skiptir máli fyrir félagið. Breytingar á lögum og reglum varðandi 

beina og óbeina skattheimtu lögaðila geta haft áhrif á félagið og dregið úr arðsemi þess.  

Félagið hefur orðið fyrir áhrifum af breytingum á íslenskri skattalöggjöf og líklegt er að frekari breytingar í 

framtíðinni muni hafa áhrif á rekstur þess. Vörugjöld sem ríkið leggur ofan á innkaupsverð félagsins á bensíni hafa 

til að mynda hækkað verulega frá 2007, en vörugjöldin eru annars vegar hlutfallsgjald og hins vegar sérstakt 

krónutölugjald. Vörugjöldin eru enn lögð á eldsneyti og ökutæki þrátt fyrir að þau hafi verið aflögð almennt. 

Kolefnisgjald er einnig lagt á tiltekið eldsneyti af jarðefnauppruna og um síðustu áramót hækkaði olíugjaldið um 

50% og mun gjaldið hækka um 10% til viðbótar á næsta ári og fylgja þeirri hækkun eftir með annarri 10% hækkun 
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til 2020.6 Tilkynnt hefur verið að til standi að setja lög um gjaldtöku í formi grænna skatta í samræmi við stefnu 

stjórnvalda í loftlagsmálum. Gera má ráð fyrir að slík löggjöf muni hafa áhrif á skattlagningu jarðefnaeldsneytis. 

Tekjuskattur einstaklinga og fyrirtækja hefur verið hækkaður á undanförnum árum, en tekjuskattur fyrirtækja er 

nú 20%, auk þess sem sértækir skattstofnar hafa verið lagðir á fyrirtæki og heimili. Um síðustu áramót var 

fjármagnstekjuskattur hækkaður í 22%.  

Framangreindir þættir hafa bæði áhrif á verðlagningu félagsins og eftirspurn viðskiptavina og geta þannig haft 

áhrif á fjárhagslega afkomu félagsins.  

N1 er ekki kunnugt um að nokkur skattrannsókn sé í gangi á félaginu sjálfu eða hlutdeildarfélögum þess sem gæti 

haft veruleg áhrif á fjárhag þess. Eins og gildir um öll önnur félög er hugsanlegt að skattagögn félagsins verði tekin 

til athugunar á síðari stigum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir, sem gæti haft áhrif á rekstur þess. Heimild 

til endurákvörðunar skatts skv. 96. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt nær til skatts vegna tekna og eigna síðustu 

sex ára sem næst eru á undan því ári þegar endurákvörðun fer fram. Félagið og skattyfirvöld gætu verið ósammála 

um hvernig skuli farið með hinar ýmsu fjárhagslegu ráðstafanir sem gerðar eru innan félagsins í skattalegu tilliti. 

Félagið telur að það uppfylli öll viðeigandi lög og reglur um skatta og á því ekki von á að skattyfirvöld geri kröfur á 

hendur því vegna meðferðar þess á tekjum eða öðrum fjárhagslegum atriðum. 

1.7 Áhætta tengd þeim mörkuðum sem N1 starfar á  

Stærstur hluti tekna félagsins er af innlendri starfsemi og því háður þróun og aðstæðum í íslensku efnahagslífi.  

Samkeppni er mikil á þeim mörkuðum sem N1 starfar á og getur samkeppnin m.a. leitt til þess að markaðshlutdeild 

tapist, framlegð lækki og kostnaður, til að mynda markaðskostnaður, aukist. Allir þessir þættir geta haft áhrif til 

lengri og skemmri tíma á afkomu félagsins. 

N1 á í stöðugri samkeppni í starfsemi sinni og gæti hún leitt til verðlækkana, hærri markaðskostnaðar, meiri 

fjárfestinga en áætlanir gera ráð fyrir og minni markaðshlutdeildar, sem aftur getur haft neikvæð áhrif á arðsemi 

félagsins. Ef ekki er keppt við samkeppnisaðila í verði, vöruúrvali, gæðum og þjónustu gæti það haft neikvæð áhrif 

á fjárhagslega afkomu. Nýir samkeppnisaðilar hafa komið inn á markaðinn og náð fótfestu og því er ljóst að 

möguleiki á nýrri og/eða aukinni samkeppni er fyrir hendi. 

Þar með talin er samkeppni í formi staðkvæmdarvara við það eldsneyti sem félagið selur nú, en þróun á aflgjöfum 

og farartækjum gæti innan tiltölulega skamms tíma gert notkun á öðrum aflgjöfum almennari en nú er. Dæmi um 

slíka orkugjafa sem gjarnan eru nefndir sem vistvænir, eru rafmagn, metan, vetni og lífdísilolía. Ljóst er að 

heimurinn horfir til umhverfisvænni orkugjafa en þeirra sem N1 selur og er Ísland þar engin undantekning. 

Stjórnvöld hafa sett sér markmið um kolefnalaust Ísland árið 2040 og aukin áhersla á umhverfisvæna orkugjafa 

mun að öllu óbreyttu hafa neikvæð áhrif á afkomu N1. Í töflu 1.1 má sjá hlutfall nýrra bíla sem skráðir voru á Íslandi 

á árunum 2014-2017 m.t.t. þess orkugjafa sem þeir nýta. 

 

Nýir bílar eftir orkugjöfum 2014-20177 

 

 

Tækniframfarir undanfarin ár hafa haft þau áhrif að meðaleyðsla nýrra bifreiða hefur farið hratt minnkandi og 

hefur endurnýjun bílaflota Íslendinga áhrif til minnkandi sölu eldsneytis á hvern ekinn kílómetra. 

                                                                 

6 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=fc52c4b3-3a5b-11e8-942a-005056bc530c 
7 Samgöngustofa: http://bifreidatolur.samgongustofa.is/?nid=25 

Ár Bensín/Dísil/Metan Hybrid Rafmagn Fjöldi samtals

2017 88% 10% 2% 23.917             

2016 93% 6% 1% 20.735             

2015 94% 4% 2% 16.161             

2014 97% 2% 1% 10.615             

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=fc52c4b3-3a5b-11e8-942a-005056bc530c


N1  Útgefandalýsing l 15 

Hörð samkeppni gæti m.a. haft í för með sér að félagið telji sig knúið til að breyta viðskiptamódeli sínu til að verja 

samkeppnisstöðu sína. Einn af grundvöllum viðskiptamódels félagsins snýr að því að mikilvægustu vörur sem 

félagið selur séu fáanlegar og þannig verðlagðar að félagið geti selt þær með hagnaði til viðskiptavina sinna.  

Félagið gerir ekki einkakaupasamninga nema í kjölfar útboðs eða formlegrar verðkönnunar, þar sem öllum aðilum 

á markaði er gert mögulegt að keppa um viðskiptin, enda eru einkakaupasamningar sem koma til með þeim hætti 

ekki andstæðir samkeppnislögum. 

Eftirspurn eftir vörum og þjónustu N1 er viðkvæm fyrir efnahagsástandi þeirra markaða sem N1 starfar á. 

Markaðurinn hefur einkennst af stöðugri þróun á nýrri tækni sem veita þeim orkugjöfum sem N1 hefur boðið upp 

á samkeppni. Aukning hefur verið á sölu bifreiða sem nýta annan orkugjafa en bensín/olíu og hafa stjórnvöld ýtt 

undir sölu þeirra með lægri tollum en hefðbundnum bifreiðum. 

Aukning í komu ferðamanna hefur haft jákvæð áhrif á sölu N1 í eldsneyti og öðrum vörum en dreifinet félagsins 

er vel í stakk búið til að taka á móti ferðamönnum um allt land. Ef koma ferðamanna til landsins minnkar verulega 

mun það hafa neikvæð áhrif á rekstur félagsins. 

Erlend verslunarkeðja (Costco) opnaði bensínstöð og verslun á árinu 2017 og við það jókst samkeppni á þessum 

markaði. Ekki er hægt að útiloka að önnur erlend félög komi til Íslands og veiti sambærilega þjónustu og N1 býður.  

Á Íslandi og í öðrum nágrannaríkjum hefur umræða verið um að banna sölu á nýjum bensín- og dísilbílum. Engin 

ákvörðun hefur verið tekin um slíkt af íslenskum yfirvöldum, en ef slíkar ákvarðanir verða að veruleika geta þær 

haft veruleg neikvæð áhrif á rekstur félagsins.  

Í október 2017 var skrifað undir kaupsamning vegna kaupa N1 á öllu hlutafé í Festi hf. Festi hf. sérhæfir sig í rekstri 

verslunarfyrirtækja og rekur um 27 verslanir undir merkjum Krónunnar, ELKO, Nóatúns, Kjarvals og Kr., en Festi 

hf. á einnig og rekur Bakkann vöruhótel. Samkeppnismarkaður verslana Festi hf. mun því falla undir 

samkeppnismarkað félagsins eftir að kaupin eiga sér stað.  

Festi hf. á í stöðugri samkeppni á helstu mörkuðum sínum og gæti hún leitt til verðlækkana, hærri 

markaðskostnaðar, meiri fjárfestinga en áætlanir gera ráð fyrir og minni markaðshlutdeildar, sem getur haft 

neikvæð áhrif á arðsemi Festi hf. í framtíðinni. Nýir samkeppnisaðilar hafa komið inn á markaðinn sbr. erlenda 

verslunarkeðjan (Costco) og haft mikil áhrif á dagvörumarkað. 

1.8 Olíuverðsáhætta  

Olíuverðsáhætta er skilgreind sem sú áhætta að heimsmarkaðsverð á olíu þróist á óhagstæðan hátt fyrir félagið, 

sem leiði til fjárhagslegs taps og erfiðari samkeppnisstöðu. Áhættan myndast vegna mismunar á 

heimsmarkaðsverði olíu við innkaup og sölu sem hefur bein áhrif á framlegð félagsins. Stýring verðáhættu felur í 

sér að draga úr afkomusveiflum og verjast óhagstæðri þróun í samræmi við áhættustýringarstefnu félagsins, ná 

áætlaðri framlegð og rekstrarhagnaði, verja sjóðstreymi félagsins og verja samkeppnisstöðu. Dregið er úr 

verðáhættu með framvirkum samningum og samningum við stærstu viðskiptavini félagsins. Verðáhætta er til 

staðar í þann tíma sem biðtími birgða varir. Vegna árstíðabundinna sveiflna í rekstri félagsins eru birgðir í lágmarki 

í árslok og hærri á öðrum og þriðja ársfjórðungi heldur en á fyrsta og fjórða ársfjórðungi. Birgðir eru í hámarki að 

vori og yfir sumartímann þegar sala er mest á þjónustustöðvum félagsins og þar er félagið óvarið fyrir verðáhættu.  

Sveiflukennt heimsmarkaðsverð endurspeglast í örum verðbreytingum á þjónustustöðvum félagsins. 

Heimsmarkaðsverð á bensíni hækkaði um 18,4% yfir árið 2016 en verð sveiflast um 66,1% innan ársins. Á árinu 

2017 hækkaði heimsmarkaðsverð á bensíni um 14% og sveiflaðist um 33,4% innan ársins. Hafa þarf í huga að 

sögulegar upplýsingar segja ekki til um framtíðarþróun á heimsmarkaðsverði. 
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Þróun á heimsmarkaðsverði á bensín, dísil og hráolíu 2014-20188 

 

1.9 Fjárhagsleg áhætta  

Starfsemi N1 hefur í för með sér margvíslega fjárhagslega áhættu s.s. breytingar á gengi erlendra gjaldmiðla, 

vaxtabreytingar, áhættu vegna lánsviðskipta og lausafjáráhættu. Fyrrgreindir þættir geta haft áhrif á afkomu 

félagsins og virði þess. Áhættustýring N1 miðar m.a. að því að greina, meta og stýra þessum áhættuþáttum.  

Gengisáhætta 

Öll viðskipti N1 í erlendum myntum mynda gengisáhættu en við mat á gengisáhættu félagsins er horft til 

greiðsluáhættu og uppgjörsáhættu. Greiðsluáhætta myndast vegna mismunar á gengi erlendra gjaldmiðla 

gagnvart íslenskri krónu við innkaup annars vegar og sölu hins vegar. Greiðsluáhætta endurspeglast í birgðum og 

hefur áhrif á framlegð, hagnað og eigið fé. Kostnaðarverð olíubirgða er fært í íslenskum krónum og byggir á 

reglunni fyrst inn – fyrst út, sem miðar við að félagið selji vörur úr birgðum í sömu röð og þær hafa verið keyptar 

inn í birgðir. Aðrar birgðir eru metnar á meðal kostnaðarverði og því hafa erlend innkaup jafnt sem innlend áhrif 

á birgðaverðmæti þegar verð breytast hvort sem er vegna gengisbreytinga eða verðbreytinga sem orðið hafa frá 

því síðustu innkaup áttu sér stað.  

Uppgjörsáhætta felst í þeim eignum og skuldum félagsins sem bókfærðar eru í erlendum gjaldmiðlum og 

endurspeglast í gengisliðum í rekstrarreikningi. Uppgjörsáhætta félagsins er til komin vegna þess að uppgjörsmynt 

félagsins er íslensk króna, en hluti viðskiptakrafna, stærsti hluti viðskiptaskulda, auk hluta handbærs fjár og 

skuldabréfaeignar er í erlendum myntum og því myndast gengishagnaður eða gengistap og færist meðal 

fjármagnsliða í fjárhagsuppgjöri félagsins. Birgðir félagsins eru bókaðar í íslenskum krónum og hafa því ekki áhrif 

á uppgjörsáhættu, heldur greiðsluáhættu sem hefur áhrif á framlegð félagsins eins og fram kemur að framan. 

Stærsti hluti innflutnings er kaup á olíu af erlendum birgjum í Bandaríkjadollurum (hér eftir einnig „USD“), en sala 

er að stærstum hluta í íslenskum krónum. Sú mynt sem mest áhrif hefur á gengismun félagsins er því USD.  

 

 

 

 

 

                                                                 

8 Heimild: Seðlabanki Íslands og Platt‘s 
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Þróun Bandaríkjadollara á móti íslenskri krónu9 

 

 

Gengisáhætta félagsins í lok ársins 2017 var að mestum hluta vegna viðskiptakrafna í USD, en í árslok 2016 var 

hún að mestum hluta vegna viðskiptakrafna og handbærs fjár í USD. Styrking íslenskrar krónu um 10% gagnvart 

erlendri mynt hefði lækkað afkomu N1 (án Festi hf.) fyrir tekjuskatt um 25,6 m.kr., samanborið við 40,0 m.kr., og 

10% veiking krónunnar hefði haft sömu áhrif nema í gagnstæða átt. 

Markmið félagsins er að stýra gengisáhættu með þeim hætti að hagur félagsins sé sem best tryggður. Dregið er 

úr gengisáhættu með lánum í erlendri mynt, framvirkum samningum og sérsamningum við stærstu viðskiptavini 

félagsins. Félagið beitir ekki áhættuvarnarreikningsskilum. Langstærsti hluti innflutnings er í USD vegna kaupa á 

olíu af erlendum birgjum og hluti af vörukaupum tengdum Festi hf. er einnig í erlendri mynt, sala er hins vegar að 

stórum hluta í íslenskum krónum. Félagið býr því við nettó útflæði í gjaldeyri þar sem hærra hlutfall gjalda en tekna 

er í erlendri mynt.  

Vaxta- og fjármögnunaráhætta  

N1 býr við vaxtaáhættu vegna vaxtagreiðslna af skuldum og vaxtaberandi eignum. Vaxtaform skulda og eigna 

félagsins eru breytilegir vextir og fastir vextir. Greiðsluáhætta vegna vaxta er tvíþætt, verðbólguáhætta og hækkun 

breytilegra vaxta.  

Samhliða kaupunum á Festi hf. hefur N1 samið um endurfjármögnun allra langtímaskulda félagsins, þ.m.t. 

endurfjármögnun allra langtímaskulda Festi hf., auk þess að semja um birgðafjármögnun. Veginn meðallánstími 

langtímalána félagsins að endurfjármögnun lokinni er um 17 ár og eru lánin öll uppgreiðanleg á lánstímanum. 

Nánar er fjallað um endurfjármögnun skulda félagsins í kafla 6.1 – Endurfjármögnun. 

Áhætta varðandi endurfjármögnun er alltaf til staðar hjá félögum sem eru fjármögnuð með lántökum. Bæði er til 

staðar hætta á því að félagið nái ekki að fjármagna sig á sambærilegum eða betri kjörum og áður og einnig hættan 

á því að félaginu takist ekki að endurfjármagna lán sín fyrir gjalddaga eða semja um áframhaldandi fjármögnun og 

geti því mögulega ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar.  

Lánsáhætta  

Lánsáhætta er hættan á því að félagið verði fyrir fjárhagslegu tapi vegna þess að viðskiptavinur eða mótaðili í 

fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Áhættan er einkum vegna viðskiptakrafna 

                                                                 

9 Heimild: Landsbankinn: https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar/gengisthroun/#/A/01-01-2015/31-03-2018/GVT-ISK/ 
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en einnig vegna annarra krafna. Lánsáhætta ræðst einkum af aldri viðskiptakrafna, fjárhagsstöðu og starfsemi 

einstakra viðskiptavina, auk stöðu þeirra atvinnugreina sem stærstu viðskiptavinir félagsins í olíuviðskiptum starfa 

í en það eru samgöngur, sjávarútvegur og verktakar. Félagið hefur sett sér reglur um lánsviðskipti og er leitast við 

að lágmarka áhættu þar sem horft er til fjárhagsstöðu, lánshæfismats og starfsemi einstakra viðskiptavina auk 

stöðu atvinnugreina stærstu viðskiptavina.  

Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta er skilgreind sem sú áhætta að félagið eigi hugsanlega ekki til nægilegt laust fé til að mæta 

skuldbindingum sínum. Stýring lausafjáráhættu felst í því að tryggja að nægilegt laust fé sé til staðar á hverjum 

tíma til að standa við greiðsluskuldbindingar félagsins og að sem best jafnvægi sé á milli skuldbindinga og vænts 

sjóðstreymis. Þetta er tryggt annars vegar með handbæru fé og hins vegar með skammtímalánum. Hluti af 

lausafjárstýringu er jafnframt að leitast við að hámarka arðsemi, sem getur falist í að ráðstafa lausu fé til skamms 

tíma til greiðslu skammtímaskulda eða til ávöxtunar í bankainnistæðum eða ríkisverðbréfum. Fylgst er daglega 

með lausafjárstöðu félagsins. Fjárbinding er mest yfir sumarmánuðina þegar birgðir og kröfur eru í hámarki en 

félagið hefur aðgang að lánalínu í íslenskum krónum og bandarískum dollurum ef handbært fé er ekki nægilegt. 

Lánalínan er hluti af endurfjármögnun félagsins sem fjallað er um í kafla 6.1 – Endurfjármögnun. Lánalínan er til 1 

árs með framlengingarheimild til þriggja ára. Veginn meðallánstími langtímalána er 17 ár.  

1.10 Rekstraráhætta  

Rekstraráhætta er hættan á beinu og óbeinu tapi sem getur orðið vegna fjölda þátta í starfsemi félagsins, annarra 

en sem tengjast fjárhagslegri áhættu og áhættu sem tengist því sem getur farið úrskeiðis í starfsemi félagsins. 

Rekstraráhætta getur skapast vegna ýmissa þátta í nærumhverfi félagsins s.s. vegna vinnu starfsmanna, 

upplýsingatækni, skipulags, verkferla en einnig vegna ytri þátta s.s. breytinga á lögum, reglum og almennum 

viðhorfum til starfsemi félagsins. Meðal áhættuþátta er vinna starfsmanna ásamt tækni og skipulagi sem beitt er, 

þ.e. að innri kerfi félagsins reynist ófullnægjandi eða gölluð. Dregið hefur verið úr rekstraráhættu meðal annars 

með viðeigandi aðskilnaði starfa, eftirliti með lánsviðskiptum og úttektum á fylgni við lög, þjálfun starfsfólks, 

innleiðingu á virkum verkferlum og reglum um afritatökur upplýsingakerfa. Þá eru unnar markvissar 

rekstraráætlanir og mánaðarleg uppgjör og frávik frá samþykktum áætlunum greind. Þrátt fyrir aðgerðir félagsins 

til þess að draga úr rekstraráhættu er ekki hægt að útiloka að félagið geti ítrekað orðið fyrir fjárhagslegu tjóni 

vegna áhættuþátta tengdum rekstri og starfsemi félagsins. 

Samningsáhætta og mikilvægir samningar 

Á félaginu hvílir samningsbundin skylda til að uppfylla ýmis ákvæði fjármögnunarsamninga. Ef félagið yrði ófært 

um að standa við skuldbindingar sínar, eða hætti af einhverjum ástæðum að gera það, ættu lánveitendur rétt á 

að rifta umræddum samningum, sem gæti haft í för með sér gjaldfellingu lána og neikvæðar fjárhagslegar 

afleiðingar fyrir félagið ef endurfjármögnun reyndist óhagstæð eða ómöguleg. Gjaldfellingarheimildir lána snúa 

að hefðbundnum vanefndarákvæðum, t.d. vanefndum á samningsbundnum greiðslum, og brotum á 

fjárhagsskilmálum. Flestir samningar N1 um sölu, innkaup, umboð, dreifingu og önnur sambærileg efni eru byggðir 

á langtíma viðskiptasamböndum og er ýmist um að ræða undirritaða skriflega samninga eða samkomulag sem 

staðfest er með öðrum hætti, svo sem hefð, tölvupósti eða munnlegu samkomulagi. Framlegð eða rekstrarafkoma 

N1 ræðst ekki af viðskiptum við einn einstakan viðskiptavin félagsins. Rekstrarniðurstaða félagsins byggist ekki á 

neinum einum einstökum samningi, en samningar og viðskiptasambönd félagsins við stærstu birgja eru mikilvæg 

fyrir reksturinn. 

Kjarasamningar 

Almennir kjarasamningar eru lausir í lok desember 2018 og liggja nýir samningar ekki fyrir. Við slíkar aðstæður er 

ávallt óvissa um launaþróun næstu missera, auk þess sem hætta getur verið á verkfallsaðgerðum sem hamlað 

geta starfsemi fyrirtækja og jafnvel stöðvað að hluta eða öllu leyti um lengri eða skemmri tíma. Gera má ráð fyrir 
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að komandi samningar muni valda nokkrum launahækkunum hjá N1 sem mögulega getur verið erfitt að velta út í 

verðlagið. Til að mæta því er mikilvægt að félagið hugi vel að hagkvæmni í rekstri. Kjarasamningar geta haft 

umtalsverð áhrif á efnahagsþróun næstu missera á eftir, einkum á verðbólgu og kaupmátt og þar með á eftirspurn 

viðskiptavina félagsins. 

Vörumerki 

Félagið á fjölda vörumerkja sem það telur sig hafa tryggt sér eignarrétt yfir. Það gæti haft áhrif á rekstur félagsins 

ef það gæti af einhverjum ástæðum ekki reitt sig áfram á slíkan rétt. Áhrifin á rekstur félagsins gætu til dæmis 

falist í því að nauðsynlegt væri að fjárfesta í nýju vörumerki, með tilheyrandi kostnaði við að endurmerkja 

útsölustaði og þróa nýtt markaðsefni. 

Fasteignir, leiguhúsnæði, staðsetning 

Félagið á sjálft, með beinum hætti eða í gegnum dótturfélög, flestar þær fasteignir sem hýsa þá kjarnastarfsemi 

félagsins sem byggir á hentugum staðsetningum. Félagið ber þannig takmarkaða áhættu af því að geta ekki tryggt 

sér hentugt húsnæði undir starfsemi sína á hentugum svæðum á sanngjörnum kjörum. Undantekning væri þegar 

um er að ræða ný svæði sem félagið telur mikilvæg eða eldri svæði þar sem félagið myndi kjósa betri staðsetningar 

en það býr að í dag. 

Húsaleiguskuldabindingar eru tengdar húsnæði og lóðum sem félagið er með á leigu frá ýmsum aðilum lengst til 

ársins 2052. Stærsti hluti framtíðarleigugreiðslna er innan árs. Félagið leigir einnig húsnæði til ýmissa aðila. Sumir 

leigusamninganna eru ótímabundnir og leigutími annarra samninga er á bilinu eitt til fimmtán ár. 

Leigusamningarnir eru flestir verðtryggðir.  

Félagið leigir þrjár fasteignir, sem hýsa höfuðstöðvar, verkstæði og verslun N1. Rekstrarfélög tengd Festi hf. eru 

leigutakar að 29 fasteignum, þar af eru 17 fasteignir leigðar innan samstæðu. Þá er ein verslun Krónunnar rekin í 

eigin húsnæði. Gildistími núverandi leigusamninga er til allt að 10 ára. Félagið ber því áhættu af því að geta 

endurleigt sömu fasteignirnar að leigutíma loknum eða aðrar fasteignir á jafn hagstæðan eða hagstæðari hátt 

bæði með tilliti til verðs og staðsetningar. 

Með kaupum á Festi hf. eignast N1, í gegnum dótturfélagið Festi fasteignir ehf., 18 fasteignir sem er skipt upp í 71 

leigurými. Þar af eru 2 eignir sem flokkast sem þróunareignir þar sem félagið hefur í hyggju að reisa nýbyggingar. 

Fasteignir sem ekki eru leigðar til annarra félaga innan samstæðunnar eru leigðar til þriðja aðila, ýmist sem 

heildareign eða hluti af eign. Tæplega helmingur leigutekna Festi fasteigna ehf. er tilkominn vegna leigu utan 

samstæðu. Félagið ber í slíkum tilvikum áhættu af því að mótaðili efni samninga.  

Félagið ber ábyrgð á að viðhald og/eða endurnýjun á eigin húsnæði sé fullnægjandi fyrir rekstur þess. Ef slíkum 

framkvæmdum er ekki sinnt sem skyldi eða ef gjaldfærsla og eignfærsla slíkra framkvæmda rúmast ekki innan 

áætlana félagsins, getur það haft neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið hvort heldur sem litið er til 

mistaka í áætlanagerð, kvaða opinberra aðila, þarfa eða væntinga viðskiptavina og starfsmanna.  

Fasteignagjöld og lóðarleiga renna til sveitarfélaga eða annarra lóðarhafa sem ákveða álagningu þeirra og annast 

innheimtu. Fasteignamat, lóðarleiga, fasteignagjöld og önnur opinber gjöld geta tekið breytingum á hverju ári. 

Verði breytingar í aðferðum við álagningu fasteignagjalda eigna getur það haft í för með sér breytingar á 

fasteignamati sem eiga sér ekki beina hliðsjón af markaðsaðstæðum til skemmri tíma. Breyting opinberra gjalda 

og skatta getur haft veruleg áhrif á afkomu félagsins. Markaðsaðstæður ásamt ákvæðum leigusamninga hverju 

sinni ráða því hvort hægt sé að mæta hækkun opinberra gjalda með hækkun leigutekna. 

Fasteignir félagsins eru metnar á gangvirðismati í reikningsskilum þess. Í því felst að sjóðstreymi fasteigna félagsins 

er metið með hliðsjón af ávöxtunarkröfu á markaði, Því geta breytingar á opinberum gjöldum eins og fasteignamati 

haft áhrif á virðismat fasteigna. Breytingar á ávöxtunarkröfu hafa einnig áhrif á virði fasteigna félagsins í 

reikningsskilum á hverjum tíma. 

Ýmis umhverfisáhrif, svo sem eldgos og jarðskjálftar, geta haft áhrif á möguleika útgefanda til að nota fasteignir 

sem félagið á eða leigir.  
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Vátryggingar 

N1 kaupir vátryggingar vegna starfsemi sinnar, s.s. brunatryggingu, ábyrgðartryggingu ökutækja, tryggingu vegna 

vörslu lausafjár á starfsstöðvum, vátryggingavernd fyrir starfsmenn, starfsábyrgðartryggingu fyrir stjórnendur, 

tryggingu vegna almenns mengunartjóns og atvinnurekstrartryggingu, en sú síðastnefnda tryggir félagið m.a. gegn 

kröfum sem beint er gegn því vegna svokallaðrar bráðamengunar. Allt eldsneyti er flutt til Íslands skv. CIF 

flutningaskilmálum (ensk skammstöfun á hugtakinu „cost, insurance, freight“) til Íslands sem felur í sér að birgi 

félagsins ber kostnað af því að koma vöru til innflutningshafnar á Íslandi og ber ábyrgð á vörunni uns hún er komin 

til landsins, en N1 sem kaupandi tekur þar við vörunni og greiðir m.a. innflutningsgjöld. Aðrar vörur flytur félagið 

til landsins samkvæmt FOB flutningaskilmálum (ensk skammstöfun á hugtakinu „free on board“) sem felur í sér 

að seljandi ber kostnað af því að koma henni til útflutningshafnar erlendis og um borð í flutningaskip en þar tekur 

N1 sem kaupandi við ábyrgð á henni, greiðir fyrir flutning með skipinu ásamt öllum öðrum kostnaði sem fellur á 

innflutning vörunnar eftir að hún er komin um borð í skipið. Ver félagið sig gegn áhættu af sjóflutningi FOB-vara 

með kaupum á vátryggingum.  

Festi hf. kaupir vátryggingar í takt við umfang og eðli starfssemi sinnar. Almennt er Festi hf. með brunatryggingar, 

slysatryggingu launþega, ábyrgðatryggingar vegna atvinnureksturs og ábyrgðartryggingar vegna ökutækja. Félagið 

er með rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna í verslunum þar sem lokun í lengri tíma hefði veruleg áhrif á 

rekstur. Dæmi um tryggingar sem Festi hf. er með og fer eftir eðli starfsseminnar eru ábyrgðartryggingar vegna 

húseigendaábyrgðar og leigu atvinnuhúsnæðis tengt útleigu húsnæðis og kæli- og frystivörutryggingar hjá 

Krónunni.  

Þrátt fyrir ofangreint er ekki hægt að ábyrgjast að vátryggingar veiti fullkomna vörn gegn tjóni í öllum tilfellum 

sem ætlun félagsins er að tryggja sig fyrir. Þættir sem hafa áhrif á þetta eru sjálfsábyrgð vátryggingartaka, 

mögulegar undanþágur frá greiðslu tjónabóta eða takmarkanir á bótaskyldu. Af þessu leiðir að félagið gæti í 

einhverjum tilfellum sjálft þurft að bera kostnað vegna tjóna þar sem vátryggingarfjárhæð er takmörkuð eða 

bótaskylda ekki til staðar. Slík atvik geta haft neikvæð áhrif á afkomu félagsins, auk þess sem hækkun iðgjalda 

getur dregið úr arðsemi félagsins og afkomu. 

Eldsneytistankar, dælur, upplýsingatækni og aðrir innviðir 

N1 vinnur með markvissum aðgerðum að því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar, m.a. með innleiðingu á 

formlegu umhverfisstjórnunarkerfi. N1 fylgir alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 og fær óháðan 

aðila til að taka út og votta eldsneytisstarfsstöðvar sínar. Lokið hefur verið við að votta nítján stöðvar og er stefna 

félagsins að allar þjónustustöðvar N1 fái ISO 14001 vottun. Til að auka umhverfisvitund og öryggismál allra 

starfsmanna hefur N1 haldið sérstaka öryggisviku síðastliðin þrjú ár. Þá eru uppfærðar neyðar- og 

viðbragðsáætlanir, einkum tengdar umhverfi og öryggi rekstrar og starfsmanna. N1 fékk jafnlaunavottun VR 19. 

júní 2015 og hefur viðhaldið henni síðan. Í öðrum stöðlum sem fyrirtækið uppfyllir, svo sem frá Michelin og 

ExxonMobil, er einnig lögð rík áhersla á umhverfisstjórnun og meðhöndlun úrgangs.  

Rekstur N1 þarfnast sérhæfðra rekstrarfjármuna vegna birgðahalds og sölu á eldsneyti. Þar má helst nefna 

eldsneytistanka og eldsneytisdælur, sem hvort tveggja lýtur ströngum lagaskilyrðum hvað varðar mengunarvarnir. 

Bilanir þessara rekstrarfjármuna myndu hafa neikvæð áhrif á rekstur félagsins og sama gildir ef þeir uppfylla ekki 

kröfur heilbrigðisyfirvalda þannig að hömlur yrðu lagðar á notkun þeirra eða þeir hlytu ekki tilskilin leyfi frá 

yfirvöldum. Félagið gerir sér grein fyrir mikilvægi þessa fyrir rekstur félagsins og leggur því áherslu á nauðsynlegt 

eftirlit, viðhald og endurnýjun.  

Rekstur N1 þarfnast skilvirkra tölvukerfa. Bilanir í tölvukerfum félaganna, t.d. í tengslum við sölu- og 

viðskiptamannakerfi, greiðslukerfi og strikamerkjalesara, eldsneytisdælur eða í tengslum við aðfangakeðjuna, 

myndu hafa neikvæð áhrif á rekstur þess. N1 gerir sér grein fyrir því mikilvæga hlutverki sem tölvukerfi gegna í 

skilvirkum rekstri félagsins. Eftirlitsferlar eru til staðar hjá félaginu sem tryggja öryggi og skilvirkni tölvukerfa þess, 

en þannig er vélbúnaður vaktaður allan sólarhringinn, fylgst með álagi á vefþjónum og hugbúnaðarbilanir 

tilkynntar með rafrænum hætti ef þær koma upp. Félagið er með þjónustusamning um hýsingu tölvukerfa og ef 

mótaðili stendur ekki við samninga getur það haft neikvæðar afleiðingar fyrir félagið. Þrátt fyrir að leitast sé við 

að lágmarka áhættu upplýsingakerfa er ekki hægt að útiloka að upp komi aðstæður sem valdi félaginu tjóni. 
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Þótt N1 telji að starfsmenn þess sinni starfi sínu af heiðarleika og fagmennsku er starfsemi félagsins umfangsmikil 

sem leiðir til þess að til staðar er sú hætta á öllum stigum rekstrarins að sviksamleg háttsemi geti átt sér stað. Til 

að lágmarka þessa áhættu er félagið með eftirlit sem snýr að ýmsum þáttum í starfsemi þess.  

Birgjar 

Félagið er háð því að geta keypt eða leigt vörur og þjónustu af birgjum sínum á sanngjörnum kjörum. Helstu birgjar 

á matvörumarkaði eru stórir og fáir og samningsstaða þeirra sterk. Vegna takmarkana á innflutningi og hárrar 

skattlagningar á innfluttar landbúnaðavörur er staða þeirra birgja sem sjá verslunum fyrir landbúnaðavörum 

sérstaklega sterk. Það getur reynst erfiðara að finna staðgengil innlends birgis en erlends vegna smæðar og 

samþjöppunar innlenda matvörumarkaðarins. Það sem hefur einnig umtalsverð áhrif á félagið eru vörugjöld, tollar 

og innflutningshöft á ýmsum vöruflokkum, t.d landbúnaðavörum.  

N1 er með einn stóran birgja í olíuviðskiptum þar sem samið er til eins árs í senn og nokkra stóra í öðrum 

vöruflokkum. Ef birgjar standa ekki við gerða samninga getur það haft áhrif á áætlana gerð, dregið úr vöruúrvali 

og þjónustustigi félagsins og haft neikvæð áhrif á orðspor þess og arðsemi.  

Vörurýrnun 

Starfsemi N1 felur í sér hættu á vörurýrnun. Vörurýrnun skiptist í þekkta og óþekkta vörurýrnun. Þekkt vörurýrnun 

er gjaldfærð um leið og hún á sér stað og getur orðið af völdum skemmdra og útrunninna vara. Óþekkt vörurýrnun 

er hins vegar fyrst gjaldfærð við vörutalningu og getur m.a orðið af völdum þjófnaðar og rangrar afhendingar vara. 

Óþekkta vörurýrnun er reynt að lágmarka með virku öryggiseftirliti. 

Mótaðilaáhætta 

Mótaðilaáhætta er hættan á að félagið verði fyrir fjárhagslegu tjóni af völdum þess að lánardrottinn, leigusali, 

leigutaki, birgi, viðskiptavinur eða annar mótaðili uppfylli ekki samningabundnar kröfur sínar. Ef mótaðili stendur 

ekki við samninga getur það haft neikvæð áhrif á félagið og afkomu þess. 

Allir viðskiptavinir N1 sem eru í lánsviðskiptum eru með lánamörk á viðskiptareikningi sem þeir geta ekki farið yfir. 

Lögaðilar þurfa almennt að leggja fram sjálfskuldarábyrgð eiganda sem nemur tveggja mánaða úttekt. Þetta á þó 

ekki við stærri aðila sem eru með gott lánshæfismat hjá Creditinfo. Greining viðskiptakrafna eftir aldri krafna og 

atvinnugreinaflokkum viðskiptavina er birt í skýringum við endurskoðuð fjárhagsuppgjör N1. Sala til stærsta 

viðskiptavinar N1 á árinu 2017 var innan við 5% af heildarsölu félagsins. Um 30% af stöðu viðskiptakrafna í árslok 

2017 er vegna 30 stærstu viðskiptamanna félagsins, þar af var staða stærsta viðskiptamannsins um 3%. Í árslok 

2016 var um 26% stöðu viðskiptakrafna vegna 30 stærstu viðskiptamanna félagsins, þar af var staða stærsta 

viðskiptamanns 3%. Þrátt fyrir að félagið sé með verklag við mat um lánsviðskipti er ekki hægt að ábyrgjast að 

lántakar nái ávallt að standa við skuldbindingar sínar gagnavart félaginu. Viðskiptavinir Festi hf. eru margir og litlir 

og enginn þeirra er það stór að það hafi áhrif á mótaðilaáhættu Festi hf. 

Ef leigusalar N1 standa ekki við gerða samninga getur það leitt til þess að félagið þurfi að finna nýtt húsnæði til að 

leigja með tilheyrandi kostnaði. Slík staða getur haft neikvæð áhrif hagnað félagsins. Sú áhætta getur einnig átt 

sér stað að áföll hjá mörgum leigutökum félagsins á sama tíma, hvort sem það er vegna efnahagsþrenginga eða 

af öðrum orsökum geti valdið því að leigutakar standi ekki við skuldbindingar sínar. Slík staða getur einnig haft 

neikvæð áhrif á afkomu félagsins.  

Viðskiptakröfur  

Viðskiptamannahópur N1 sem samanstendur af fyrirtækjum og einstaklingum er fjölbreyttur og dreifður, auk þess 

sem stærstur hluti viðskipta er gegn staðgreiðslu eða með milligöngu kreditkortafyrirtækja, sem tryggir að áhætta 

vegna einstaks viðskiptamanns er takmörkuð. Af því leiðir að litlar líkur eru á að tap einstakra viðskiptamanna hafi 

veruleg áhrif á afkomu og efnahag félagsins. Félagið myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar 

viðskiptakrafna, annarra krafna og fjárfestinga. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna 
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einstakra viðskiptamanna og sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengd 

einstökum viðskiptamönnum. Sameiginleg niðurfærsla er ákveðin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafa. 

Stjórnun og starfsmannaáhætta 

Framtíðarþróun félagsins veltur á þekkingu, reynslu og einurð stjórnenda þess og annarra lykilstarfsmanna. Innan 

félagsins er yfirgripsmikil reynsla og þekking á íslenska eldsneytis- og smásölumarkaðnum. Það gæti haft neikvæð 

áhrif á félagið ef einn eða fleiri þessara lykilstarfsmanna hættu störfum hjá því, en sérstaklega ef margir þeirra 

myndu hverfa frá félaginu með stuttu millibili án þess að félagið stýrði þar för. Það er mikilvægt fyrir félagið að 

geta laðað til sín og haldið í hæft starfsfólk. Félagið leggur áherslu á að bjóða góð starfsskilyrði og samkeppnishæf 

laun, en ekki er víst að því takist ávallt að laða til sín og/eða halda í þá starfsmenn sem það þarfnast. Ef félagið 

getur ekki ráðið til sín hæft starfsfólk getur það haft neikvæð áhrif á getu þess til að þróa reksturinn. Slík staða 

getur haft neikvæð áhrif á afkomu félagsins.  

Stefnumótunaráhætta 

Stefnumótunaráhætta er hættan á að viðskiptalegar ákvarðanir, framkvæmd þeirra eða skortur á viðbrögðum við 

breytingum í rekstrarumhverfi leiði til rekstrartaps eða lækkunar gjaldþols. Viðskiptastefna félagsins mótast af 

skilgreindu hlutverki og markmiðum. Hætta er á að félaginu takist ekki að framkvæma yfirlýsta stefnu sína til hlítar, 

annað hvort vegna eigin mistaka eða vegna þess að reksturinn er næmur fyrir sveiflum gjaldmiðla, breytingum á 

heimsmarkaðsverði olíu og sveiflum í efnahagslífinu sem hafa áhrif á eftirspurn. Ef viðskiptastefna félagsins reynist 

röng eða er ekki komið á framfæri með skilvirkum hætti er hætta á að reksturinn bíði skaða af. Nauðsynlegt er að 

félagið skilji og stýri viðskiptaáhættu með réttum hætti til að ná fram langtímaávöxtun, hluthöfum til hagsbóta.  

Orðsporsáhætta 

Orðsporsáhætta er áhætta vegna þess skaða sem laskað orðspor N1 hjá neytendum, mótaðilum, starfsmönnum, 

hluthöfum og stjórnvöldum getur valdið félaginu. Hættan er sú að félagið verði fyrir tekjumissi vegna neikvæðrar 

umfjöllunar um viðskiptahætti þess. Slík neikvæð umfjöllun getur komið upp ef félaginu verða á mistök í rekstri 

eða ef félagið eða aðili tengdur félaginu er sakaður um eða dæmdur fyrir athæfi sem samrýmist ekki lögum. Ef 

orðspor eða trúverðugleiki félagsins bíður tjón vegna opinberrar eða almennrar umræðu getur það skert 

möguleika þess til tekjuöflunar og haft neikvæð áhrif á fjárhagslega afkomu þess. Mikilvægt er að öryggi og gæði 

á vörum félagsins séu fullnægjandi og er það nauðsynlegt til að viðhalda trausti viðskiptavina. Ef félagið bregst 

trausti viðskiptavina gæti það haft áhrif á stærð viðskiptavinahópsins og þar með fjárhagslega afkomu. 

Starfsreglur og verkferlar  

Félagið er með skilgreinda verkferla sem stjórnendum og starfsmönnum er kunnugt um og ber að fylgja. Sú hætta 

getur verið til staðar að skipulagi, verkferlum og starfsreglum sé ekki framfylgt og að starfsmenn brjóti af sér í 

starfi með sviksamlegum hætti, ásetningi eða stórkostlegu gáleysi.  

Þótt félagið telji að starfsfólk sinni starfi sínu af heiðarleika og fagmennsku er sú hætta til staðar á öllum stigum 

rekstrarins að sviksamleg háttsemi getur átt sér stað. Slíkt gæti haft áhrif á afkomu og orðspor félagsins.  

Reikningsskilaaðferðir og mat á eignum 

Ársreikningar og árshlutareikningar félagsins eru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (hér eftir 

einnig „IFRS“). Gerð reikninganna krefst þess að notað sé tiltekið reikningshaldslegt mat. Einnig er gerð sú krafa 

til stjórnenda að þeir leggi mat á ákveðin atriði og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða 

og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Fasteignir eru færðar á meðal rekstrarfjármuna. Endurmetnar 

fasteignir eru færðar á gangvirði. Stjórnendur þurfa t.d. að kanna hvort vísbendingar séu til staðar hvort verulegur 

munur sé á bókfærðu virði og gangvirði fasteigna. Virðismat fasteignanna er flókið og háð ýmsum forsendum sem 

stjórnendur þurfa að gefa sér. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati. Mat og forsendur 
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eru endurskoðaðar reglulega og þeir þættir sem hafa mest áhrif á skráðar fjárhæðir í ársreikningum eru flokkun 

leigusamninga, gangvirði fjárfestingareigna, endurheimtanlegar fjárhæðir fjárskapandi eininga, endurmat 

rekstrarfjármuna, mat á líftíma óefnislegra eigna með takmarkaðan líftíma, birgðir og niðurfærsla viðskiptakrafna. 

Breytingar á IFRS eða túlkunum á þeim geta haft áhrif á niðurstöðu ársreikninga og árshlutareikninga félagsins.  

Áhætta vegna áætlana 

Félagið gerir áætlanir með reglubundnum hætti s.s. rekstrarspá. Félagið tekur viðskiptalegar ákvarðanir sem oft á 

tíðum eru byggðar á áætlunum og spám sem gerðar hafa verið. Forsendur sem stuðst er við í áætlanagerð 

félagsins byggja á fjölda forsendna. Félagið getur enga tryggingu veitt fyrir því að þær forsendur sem áætlanir 

byggja á verði að veruleika, og óvæntir atburðir kunna að hafa áhrif á afkomu félagsins á hverjum tíma, óháð því 

hvort þær forsendur sem liggja til grundvallar slíkum áætlum standist að öðru leyti. Raunverulegar niðurstöður 

kunna því að vera í ósamræmi við áætlanir félagsins.  

Ákveðin áhætta er fólgin í sameiningu N1 og Festi hf. Áhættan er sú að áhersla á samþættingu verði of mikil á 

skömmum tíma og að viðeigandi rekstrarstjórnun verði ekki til staðar í sameinuðu félagi. Ef sameiningin tekst ekki 

sem skyldi er hætta á að rekstrarafkoma sameinaðs félags verði ekki eins og vonir standa til um og áætluð 

samlegðaráhrif af sameiningu félaganna náist ekki.  
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2. SAMANDREGNAR FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR 

Samandregnar fjárhagsupplýsingar eru fengnar úr óendurskoðuðum pro forma rekstrar- og efnahagsreikningi N1 

fyrir árið 2017, óendurskoðuðum og ókönnuðum samandregnum árshlutareikningi N1 fyrir fyrsta ársfjórðung 

2018 (1 F 2018) og endurskoðuðum ársreikningum fyrir árin 2015, 2016 og 2017. Ársreikningar félagsins voru 

endurskoðaðir af löggiltum endurskoðendum félagsins, Ernst & Young ehf., kt. 520902-2010, Borgartúni 30, 105 

Reykjavík (hér eftir „Ernst & Young“). Það var álit Ernst & Young að ársreikningar áranna 2015, 2016 og 2017 gæfu 

glögga mynd af afkomu félagsins á viðkomandi fjárhagsári, efnahag þess í lok árs og breytingu á handbæru fé á 

árinu, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Áritun Ernst & Young á fyrrgreinda ársreikninga var án 

fyrirvara. 

Samandreginn árshlutareikningur N1 fyrir fyrsta ársfjórðung 2018 og ársreikningar N1 fyrir árin 2015, 2016 og 

2017 eru felldir inn í útgefandalýsinguna með tilvísun og mynda órjúfanlega heild hennar í samræmi við kafla 7.6 

- Skjöl felld inn með tilvísun. Árshlutareikninginn og ársreikningana er hægt að nálgast á eftirfarandi vefslóðum: 

https://www.n1.is/media/24807/n1-hf-arshlutareikningur-q1-2018.pdf 

https://www.n1.is/media/24571/n1-hf-arsreikningur-31-12-2017.pdf 

https://www.n1.is/media/22461/arsreikningur-n1-31-12-2016.pdf 

https://www.n1.is/media/17983/arsreikningur-n1-31-12-2015.pdf  

Samandregnar fjárhagsupplýsingar eru einnig fengnar úr endurskoðuðum ársreikningum Festi hf. fyrir fjárhagsárin 

sem lauk í lok febrúar 2016, 2017 og 2018, en fjárhagsár Festi hf. er frá 1. mars til 28. eða 29. febrúar. Ársreikningar 

fjárhagsáranna sem lauk 28. febrúar 2017 og 2018 voru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, en 

ársreikningur fjárhagsársins sem lauk 29. febrúar 2016 var gerður í samræmi við lög nr. 3/2006, um ársreikninga.  

Framangreindir ársreikningar Festi hf. voru endurskoðaðir af löggiltum endurskoðendum félagsins, Deloitte ehf., 

kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi (hér eftir „Deloitte“). Það var álit Deloitte að framangreindir 

ársreikningar gæfu glögga mynd af afkomu félagsins á viðkomandi fjárhagsári, efnahag þess í lok hvers fjárhagsárs 

og breytingu á handbæru fé á viðkomandi fjárhagsári í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla vegna 

fjárhagsáranna sem lauk 28. febrúar 2017 og 2018 og í samræmi við lög um ársreikninga vegna fjárhagsársins sem 

lauk 29. febrúar 2016. Áritun Deloitte á framangreinda ársreikninga var án fyrirvara.  

Ársreikninga Festi hf. fyrir fjárhagsárin sem lauk í lok febrúar 2016, 2017 og 2018, ásamt skýrslu og áritun 

endurskoðanda er að finna í heild sinni í kafla 8 í útgefandalýsingunni. 

2.1 Pro forma fjárhagsupplýsingar N1 fyrir árið 2017 

Pro forma rekstrar- og efnahagsreikningur N1 fyrir árið 2017 er útbúinn til að sýna hvernig rekstrar- og 

efnahagsreikningur N1 fyrir árið 2017 hefði litið út ef kaupin á Festi hf. hefðu átt sér stað þann 1. janúar 2017 og 

Festi hf. verið hluti af rekstri N1 allt árið 2017. Pro forma rekstrar- og efnahagsreikningur samanstendur af 

endurskoðuðum rekstrar- og efnahagsreikningi N1 fyrir árið 2017 sem gerður er í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla og óendurskoðuðum og óárituðum rekstrar- og efnahagsreikningi Festi hf. fyrir árið 2017, sem 

útbúnir voru sérstaklega í þessum tilgangi af stjórnendum Festi hf. en reikningsár Festi hf. er annað en hjá N1, þ.e. 

frá 1. mars – 28. febrúar hvert ár. Ársreikningar Festi fyrir reikningsárin sem lauk 28. febrúar 2017 og 2018 voru 

gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla.  

Tilgangur pro forma rekstrar- og efnahagsreikningsins, sem byggður er á ársreikningum sem gerðir eru í samræmi 

við alþjóðlega reikningsskilastaðla, er eingöngu til útskýringar og er ætlað að lýsa áhrifum þess ef kaupin á Festi 

hf. hefðu átt sér stað þann 1. janúar 2017. Ekki er hægt að staðfesta að raunveruleg niðurstaða hefði verið eins 

og fram kemur í pro forma fjárhagsupplýsingunum og taka þær m.a. ekki tillit til mögulegra samlegðaráhrifa af 

kaupunum, né heldur breytinga á afskriftum rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna sem ætla má að hefðu breyst. 
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Staðfesting endurskoðanda vegna pro forma rekstrar- og efnahagsreiknings er í kafla 6.3 – Yfirlýsing óháðs 

endurskoðanda á „Pro Forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu. 

Staðfesting  pro forma fjárhagsupplýsinga er gerð í samræmi við alþjóðlegan staðal um staðfestingaverkefni (ISAE) 

3420, sem fjallar um staðfestingu á pro forma fjárhagsupplýsingum í lýsingum og gefinn er úr af International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Pro forma fjárhagsupplýsingarnar eru hvorki kannaðar né 

endurskoðaðar.  

Pro forma fjárhagsupplýsingar eru útbúnar í samræmi við ákvæði reglugerðar Framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

809/2004 og ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Nánari umfjöllun og skýringar á pro forma 

fjárhagsupplýsingum er að finna í kafla 6.2 í útgefandalýsingunni. 
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Pro forma efnahagsreikningur (m.kr.)
A B C =  A + B

N1 hf.  

samstæða

Pro forma kaup 

N1 hf.  á Festi hf. Pro forma

Festi hf.  

samstæða

Pro forma  

samstæðufærslur

Pro forma 

samstæða N1 hf.  

og Festi hf.

31/12 2017 (Endurskoðað) (óendurskoðað) (óendurskoðað) (Óendurskoðað) (Óendurskoðað) (Óendurskoðað)

Eignir

Fastafjármunir

Rekstrarfjármunir ............................................................................ 16.940 16.940 11.936 2.479 1 31.355

Fjárfestingarfasteignir ..................................................................... 0 0 8.533  (358) 2 8.175

Viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir ...................................... 215 215 11.046 7.335 3 18.596

Eignarhlutir í dóttur- og hlutdeildarfélögum ............................... 1.840 23.707 25.547 0  (23.707) 1.840

Eignarhlutir í öðrum félögum ........................................................ 16 16 24 40

Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur .................................... 121 121 0 121

Fastafjármunir 19.132 23.707 42.839 31.540  (14 .251) 60.128

Veltufjármunir

Vörubirgðir ...................................................................................... 2.840 2.840 3.414 6.254

Viðskiptakröfur ............................................................................... 2.595 2.595 788 3.383

Kröfur á tengd félög ....................................................................... 152 152 0 152

Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 137 137 53 190

Handbært fé .................................................................................... 2.800  (2.356) 444 2.083 2.527

Veltufjármunir 8 .524  (2 .356) 6 .168 6.338 12.506

Eignir samtals 27.656 21.351 49.007 37.878  (14 .252) 72.634

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé ............................................................................................. 250 80 330 882  (882) 330

Yfirverðsreikningur hlutafjár .......................................................... 3.154 9.071 12.225 7.938  (7.938) 12.225

Annað bundið eigið fé ................................................................... 4.132 4.132 1.646  (1.646) 4.132

Óráðstafað eigið fé ......................................................................... 6.276 6.276 4.210  (4.210) 6.276

Eigið fé 13.812 9.151 22.963 14.675  (14 .676) 22.962

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir ................................................................ 8.000 12.200 20.200 15.233 35.433

Tekjuskattsskuldbinding ................................................................ 1.485 1.485 1.769 424 4 3.682

Langtímaskuldir 9 .485 12.200 21.685 17.002 424 39.115

Viðskiptaskuldir .............................................................................. 1.067 1.067 4.055 5.122

Skuldir við hið opinbera ................................................................ 2.058 2.058 0 2.058

Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................................... 0 0 870 870

Ógreiddir reiknaðir skattar ............................................................. 444 444 438 881

Skuldir við tengd félög ................................................................... 113 113 0 113

Fyrirfram innheimtar tekjur ........................................................... 183 183 0 183

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................ 494 494 839 1.332

Skammtímaskuldir 4 .359 0 4.359 6.201 0 10.557

Skuldir samtals 13.844 12.200 26.044 23.203 424 49.672

Eigið fé og skuldir samtals 27.656 21.351 49.007 37.878  (14 .252) 72.634

Kaupverð Festi hf.  skv.  kaupsamningi miðað við 28. febrúar 2018

Greitt með  eigin handbæru fé N1 hf. 2.356

Greitt með handbæru fé, ný lántaka N1 hf. 12.200

Greitt með nýju hlutafé í N1 hf. 9.151

Samtals 23.707
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2.2 Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur, sjóðstreymi og lykiltölur N1 fyrir fyrsta ársfjórðung 

2018 og árin 2015-2017 

 

 

Rekstrarreikningur N1 (m.kr.) 1 F 2018 1 F 2017 2017 2016 2015

Sala ............................................................................................................. 7.983 6.978 34.608 33.768 49.018

Kostnaðarverð seldra vara .......................................................................  (5.701)  (4.673)  (23.268)  (22.567)  (38.850)

Framlegð af vörusölu ...................................................... 2 .282 2.305 11.340 11.201 10.169

Aðrar rekstrartekjur ................................................................................... 106 103 442 371 392

Laun og annar starfsmannakostnaður ....................................................  (1.094)  (1.065)  (4.554)  (4.234)  (3.883)

Sölu- og dreifingarkostnaður ...................................................................  (467)  (422)  (2.059)  (2.079)  (2.268)

Annar rekstrarkostnaður ..........................................................................  (426)  (399)  (1.634)  (1.635)  (1.397)

 (1 .987)  (1 .887)  (8 .247)  (7 .947)  (7 .549)

Hagnaður fyrir afskriftir og f jármagnsl ið i  ......................... 401 521 3.535 3.625 3.012

Afskriftir rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna ....................................  (248)  (243)  (1.007)  (773)  (717)

Bakfærð virðisrýrnun rekstrarfjármuna .................................................. 0 0 0 1.323 0

 (248)  (243)  (1 .007) 550  (717)

Rekstrarhagnaður ............................................................ 153 278 2.528 4.175 2.295

Fjármunatekjur .......................................................................................... 23 25 91 166 185

Fjármagnsgjöld ..........................................................................................  (103)  (97)  (398)  (468)  (430)

Gengismunur .............................................................................................  (14) 9 23  (2) 53

Áhrif hlutdeildarfélaga .............................................................................. 30 50 275 296 179

Gangvirðisbreyting hlutabréfa .................................................................  (0) 4 4  (14) 0

 (64)  (9 )  (5 )  (22)  (13)

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................................................ 89 269 2.524 4.154 2.282

Tekjuskattur ...............................................................................................  (12)  (44)  (453)  (776)  (422)

Hagnaður tímabilsins ...................................................... 76 225 2.071 3.378 1.860

Ö nnur hei ldarafkoma

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé en kunna síðar að verða færðir í 

rekstrarreikning:

Þýðingarmunur vegna starfsemi erlends hlutdeildarfélags ..................  (15) 6 11  (80)  (45)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé og verða ekki færðir í 

rekstrarreikning:

Endurmat rekstrarfjármuna ...................................................................... 0 0  (115) 4.850 0

Tekjuskattur af endurmati rekstrarfjármuna .......................................... 0 0 23  (970) 0

Önnur heildarafkoma samtals .................................................................  (15) 6  (81) 3 .799  (45)

Heildarhagnaður tímabilsins ............................................ 61 231 1.990 7.177 1.815

Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut í krónum. ...................... 0,31 0,90 8,28 9,74 3,39
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Efnahagsreikningur N1 (m.kr.) 31.3.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Eignir

Óefnislegar eignir ..................................................................... 206 215 258 317

Rekstrarfjármunir ...................................................................... 16.870 16.940 15.773 9.167

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum ........................................... 1.854 1.840 1.748 1.594

Eignarhlutir í öðrum félögum .................................................. 15 16 17 30

Skuldabréfaeign ........................................................................ 116 121 58 68

Fastafjármunir 19.062 19.132 17.854 11.176

Birgðir ........................................................................................ 3.252 2.840 3.027 2.604

Viðskiptakröfur ......................................................................... 3.051 2.595 2.303 2.275

Kröfur á tengda aðila ............................................................... 155 152 15 21

Aðrar skammtímakröfur ........................................................... 391 137 157 237

Handbært fé .............................................................................. 2.387 2.800 2.266 2.472

Veltufjármunir 9 .236 8.525 7.768 7.609

Eignir samtals 28.298 27.656 25.622 18.785

Eigið fé

Hlutafé ....................................................................................... 250 250 250 350

Yfirverðsreikningur hlutafjár ................................................... 3.154 3.154 3.154 4.153

Annað bundið eigið fé ............................................................. 4.108 4.132 4.315 542

Óráðstafað eigið fé ................................................................... 6.361 6.276 4.853 2.686

Eigið fé 13.873 13.812 12.572 7.731

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir ......................................................... 8.000 8.000 6.500 6.370

Tekjuskattsskuldbinding .......................................................... 1.474 1.485 1.499 263

Fyrirfram innheimtar tekjur ..................................................... 0 0 151 181

Langtímaskuldir 9 .474 9.485 8.150 6.815

Tekjuskattur til greiðslu ........................................................... 380 444 512 430

Aðrar skuldir við hið opinbera ................................................ 2.676 2.058 2.047 1.773

Skuldir við lánastofnanir ......................................................... 0 0 509 0

Viðskiptaskuldir ........................................................................ 1.146 1.067 896 1.158

Skuldir við tengda aðila ........................................................... 67 113 202 150

Fyrirfram innheimtar tekjur ..................................................... 177 183 237 225

Aðrar skammtímaskuldir .......................................................... 506 494 497 502

Skammtímaskuldir 4 .951 4.360 4.900 4.239

Skuldir samtals 14.425 13.845 13.050 11.054

Eigið fé og skuldir samtals 28.298 27.656 25.622 18.785
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Sjóðstreymisyfirlit N1 (m.kr.) 1 F 2018 1 F 2017 2017 2016 2015

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði .............................................................. 401 521 3.535 3.625 3.012

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

     (Söluhagnaður) tap rekstrarfjármuna ..............................................................  (5)  (8)  (67) 6  (15)

     Fyrirfram innheimtar tekjur ............................................................................... 0  (8)  (20)  (30)  (30)

395 505 3.448 3.600 2.966

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Birgðir, lækkun (hækkun) .................................................................................  (411)  (60) 186  (423) 535

     Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur (hækkun) lækkun ....................  (726)  (502)  (335)  (72) 1.227

     Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir hækkun (lækkun) .................. 645  (19)  (449) 667  (492)

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda  (492)  (581)  (598) 172 1.269

Innborgaðar vaxtatekjur ......................................................................................... 19 28 73 150 181

Greidd vaxtagjöld skammtímaskulda ....................................................................  (2)  (44)  (36)  (18)  (15)

Greiddur tekjuskattur ..............................................................................................  (87)  (73)  (512)  (427)  (151)

Handbært fé frá (ti l )  rekstrar  (166)  (164) 2 .376 3.478 4.250

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptar óefnislegar eignir ....................................................................................... 0 0  (10)  (47)  (49)

Keyptir rekstrarfjármunir ........................................................................................  (171)  (200)  (2.516)  (1.154)  (487)

Seldir rekstrarfjármunir ........................................................................................... 7 30 63 147 91

Keyptir eignarhlutir í öðrum félögum ................................................................... 0 0 0 0  (28)

Móttekinn arður frá hlutdeildarfélögum .............................................................. 0 0 194 62 2

Fjárfestingarhreyfingar  (163)  (171)  (2 .268)  (992)  (472)

Fjármögnunarhreyfingar

Lækkun hlutafjár ..................................................................................................... 0 0 0  (1.287)  (4.503)

Greiddur arður ......................................................................................................... 0 0  (750)  (1.050)  (840)

Afborganir langtímaskulda ..................................................................................... 0 0 0  (6.370)  (210)

Tekin ný langtímalán ............................................................................................... 0 0 1.500 6.500 0

Greidd vaxtagjöld langtímaskulda .........................................................................  (86)  (96)  (357)  (491)  (416)

Fjármögnunarhreyfingar  (86)  (96) 393  (2 .698)  (5 .969)

Breyting á handbæru fé .............................................................  (415)  (430) 500  (212)  (2 .190)

Gengismunur af handbæru fé ..................................................... 2 5 33 6 33

Handbært fé í  ársbyrjun ............................................................. 2 .800 2.266 2.266 2.472 4.629

Handbært fé í  lok tímabils ......................................................... 2 .387 1.842 2.800 2.266 2.472
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* Rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á ársgrundvelli. 

** Meðalstaða nettó vaxtaberandi skulda er meðalstaða síðastliðins árs. 
*** EBITDA síðastliðinna 12 mánaða. 
 

2.3 Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og sjóðstreymi Festi hf. fyrir síðastliðin þrjú 

rekstrarár 

  

Lykiltölur N1 1 F 2018 1 F 2017 2017 2016 2015

Rekstur

Veltuhraði vörubirgða í lok tímabils:

     Vörunotkun/meðalstaða vörubirgða á tímabilinu ........................................ 7,49 6,11 7,62 8,02 12,03

Söludagar í viðskiptakröfum:

     Meðalstaða viðskiptakrafna á tímabilinu/seldar vörur og þjónusta ........... 32* 33* 30 29 25

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði/framlegð af vörusölu ....................... 17,5% 22,6% 31,2% 32,4% 29,6%

Laun og launatengd gjöld/framlegð af vörusölu ................................................ 47,9% 46,2% 40,2% 37,8% 38,2%

Sölu- og dreifingarkostnaður/framlegð af vörusölu .......................................... 20,5% 18,3% 18,2% 18,6% 22,3%

Annar rekstrarkostnaður/framlegð af vörusölu .................................................. 18,7% 17,3% 14,4% 14,6% 13,7%

Efnahagur

Veltufjárhlutfall: Veltufjármunir/skammtímaskuldir .......................................... 1,87 - 1,96 1,59 1,79

Lausafjárhlutfall: (Veltufjármunir - birgðir)/skammtímaskuldir ........................ 1,21 - 1,30 0,97 1,18

Skuldsetning: Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA ............................................. 1,48**/*** - 1,38 1,10 1,14

Eiginfjárhlutfall: Eigið fé/heildarfjármagn ........................................................... 49,0% - 49,9% 49,1% 41,2%

Arðsemi eigin fjár: Afkoma ársins/meðalstaða eigin fjár ................................... 2,2% - 16,1% 39,2% 19,9%

Rekstrarreikningur Festi hf.  (m.kr.)

1.3.2017 -

28.2.2018

1.3.2016 -

28.2.2017

1.3.2015-

28.2.2016

Vörusala .................................................................................................................... 39.976 39.389 35.708

Kostnaðarverð seldra vara ......................................................................................  (31.159)  (30.756)  (28.038)

Framlegð af vörusölu .................................................................. 8.817 8.633 7.670

Leigutekjur fasteigna og aðrar rekstrartekjur ........................................................ 1.090 1.330 1.256

Hagnaður af sölu fasteigna ..................................................................................... 0 0 204

Laun og launatengd gjöld .......................................................................................  (4.339)  (4.060)  (3.578)

Annar rekstrarkostnaður .........................................................................................  (2.131)  (2.242)  (2.085)

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og matsbreytingu 

f járfestingareigna 3.438 3.661 3.466

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................................  (618)  (492)  (359)

Matsbreytingar fjárfestingareigna .......................................................................... 266 591 0

Rekstrarhagnaður 3.086 3.760 3.107

Fjármunatekjur ......................................................................................................... 198 25 60

Fjármagnsgjöld .........................................................................................................  (1.118)  (1.178)  (1.317)

Gengismunur ............................................................................................................ 1 1  (1)

Hagnaður fyrir skatta 2.168 2.609 1.848

Tekjuskattur ..............................................................................................................  (471)  (505)  (370)

Hagnaður og hei ldarafkoma fjárhagsársins 1.697 2.104 1.479
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Efnahagsreikningur Festi hf.  (m.kr.) 28.2.2018 28.2.2017 28.2.2016

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ....................................................................................... 2.232 2.022 1.617

Fasteignir til eigin nota ............................................................................................... 9.845 9.347 8.862

Fasteignir til útleigu/fjárfestingareignir .................................................................... 8.805 12.329 11.356

Óefnislegar eignir ........................................................................................................ 11.055 11.074 11.105

Eignarhlutar í félögum ................................................................................................ 32 12 13

Fastafjármunir samtals 31.968 34.783 32.953

Veltufjármunir

Vörubirgðir ................................................................................................................... 3.735 3.321 2.863

Viðskiptakröfur ............................................................................................................ 484 465 785

Aðrar skammtímakröfur ............................................................................................. 197 127 130

Handbært fé ................................................................................................................ 1.673 589 602

Veltufjármunir samtals 6.089 4.502 4.381

Eignir 38.057 39.285 37.333

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé .......................................................................................................................... 882 882 882

Yfirverðsreikningur hlutafjár ...................................................................................... 7.938 7.938 7.938

Annað bundið eigið fé ................................................................................................ 889 931 178

Óráðstafað eigið fé ..................................................................................................... 5.555 5.409 4.049

Eigið fé 15.264 15.160 13.046

Langtímaskuldir og skuldbindingar

Skuldir við lánastofnanir ............................................................................................ 15.029 16.749 17.692

Tekjuskattsskuldbinding ............................................................................................ 1.824 1.718 1.507

Langtímaskuldir og skuldbindingar 16.853 18.467 19.199

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ........................................................................................................... 3.822 3.789 3.460

Næsta árs afborgun langtímaskulda ......................................................................... 939 661 635

Ógreiddir reiknaðir skattar ......................................................................................... 360 351 227

Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................................ 819 857 767

Skammtímaskuldir samtals 5.940 5.658 5.088

Skuldir samtals 22.793 24.125 24.287

Eigið fé og skuldir 38.057 39.285 37.333
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Sjóðstreymisyfirlit Festi hf.  (m.kr.)

1.3.2017 -

28.2.2018

1.3.2016 -

28.2.2017

1.3.2015 -

28.2.2016

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður tímabilsins .................................................................................................. 1.697 2.104 1.479

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................................... 618 492 359

Matsbreytingar fjárfestingareigna .............................................................................  (266)  (591) 0

(Hagnaður) af sölu eigna ............................................................................................  (81)  (2)  (204)

Tekjuskattsskuldbinding ............................................................................................ 148 218 118

Reiknaðir liðir langtímalána ....................................................................................... 283 225 261

Aðrir liðir ......................................................................................................................  (2)  (24)  (46)

Veltufé frá (ti l )  rekstrar ................................................................. 2.397 2.422 1.966

Vörubirgðir, (hækkun)  (426)  (403)  (218)

Breyting rekstrartengdra eigna .................................................................................. 206 304  (254)

Breyting rekstrartengdra skulda ................................................................................  (244) 508 579

 (463) 409 107

Handbært fé frá rekstri 1.933 2.832 2.074

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................  (1.350)  (1.318)  (1.677)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ............................................................................. 75 10 0

Kaup/viðbætur fjárfestingareigna .............................................................................  (139)  (382) 0

Seldar fjárfestingareignir ............................................................................................ 3.918 0 0

Keyptar aðrar eignir ....................................................................................................  (20) 0  (3)

2.485  (1.689)  (1.680)

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímaskulda .........................................................................................  (3.246)  (1.170)  (4.980)

Nýjar langtímaskuldir .................................................................................................. 1.512 15 4.321

Arðgreiðslur til eigenda félagsins ..............................................................................  (1.600) 0 0

 (3.335)  (1.155)  (660)

Hækkun á handbæru fé 1.083  (13)  (266)

Handbært fé í upphafi fjárhagsársins ....................................................................... 589 602 868

Handbært fé í  lok f járhagsársins 1.673 589 602
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3. UPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDANN 

3.1 Útgefandi 

Lögformlegt heiti:  N1 hf. 

Félagaform:  Skráð hlutafélag í samræmi við lög nr. 2/1995, um hlutafélög 

Kennitala:  540206-2010 

Höfuðstöðvar og lögheimili:  Dalvegur 10-14, 201 Kópavogur, Ísland 

Símanúmer:  +354 440 1000 

Vefsíða:  www.n1.is 

Tölvupóstfang:  n1@n1.is 

Auðkenni hluta hjá Nasdaq Iceland hf. 
og Nasdaq verðbréfamiðstöð hf: 

 N1 

ISIN númer:  IS0000020584 

LEI númer:  5493005OLOCYXGTC7E83 

Heildarfjöldi hluta:  250.000.000 hlutir, hver hlutur er 1 króna að nafnverði 

Heildarfjöldi útistandandi hluta:  250.000.000 hlutir 

3.2 Fjárhagsdagatal 

Uppgjör fyrir 2. ársfjórðung 2018:  29. ágúst 2018 

Uppgjör fyrir 3. ársfjórðung 2018:  14. nóvember 2018 

Ársuppgjör 2018:  27. febrúar 2019 

Aðalfundur 2019:  21. mars 2019 

3.3 Tilgangur útgefanda og lög sem hann starfar eftir 

N1 er íslenskt hlutafélag og starfar samkvæmt lögum nr. 2/1995, um hlutafélög. Engin sérlög gilda um félagið, en 

um starfsemi þess gilda ýmis lög og reglur, m.a. lög nr. 40/2013, um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á 

landi, efnalög nr. 61/2013, lög nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda, lög nr. 87/2004, um olíugjald 

og kílómetragjald o.fl. og lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir. Þar að auki ber félaginu að fylgja 

Samkeppnislögum nr. 44/2005. Engin sérlög gilda um starfsemi Festi hf. Nánari umfjöllun um lagaumhverfi 

félagsins og áhættu sem því tengist er að finna í kafla 1.6 – Lagaleg áhætta. 

Tilgangur N1 samkvæmt 3. grein samþykkta félagsins, er verslun með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og 

olíuvörur, heildsala og smásala, eignarhald og rekstur fasteigna, kaup, sala og eignarhald á verðbréfum, ásamt 

lánastarfsemi tengdri rekstrinum og annar skyldur rekstur. 

3.4 Ágrip af sögu N1  

Árið 1889 var Det Danske Petroleums Aktieselskab (DDPA) stofnað í Danmörku. Þar sem Ísland var á þessum tíma 

mjög háð innflutningi frá Danmörku hóf DDPA innflutning á steinolíu. DDPA opnaði skrifstofu á Íslandi 1908 og 

stofnaði dótturfélag árið 1913. Sama ár var Hið íslenska steinolíufélag stofnað og tók það yfir starfsemi DDPA á 

Íslandi. Árið 1920 var fyrsta bensínstöð þess félags opnuð. Skömmu eftir seinni heimstyrjöldina var Hið íslenska 
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steinolíufélag í nokkrum kröggum og var þá ákveðið að nokkur samvinnufélög ásamt öðrum tækju yfir starfsemi 

þess. Í þeim tilgangi var Olíufélagið hf. stofnað árið 1946. Helstu stofnendur Olíufélagsins hf. voru SÍS (Samband 

íslenskra samvinnufélaga), Skúli Thorarensen, Olíusamlag Keflavíkur, Olíusamlag Vestmannaeyja, önnur 

samvinnufélög og útgerðaraðilar. Árið 1994 voru hlutabréf Olíufélagsins hf. tekin til viðskipta á Verðbréfaþingi 

Íslands sem síðar varð Kauphöll Íslands og ber nú jafnframt heitið Nasdaq Iceland hf.  

Árið 2002 var nafni Olíufélagsins hf. breytt í Ker hf. og Olíufélagið ehf. stofnað í lok árs 2001 um rekstur félagsins 

er tók til sölu á fljótandi eldsneyti, en Ker hf. stóð eftir sem eignarhaldsfélag um hluti í Olíufélaginu ehf. og öðrum 

félögum ásamt fasteignum sem færðar voru í sérstakt félag með skiptingu Kers hf. sama ár. Ker hf. var afskráð úr 

Kauphöll Íslands árið 2003 í kjölfar yfirtökutilboðs Vörðubergs hf.  

Árið 2006 var Olíufélagið ehf. selt BNB ehf. sem var stofnað 13. febrúar 2006 en nafni og félagsformi þess 

síðarnefnda var breytt í N1 hf. árið 2007, samhliða samruna nokkurra félaga innan samstæðunnar. Bílanaust hf., 

Funahöfði 13 ehf., Hjólbarðahöllin ehf., Hjólbarðaviðgerðin ehf., Hjólvest ehf., Ísdekk ehf., Kúlulegusalan ehf. og 

Radíóþjónusta Sigga Harðar ehf. voru sameinuð N1 hf. frá 1. janúar 2007. N1 hf. og Umtak fasteignafélag ehf., 

félag utan um fasteignir N1 hf., voru í fyrstu bæði í eigu BNT ehf., en 2007 fór Umtak fasteignafélag ehf., í eigu 

Olíufélagsins ehf. sem N1 hf. átti 49% í og Hafsilfur ehf. og Hrómundur ehf. samtals 51%, en við fjárhagslega 

endurskipulagningu 2011 keypti N1 hf. allar fasteignir af Umtaki fasteignafélagi ehf. Samhliða fjárhagslegri 

endurskipulagningu eftir svokallaðan frjálsan nauðasamning 2011 yfirtóku kröfuhafar eignarhald á félaginu. Í 

árslok 2012 var rekstur N1 á sjö sérverslunum með varahluti, aukahluti í bíla, verkfæri, rekstrar- og iðnaðarvörur 

ásamt söludeild og tækniþjónustuverkstæði færður í nýstofnað dótturfélag, Bílanaust ehf., og var það selt í maí 

2013. 

Þann 3. október 2017 tilkynnti N1 um kaup félagsins á öllu hlutafé í Festi hf. Kaupin voru m.a. háð samþykki 

Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið veitti samþykki sitt fyrir kaupunum þann 30. júlí 2018 með skilyrðum 

sem fram koma í sátt sem undirrituð var á milli N1 og Samkeppniseftirlitsins. Markmið sáttarinnar og meginefni 

skilyrðanna koma fram í umfjöllun í kafla 6.1 í útgefandalýsingunni.  

Festi hf. var stofnað þann 3. september 2013. Var félagið stofnað í þeim tilgangi að kaupa hluta af innlendri 

starfsemi Norvik ásamt hluta af fasteignasafni Smáragarðs ehf. Með kaupunum eignaðist Festi hf. allt hlutafé í 

Krónunni ehf. (áður Kaupás ehf.), ELKO ehf., Festi fasteignum ehf. (áður SMG 1 ehf.), Höfðaeignum ehf. (áður SMG 

2 ehf.), EXPO Kópavogi ehf. og ISP á Íslandi ehf. Krónan ehf., sem er stærsta rekstrarfélag samstæðunnar, varð til 

í maí 1999 með samruna verslana Nóatúns, Kaupfélags Árnesinga og klukkubúðanna 11-11. Krónan ehf. rekur 

jafnframt verslanir undir vörumerkjunum Kjarval og Kr. en rekstur verslunarinnar Nóatún hefur verið færður yfir í 

félagið Nóatún ehf. Rekstri EXPO Kópavogi ehf. var hætt á árinu 2016 og félaginu slitið. Þá var hlutafé félagsins ISP 

á Íslandi ehf. selt í upphafi ársins 2018. 

3.5 Stefna og framtíðaráherslur 

Þann 8. desember 2016 var skipulagi N1 breytt og dótturfélag stofnað til að halda utan um fjárfestingar og 

undirbúa næstu skref í framþróun félagsins. Stjórn N1 taldi þetta mikilvægt skref til að undirbúa félagið undir 

frekari vöxt og renna styrkari stöðum undir rekstur þess til framtíðar. Stefna félagsins er að halda sókninni áfram 

með uppbyggingu og fjárfestingu með öflugu dreifineti, fjölbreyttum orkugjöfum og smásölu. Stjórn ætlar 

samstæðunni það hlutverk að vera fyrsti valkostur fyrir smásölu- og eldsneytisviðskiptavini um land allt, með 

orðspor fyrir gæði, gott vöruval og framúrskarandi þjónustu. 

3.6 Skipulag samstæðu, staða útgefanda innan samstæðu og yfirlit yfir dóttur- og 

hlutdeildarfélög 

Í lok fyrsta ársfjórðungs 2018 samanstóð samstæða N1 af móðurfélaginu N1 og tveimur dótturfélögum, EGO ehf. 

og Nítró ehf. Engin starfsemi var í síðarnefnda félaginu en stefnt er að því að Nítró ehf. verð breytt í N1 

rekstrarfélag, sbr. umfjöllun um skipulag samstæðunnar í kjölfar kaupanna á Festi hf. hér á eftir.  
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Með kaupunum á Festi hf. verða þær breytingar á samstæðu N1 að 6 dótturfélög bætast við samstæðuna, Krónan 

ehf., Nóatún ehf., Elko ehf., Bakkinn vöruhótel ehf., Festi fasteignir ehf. og Festi þróun ehf. Framangreind félög 

verða öll að fullu í eigu N1 í kjölfar kaupanna á Festi hf. Dótturfélög N1 við útgáfu útgefandalýsingarinnar að 

meðtöldum þeim félögum sem koma inn í samstæðuna með kaupunum á Festi hf. eru í meðfylgjandi töflu. 

 

 

 

N1 átti 6 hlutdeildarfélög í lok fyrsta ársfjórðungs 2018. Engin hlutdeildarfélög koma inn með kaupunum á Festi 

hf. Hlutdeildarfélög N1 eru í meðfylgjandi töflu. 

N1 á 60% hlut í Olíudreifingu ehf. Félagið hefur ekki yfirráð yfir Olíudreifingu ehf. og er það því ekki flokkað sem 

dótturfélag N1. Samkvæmt ákvörðun samkeppnisyfirvalda verða stjórnarmenn í Olíudreifingu ehf. að vera óháðir 

N1. Umsvif N1 hafa hins vegar veruleg áhrif á starfsemi Olíudreifingar ehf. og beitir félagið því hlutdeildaraðferð 

við færslu eignarhlutar síns í Olíudreifingu ehf.  Samkvæmt sátt N1 við Samkeppniseftirlitið vegna kaupanna á Festi 

hf. mun N1 tryggja aðgengi að þjónustu Olíudreifingar auk þess sem mælt er fyrir um takmarkanir á áhrifum N1 á 

stjórn Olíudreifingar ehf.   

 

 

3.7 Starfsemi og starfssvið 

Fyrir kaupin á Festi hf. skiptist starfsemi N1 í tvo starfsþætti; Rekstrarsvið og Fasteignasvið og voru tekjusviðin tvö, 

einstaklingssvið og fyrirtækjasvið. Með kaupunum á Festi hf. verða þær breytingar gerðar á skipulagi og 

starfsþáttum N1 að breyting verður gerð á nafni móðurfélagsins sem mun heita Festi í stað N1 og nafni á hinu 

keypta eignarhaldsfélagi Festi hf. verður breytt í Nesti. Starfsemin mun fara fram í 5 rekstrarfélögum; N1, 

Krónunni, Elko, Festi fasteignir og Bakkanum vöruhóteli. Tekjusvið sem áður voru í N1 verða flutt í dótturfélagið 

N1, sem verður nýtt rekstrarfélag sem mun hafa með höndum alla starfsemi sem tengist sölu á eldsneyti og öðrum 

vörum. Starfsemi Nóatúns mun renna inn í Krónuna en starfsemi Elko verður með óbreyttu sniði. 

Vöruhúsastarfsemi sem áður var í N1 mun flytjast í Bakkann vöruhótel og verður rekstur þess félags að öðru leyti 

óbreyttur. Fasteignir N1 verða áfram í móðurfélaginu Festi en rekstur og umsjón allra fasteigna samstæðunnar 

Heiti félags Skráð aðsetur

Hlutfall 

eignarhlutar og 

atkvæðisréttar Skýring

EGO ehf. Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi 100% Hluti af samstæðu N1 31/3 2018

GVS ehf. Hverfisgötu 64, 101 Reykjavík 100% Hluti af samstæðu N1 31/3 2018 - engin starfsemi

Nítró ehf. Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi 100% Hluti af samstæðu N1 31/3 2018 - engin starfsemi 

en verður N1 rekstrarfélag eftir kaupin á Festi hf.

Krónan ehf. Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík 100% Kemur inn með kaupunum á Festi hf.

Nóatún ehf. Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík 100% Kemur inn með kaupunum á Festi hf.

Elko ehf. Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík 100% Kemur inn með kaupunum á Festi hf.

Bakkinn vöruhótel ehf. Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík 100% Kemur inn með kaupunum á Festi hf.

Festi fasteignir ehf. Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík 100% Kemur inn með kaupunum á Festi hf.

Festi þróun ehf. Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík 100% Kemur inn með kaupunum á Festi hf.

Heiti félags Skráð aðsetur

Hlutfall 

eignarhlutar og 

atkvæðisréttar Skýring

Olíudreifing ehf. Hólmaslóð 8-10, 101 Reykjavík 60% Hlutdeildarfélag N1 31/3 2018

Malik Supply A/S Danmörk 49% Hlutdeildarfélag N1 31/3 2018

EAK ehf. Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 230 Reykjanesbæ 33% Hlutdeildarfélag N1 31/3 2018

Fjölver Hólmaslóð 8, 101 Reykjavík 33% Hlutdeildarfélag N1 31/3 2018

EBK ehf. Fálkavöllum 8, 235 Reykjanesbæ 25% Hlutdeildarfélag N1 31/3 2018

Olíustöðin Helguvík Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi 50% Hlutdeildarfélag N1 31/3 2018 - 

engin starfsemi
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verður í Festi fasteignum. Stoðþjónusta mun verða í móðurfélaginu Festi og verða þar tvö svið, fjármálasvið og 

rekstrarsvið. Stefnt er að því að ofangreindar breytingar gangi í gegn sem fyrst eftir fullnustu viðskiptanna. 

Umfjöllun hér á eftir tekur mið af þessum breytingum og á umfjöllun um „Festi“ hér eftir í þessum kafla því við um 

móðurfélagið og útgefandann en „N1“ á við um nýja rekstrarfélagið N1 nema annað megi lesa af orðalagi eða 

samhengi. 

 

Skipulag sameinaðs félags, Festi 

 

 

Forstjóri og framkvæmdastjórn 

Forstjóri samstæðunnar verður  Eggert Kristófersson. Framkvæmdastjórn samstæðunnar skipa, ásamt forstjóra, 

níu framkvæmdastjórar en þau eru Gestur Hjaltason framkvæmdastjóri ELKO, Gréta María Grétarsdóttir 

framkvæmdastjóri fjármálasviðs Nesti, Guðný Rósa Þorvarðardóttir framkvæmdastjóri einstaklingssviðs N1, Hinrik 

Örn Bjarnason framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs N1, Jón Björnsson framkvæmdastjóri Krónunnar, Kolbeinn 

Finnsson framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Festi, Pétur Hafsteinsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs Festi, Viðar 

Örn Hauksson framkvæmdastjóri Bakkans vöruhótels og Þórarinn Ingi Ólafsson framkvæmdastjóri Festi fasteigna. 

Festi 

Festi verður eignarhaldsfélag um fimm rekstrarfélög, sem verða um leið tekjusvið, þ.e. N1, Krónan, Elko, Bakkinn 

vöruhótel og Festi fasteignir. Eignarhald Festi á Krónunni, Elko, Bakkanum og Festi fasteignir verður í gegnum 

eignarhaldsfélagið Nesti hf. Ásamt því að vera eignarhaldsfélag veitir Festi rekstrarfélögunum stoðþjónustu m.a. 

á sviði fjármála, upplýsingatækni og starfsmannamála. Eins og fram kemur að framan ætlar stjórn samstæðunni 

það hlutverk að vera fyrsti valkostur fyrir smásölu- og eldsneytisviðskiptavini um land allt, með orðspor fyrir gæði, 

gott vöruval og framúrskarandi þjónustu. Forstjóri Festi er Eggert Kristófersson. 

N1 

N1 er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins. Meginstarfsemi félagsins felst í sölu á eldsneyti og 

tengdum vörum. Félagið þjónar fólki og fyrirtækjum á þjónustustöðvum og fyrirtækjaverslunum sem staðsettar 

eru víðsvegar um landið, auk sjálfsagreiðslustöðva og sjálfsala félagsins. Þá selur félagið einnig vörur sínar og 

þjónustu beint til margra af stærstu fyrirtækjum landsins. Þá rekur N1 fjölmörg verkstæði, sem sinna hjólbarða og 

smurþjónustu, sem og smærri viðgerðum. N1 leggur áherslu á að starfsfólk þekki hlutverk, stefnu og gildi 

fyrirtækisins og að það leggi ávallt metnað sinn í að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu. Starfsemi N1 

er skipt upp í tvö svið, einstaklingssvið og fyrirtækjasvið. Forstjóri N1 er Eggert Kristófersson, framkvæmdastjóri 

einstaklingssviðs er Guðný Rósa Þorvarðardóttir og framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs er Hinrik Örn Bjarnason. 



N1  Útgefandalýsing l 37 

Einstaklingssvið ber ábyrgð á þjónustu félagsins við einstaklinga. Í því felst meðal annars rekstur 29 þjónustustöðva 

með eldsneyti, veitingar og smávörur fyrir fólk á ferðinni um land allt og samstarf við leigutaka í húsnæði félagsins. 

Nesti er vörumerkið sem er notað fyrir þjónustustöðvarnar og stendur það fyrir ferskleika og gæði bæði í vöruvali 

og þjónustu. N1 rekur 8 sjálfsafgreiðslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu en 3 sjálfsafgreiðslustöðvar eru nú 

starfræktar undir merkinu DÆLAN þar sem áhersla er lögð á lágt verð óháð afslætti. Samkvæmt sátt við 

Samkeppniseftirlitið vegna kaupanna á Festi hf. mun N1 þurfa að selja þessar þrjár stöðvar undir merkjum 

DÆLUNNAR við Fellsmúla, Staldrið í Reykjavík og Hæðasmára 8 í Kópavogi og tvær stöðvar undir merkjum N1 við 

Salarveg í Kópavogi og Vatnagarða í Reykjavík. Að auki býður N1 upp á sjálfsafgreiðslu eldsneytis á landsbyggðinni 

í samstarfi við 54 umboðsmenn sem eru með sjálfstæðan rekstur.  

Fyrirtækjasvið N1 ber ábyrgð á þjónustu og sölu á vörum félagsins til fyrirtækja. Það annast beina sölu til innlendra 

og erlendra fyrirtækja á eldsneyti, smurefnum, rekstrarvörum, vinnufatnaði og fjölbreyttri þjónustu sem N1 hefur 

upp á að bjóða. Að auki annast fyrirtækjasvið rekstur fimm fyrirtækjaverslana og 11 hjólbarða- og smurverkstæða 

víðsvegar um landið, auk tveggja verslana sem reknar eru í umboðssölu. Verslanirnar styðja við þjónustu og 

vöruframboð N1 þar sem viðskiptavinir geta nálgast smurolíur, fatnað og ýmiskonar efna- og rekstrarvörur. Með 

víðfeðmu þjónustuneti um land allt leggur N1 áherslu á að geta þjónustað öll fyrirtæki hratt og örugglega, en 

fyrirtækjasvið N1 hefur að leiðarljósi að bjóða viðskiptavinum góða og persónulega þjónustu. Helstu viðskiptavinir 

Fyrirtækjasviðs N1 eru útgerðir og fiskvinnslur, flugfélög, verktaka-, vöru- og fólksflutningafyrirtæki, 

ferðaþjónustu- og iðnfyrirtæki og bændur. 

Krónan 

Krónan rekur 19 verslanir undir merkjum Krónunnar, 3 verslanir undir merkjum Kjarvals eina verslun undir 

merkjum Kr. og eina Nóatúnsverslun. Samkvæmt sátt við Samkeppniseftirlitið vegna kaupanna á Festi hf. þarf 

félagið að selja verslun Kjarval á Hellu. Verslanir Kjarvals og Kr. eru allar staðsettar á landsbyggðinni, þrettán 

verslanir Krónunnar og verslun Nóatúns eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Markmið Krónunnar er að koma 

réttu vöruúrvali í hendur neytenda á eins ódýran hátt og mögulegt er. Vöruúrval Krónunnar skiptist í eftirfarandi 

vöruflokka: Ávextir og grænmeti, kjöt og fiskur, brauð, kökur og bakarísvara, þurrvara, heimilisvara og mjólkurvara. 

Framkvæmdastjóri Krónunnar er Jón Björnsson. 

Elko  

Elko er stærsta raftækjaverslun landsins og hefur frá upphafi verið leiðandi á sínu sviði. Elko hefur ávallt haft það 

að markmiði að bjóða þekkt vörumerki raftækja á lágu verði. Verslanir eru 5 og eru staðsettar í Lindum, Skeifunni, 

Flugstöðinni og á Granda, en aðsetur vefverslunar er að Skarfagörðum 2, en þar er einnig til húsa Bakkinn 

vöruhótel sem annast hýsingu og afhendingu vara fyrir Elko. Elko er með sérleyfissamning við Elkjöp, sem er 

raftækjakeðja með um 400 verslanir í sex löndum. Framkvæmdastjóri Elko er Gestur Hjaltason. 

Bakkinn vöruhótel 

Bakkinn vöruhótel sérhæfir sig í vöruhýsingu, pökkun, vörumerkingu, afgreiðslu og dreifingu á vörum. 

Viðskiptavinir Bakkans vöruhótels eru Krónan og Elko auk samstarfssamnings við Byko hf. um smávörulager. 

Bakkinn vöruhótel sér einnig um afgreiðslur til viðskiptavina Elko og Byko hf. Framkvæmdastjóri Bakkans 

vöruhótels er Viðar Örn Hauksson. 

Festi fasteignir 

Festi fasteignir er eigandi að 16 fjárfestingareignum sem eru samtals um 71.500 m2. Að auki á félagið tvær 

þróunareignir þar sem fyrirhugað er að byggja verslunarhúsnæði. Fasteignir félagsins eru í útleigu, ýmist undir 

starfsemi systurfélaga eða til ótengdra þriðju aðila. Festi fasteignir sér einnig um rekstur og umsýslu 70 fasteigna 

fyrir Festi sem eru samtals um 31.000 m2. Fasteignirnar eru í útleigu til dótturfélaga og eru þær notaðar ýmist 

undir starfsemi dótturfélaganna eða til útleigu til ótengdra aðila. Framkvæmdastjóri Festi fasteigna er Þórarinn 

Ingi Ólafsson. 
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Dreifing og birgðahald 

N1 

N1 útvistar dreifingu og hluta af birgðahaldi á fljótandi eldsneyti til Olíudreifingar ehf., sem félagið á 60% 

eignarhlut í á móti Olíuverslun Íslands hf. sem á 40%. Meginstarfsemi Olíudreifingar ehf. er dreifing og birgðahald 

á fljótandi eldsneyti fyrir eigendur sína og hefur Olíudreifing ehf. yfirtekið starfsemi N1 á þessum sviðum, að 

undanskilinni dreifingu á fljótandi eldsneyti á Keflavíkurflugvelli en þeim hluta dreifingarinnar er útvistað til 

Eldsneytisafgreiðslunnar á Keflavíkurflugvelli.  

Innkaupaferli N1 á eldsneyti er með þeim hætti að félagið gerir samning við birgja til eins árs í senn. Innkaup á 

eldsneyti geta annars vegar verið með þeim hætti að það sé keypt í heilförmum eða hins vegar að það sé keypt af 

birgðum birgis í tollvörugeymslu. Sá háttur hefur verið á innkaupum N1 á eldsneyti síðustu árin. Tollvörugeymsla 

eldsneytis er hjá Olíudreifingu ehf. og eru birgðir N1 geymdar í tönkum Olíudreifingar ehf. Tollvörugeymslur 

Olíudreifingar ehf. eru á fimm stöðum á landinu, Reykjavík, Akureyri, Neskaupstað, Reyðarfirði og í Helguvík. 

Bensín, díselolía, flotaolía og flotadíselolía er geymd á fyrstnefndu fjórum stöðunum en þotueldsneyti í Helguvík. 

Svartolía er flutt inn í sérstökum skipum og geymd í Reykjavík og á nokkrum öðrum stöðum meðfram strandlengju 

landsins. Ef birgi á eldsneytið í tollvörugeymslu kaupir N1 eldsneyti af birgjunum vikulega. Olíudreifing ehf. dreifir 

eldsneytinu fyrir N1 frá birgðastöðvum sínum, annað hvort með tankbílum eða skipi. Auk þessa kaupir N1 inn 

eldsneyti til tveggja annarra staða á CIF skilmálum. Staðirnir eru Ísafjörður og Vestmannaeyjar. 

Innkaup N1 á öðrum vörum en eldsneyti eru bæði frá innlendum og erlendum birgjum og eru ýmist beint í búð 

eða í gegnum vöruhús. N1 hýsir vörur í vöruhúsi að Klettagörðum 13 sem rekið er af Bakkanum vöruhóteli. Dreifing 

til verslana er úthýst og eru samningar varðandi hýsingu og dreifingu endurskoðaðir reglulega. Hvort að vöru sé 

dreift til verslana beint frá birgja eða í gegnum vöruhús fer eftir eðli og umfangi vöru. 

Krónan 

Innkaup Krónunnar eru bæði frá innlendum og erlendum birgjum og eru ýmist beint í búð eða í gegnum vöruhús. 

Krónan hýsir vörur í vöruhóteli Bakkans en einnig hýsir Krónan kæli- og frystivörur hjá þriðja aðila. Dreifing til 

verslana er úthýst og eru samningar varðandi hýsingu og dreifingu endurskoðaðir reglulega. Hvort að vöru sé dreift 

til verslana beint frá birgja eða í gegnum vöruhús fer eftir eðli og umfangi vöru. 

Elko 

Innkaup Elko eru bæði frá innlendum og erlendum birgjum, erlend innkaup Elko eru aðallega frá Elkjöp í Noregi. 

Erlendum innkaupum til verslana er dreift frá Bakkanum vöruhóteli sem annast hýsingu fyrir Elko. Innlend innkaup 

eru bæði í verslanir og Bakkann vöruhótel. Mörg af stærri raftækjum sækja viðskiptavinir í Bakkann vöruhótel eða 

fá heimsent. Elko hefur útvistað heimsendingum til viðskiptavina sem kjósa að fá vörur heimsendar eða fá vörur 

sendar sem pantaðar hafa verið í vefverslun Elko.  

Bakkinn vöruhótel 

Bakkinn vöruhótel sérhæfir sig í vöruhýsingu og dreifingu á vörum fyrir viðskiptavini sem kjósa að úthýsa 

vöruhúsastarfsemi sinni að einhverju eða öllu leyti. Markmið Bakkans vöruhótels er að starfrækja framúrskarandi 

vöruhús sem uppfyllir væntingar og þarfir viðskiptavinarins. Bakkinn vöruhótel annast hýsingu fyrir Krónuna, Elko 

og Byko hf. og afhendir einnig vörur úr vöruhúsi fyrir Elko og Byko hf. 

Bakkinn vöruhótel hefur tekið yfir rekstur á vöruhúsi í Klettagörðum 13 í Reykjavík af N1 og rekur vöruhús fyrir 

aðrar vörur en eldsneyti. Einnig er félagið með samning um vöruhúsaþjónustu fyrir Bílanaust ehf. í Klettagörðum 

13. Bakkinn vöruhótel sér um hluta af dreifingu úr vöruhúsi að Klettagörðum 13 til starfsstöðva N1 á 

höfuðborgarsvæðinu en annarri dreifingu er úthýst.  

Markaðs- og samfélagsmál  

Í stuðningi sínum við samfélagið leggur félagið áherslu á að styrkja og styðja við barna- og unglingastarf 

íþróttafélaga víða um land. N1 styður við tæplega 30 íþróttafélög og fjöldann allan af golfklúbbum. 

Grasrótarstuðningur skiptir félagið miklu máli og veitir félaginu mikinn innblástur að fjármunum þess sé varið í að 

byggja upp stjörnur framtíðarinnar. N1 mótið á Akureyri var haldið í þrítugasta sinn á árinu 2017 og er eitt stærsta 
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árlega knattspyrnumót landsins með hátt á annað þúsund þátttakendum á aldrinum 10 til 12 ára auk þjálfara, 

liðsstjóra og foreldra. Hæfileikamótun KSÍ og N1 var haldin í fjórða sinn á árinu 2017 og tóku 600 ungmenni 

víðsvegar af landinu þátt. N1 styður Barna og unglingageðdeild Landspítalans með stuðningi á rekstri tveggja bíla 

sem notaðir eru til að fara með krakka í ýmsar ferðir en einnig svo að vettvangsteymi geti sótt fjölskyldur heim og 

unnið með börnum í sínu nærumhverfi. Undanfarin ár hefur N1 styrkt barna- og unglingastarf Golfklúbbs 

Garðabæjar (GKG). Stuðningurinn hefur leitt það af sér að hægt hefur verið að auka enn frekar þjónustu við börn 

og unglinga. N1 er ríkulegur þátttakandi í bæjarhátíðum. Viðburðir víðsvegar um landið þar sem við erum með 

starfsemi. Má þar nefna Aldrei fór ég suður, Smábæjarleikarnir á Blönduósi, Sumar á Selfossi o.fl. Í desember 2017 

lagði N1 Frú Ragnheiði, skaðaminnkunarverkefni Rauða krossins, lið og gaf 100 flíkur af hlýjum fatnaði þar sem 

markmiðið er að ná til jaðarsettra hópa í þjóðfélaginu og leggja þeim lið.  

Krónan leggur áherslu á að stunda heilbrigða viðskiptahætti í samvinnu við birgja með það að markmiði að hafa 

hollustu í fyrirrúmi. Heilsa og hollusta hafa víðtæk og jákvæð áhrif á samfélagið og þess vegna eru styrktarverkefni 

sem tengjast hollustu og hreyfingu höfð í forgangi.  

Allur ágóði seldra plastpoka í verslunum Krónunnar rennur í styrktarsjóðinn Krónan og samfélagið. Krónan og 

samfélagið veitir styrki til verkefna er snúa að barnastarfi í nærumhverfi verslana Krónunnar með það að markmiði 

að efla hreyfingu og heilbrigt líferni barna. Dæmi um slíkt verkefni er „Snarlið“ en á heimasíðunni www.snarlið.is 

má finna örmyndbönd, sniðugar uppskriftir og fræðslu. Markmið Snarlsins er að vekja áhuga hjá krökkum á að 

læra að elda sjálf holla og fljótlega rétti eftir skóla. Snarlið á að vera hvatning fyrir alla fjölskylduna að eiga 

gæðastund saman í eldhúsinu.  

Árlega veitir styrktarsjóður Krónunnar styrki til góðgerðarmálefna. Viðskiptavinir Krónunnar koma að ákvörðun 

um hvaða samtök eða stofnanir Styrktarsjóður Krónunnar styrkir. Viðskiptavinirnir eru spurðir í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook hvaða góðgerðarsamtök eru þeim mikilvæg og í kjölfarið er ákveðið hvert styrkirnir 

renna. 

Styrktarsjóður ELKO styrkir tvisvar sinnum á ári verkefni sem tengjast velferð barna og ungmenna þó að jafnaði 

ekki málefni sem tengjast íþróttafélögum. Raftæki, búnaður eða styrkir sem efla menntun, nýsköpun eða annað 

sem nýtist til betra lífs fyrir ungt fólk, fellur vel til styrkja.  

Starfsmannamál 

Starfsmannamál verða í Festi og verður dótturfélögum veittur stuðningur við starfsmannahald í daglegum rekstri. 

Starfsmannastefna samstæðunnar endurspeglar þá staðreynd að einn mikilvægasti auður félagsins er fólginn í 

starfsfólkinu, þekkingu þess og færni. Stefnan er að laða að og halda í hæft og traust starfsfólk. Það er gert með 

því að skapa starfsfólki gott og hvetjandi starfsumhverfi, efla það og styrkja með markvissri starfsþjálfun og þróun. 

Það er mikilvægt að starfsfólk þekki hlutverk, stefnu og gildi félagsins, með því náum við betri árangri. 

Í starfsmannastefnu kemur fram að lögð er mikil áhersla á að allt starfsfólk hafi jafna möguleika á starfsþróun. 

Starfsfólk fær þjálfun í samræmi við fræðsluáætlun sem er byggð á þörfum þess og er grunnurinn af rekstrinum 

lagður út frá starfsmannasamtölum og vinnustaðagreiningum. Fylgst er náið með starfsánægju starfsfólks með 

reglulegum vinnustaðakönnunum, mælingum á álagi í starfi, starfsmannaveltu og veikindum. Í 

starfsmannasamtölum ræða starfsfólk og stjórnendur starfið, vinnuumhverfið og tækifæri til að gera betur í öllum 

þáttum sem snúa að mannauði. Starfsmannasamtöl fara fram árlega og eru allir fastráðnir starfsmenn boðaðir í 

viðtal. Lausráðið starfsfólk getur óskað eftir viðtali við sinn næsta stjórnanda. Tilgangur samtalsins er að ræða um 

starfið, frammistöðu, starfsþróun og framtíðaráform starfsfólks. Starfsumhverfi er starfsfólki mikilvægt og lögð 

áhersla á að öllum geti liðið vel við dagleg störf. Hluti af því að líða vel í starfsumhverfinu er að þar sé hugað að 

öryggi. Reglulega er framkvæmt áhættumat á öllum starfsstöðvum og brugðist við því sem betur mætti fara. Heilsa 

starfsfólks er mikilvæg og stuðlað er að góðri heilsu með því að bjóða upp á hollan mat, heilsueflingu og styrki til 

líkamsræktar. Starfsmannafélag og skemmtinefndir á hverri starfsstöð eru hvött til að efla liðsheildina og starfsfólk 

minnt á að við erum samábyrg fyrir því að starfsandi sé góður og samskipti séu opin og heiðarleg. Lögð er áhersla 

á upplýsingagjöf og að stuðla að skilvirkari upplýsingagjöf. 

Samstæðan hefur markað sér jafnréttisstefnu og er markmið hennar að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla og 

jöfnum tækifærum einstaklinga óháð kyni. Hver starfsmaður er metinn að verðleikum óháð kyni. Þannig er tryggt 
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að mannauður fyrirtækisins nýtist sem best. Jafnframt er hvers kyns mismunun t.d. vegna kynþáttar, trúar- eða 

stjórnmálaskoðana, kynhneigðar, þjóðernis eða annars slíks óheimil. Samstæðan hefur jafnframt sett sér stefnu 

og viðbragðsáætlun gegn einelti, áreitni og ofbeldi. Félagið leggur áherslu á að skapa starfsfólki sínu gott og 

hvetjandi starfsumhverfi þar sem þarfir starfsfólks og viðskiptavina fara saman. Gott starfsumhverfi leiðir til 

jákvæðs starfsanda þar sem frumkvæði og samheldni starfsfólks stuðlar að aukinni starfsánægju. Jafnframt telur 

N1 mikilvægt að vinnuaðstaða og tækjabúnaður sé eins og best verður á kosið. Það er stefna samstæðunnar að 

starfsmenn sýni samstarfsfólki sínu ávallt kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti, kynferðisleg áreitni og ofbeldi 

verður undir engum kringumstæðum umborin á vinnustaðnum. Meðvirkni starfsmanna í einelti er fordæmd. 

Einelti er brot á starfsskyldum og óásættanleg hegðun á vinnustað. 

Meðalfjöldi ársverka hjá sameinuðu félagi verður rúmlega 1.100. Meðalstöðugildi voru 498 hjá N1 á fyrsta 

ársfjórðungi 2018. Starfsmannafjöldi að meðaltali í heilsársstörfum var 545 á árinu 2017, 532 á árinu 2016 og 521 

á árinu 2015. Hjá Festi hf. var meðalfjöldi ársverka 623 á reikningsárinu sem lauk 28. febrúar 2018 og 621 og 564 

reikningsárin sem lauk 28. febrúar 2017 og 2016. 

N1 þarf að uppfylla fræðsluskyldu vegna ISO 14001, Michelin og Exxon Mobil vottunar og vegna sölu á vörum frá 

einstaka birgjum og er sú fræðsla skipulögð hjá N1 skólanum. Árið 2015 voru haldin 68 námskeið hjá N1 skólanum 

sem 757 starfsmenn sóttu, árið 2016 voru haldin 27 námskeið sem 375 starfsmenn sóttu og árið 2017 voru haldin 

54 námskeið sem 642 starfsmenn sóttu sóttu. Framboð námskeiða getur verið ólíkt á milli ára þar sem áherslan 

er misjöfn hverju sinni. Stefnt er að innleiðingu ISO 14001 staðalsins í öllum dótturfélögum samstæðunnar. 

Samfélagsleg ábyrgð og gæðamál 

Samfélagsleg ábyrgð verður sífellt veigameiri þáttur í rekstri samstæðunnar og nær hún til allrar starfseminnar. 

Ýmis svið falla undir hugtakið eins og til dæmis umhverfismál, siðareglur, sanngjarnir starfshættir, samfélagsleg 

virkni, þróun og tengsl við samfélagið. Félagið leggur áherslu á að vinna samkvæmt alþjóðlega vottuðum stöðlum 

og viðurkenndum aðferðum. Einnig sýnir félagið samfélagslega ábyrgð í verki með því að stuðla að virkri 

samkeppni. Það er gert með því að tryggja hagsmuni viðskiptavina, starfsfólks, birgja og hluthafa með því að bjóða 

samkeppnishæf vöruverð í öllum vöruflokkum en jafnframt að tryggja arðsemi fyrirtækisins.  

Þann 16. nóvember 2015 undirritaði N1 yfirlýsingu um loftslagsmál og skuldbatt sig til að draga markvisst úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og minnka úrgang í starfseminni. Eftirfarandi markmið eru í samræmi við undirritun 

yfirlýsingarinnar: Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjafna allt flug og notkun eigin bíla. Minnka 

myndun úrgangs og draga úr óflokkuðum úrgangi um 2% á ári til ársins 2020. Að 90% sorps frá N1 verði flokkað 

árið 2030. Upplýsingar um árangur og aðgerðir voru birtar árinu 2015 og 2016 samkvæmt GRI viðmiðum 

(viðmiðunarreglur Global Reporting Initiative) og með ársskýrslu N1 frá og með fjárhagsárinu 2016. N1 er einnig 

þátttakandi í tilraunaverkefni Nasdaq á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum um birtingu upplýsinga um 

samfélagsábyrgð. 

N1 hefur verið leiðandi í umhverfisvænum lausnum á eldsneytismarkaði með sölu á metani og íblöndun bætiefna 

í dísil og bensín. Það er áskorun að finna og bjóða upp á umhverfisvænni valmöguleika í margbreytilegu vöruúrvali 

N1 og að þjóna með þeim hætti þörfum viðskiptavina en ekki síður umhverfisins. Það er sjálfsagður hluti af 

samfélagslegri ábyrgð félagsins að umhverfið beri ekki skaða af starfseminni. Áfram hefur verið haldið að 

umhverfisvotta þjónustustöðvar samkvæmt umhverfisstaðlinum ISO 14001. Lokið hefur verið við að votta nítján 

stöðvar og er stefnan sú að allar þjónustustöðvar N1 fái ISO 14001 vottun. 

Til að auka vitund um umhverfis- og öryggismál hjá öllu starfsfólki, hefur N1 haldið öryggismánuð í febrúar fjögur 

undanfarin ár. Þá eru uppfærðar neyðar- og viðbragðsáætlanir, einkum tengdar umhverfi og öryggi, ásamt rekstri 

og öryggi starfsfólks. Í öðrum stöðlum sem fyrirtækið uppfyllir, svo sem frá Michelin og ExxonMobil, er einnig lögð 

rík áhersla á umhverfismál og meðhöndlun úrgangs.  

N1 hefur verið virkur þátttakandi í FESTU, miðstöð um samfélagsábyrgð síðan í desember 2013. Auk þess er 

fyrirtækið aðili að Innkaupaneti Umhverfisstofnunar, Viðskiptaráði Íslands, Samtökum verslunar og þjónustu, 

Samtökum atvinnulífsins, Dokkunni og Stjórnvísi. N1 skrifaði undir Jafnréttissáttmála UN WOMEN árið 2011.  

N1 viðhélt jafnlaunavottun VR sem félagið fékk fyrst olíufélaga þann 19. júní 2015 á 100 ára afmæli kosningaréttar 

kvenna. 
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Í samstarfi við Orku náttúrunnar ohf. (ON) hefur N1 sett upp hraðhleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla á 8 stöðum á 

landinu, við þjónustustöðvar N1 í Borgarnesi, Staðarskála, Blönduósi, Egilsstöðum og Hvolsvelli, við Krónuna 

Flatahrauni og verslanir Krónunnar og Elko í Lindum. Reiðhjólaviðgerðarstöðum hefur verið komið upp við Ægisíðu, 

Fossvog, Borgartún, í Mosfellsbæ og við Skógarsel til að auka þjónustu við ört vaxandi hóp fólks sem kýs hjólreiðar 

sem samgöngumáta. 

Krónan leggur áherslu á að sýna umhverfinu virðingu og leitar sífellt nýrra leiða við að minnka matarsóun og fækka 

vistsporum Íslendinga. Í verslunum Krónunnar er boðið upp á þroskað grænmeti, ávexti, útlitsgallaðar vörur og 

vörur á síðasta söludegi á lækkuðu verði í stað þess að vörum sé fargað. 

3.8 Helstu markaðir og samkeppni 

N1 

N1 starfar á samkeppnismarkaði um sölu á eldsneyti á Íslandi. Helstu keppinautar félagsins eru þau fjögur önnur 

félög sem selja eldsneyti á Íslandi, en það eru Olíuverslun Íslands hf. undir merkjum Olís og ÓB, Skeljungur hf. 

undir merkjunum Shell og Orkan, og Atlantsolía ehf. Vorið 2017 hóf Costco að selja eldsneyti í smásölu við verslun 

félagsins í Garðabæ.  

N1 rekur eldsneytisstöðvar um allt land. Flestar stöðvanna eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Hefur bílum farið 

fjölgandi á undanförnum árum m.a. vegna vaxandi fjölda ferðamanna. Á móti kemur að bílar hafa orðið mun 

sparneytnari. Það sama á við um skip og flugvélar að sparneytni hefur aukist jafnt og þétt. 

N1 selur einnig skipagasolíu víðsvegar um land. Er olían almennt afgreidd úr þar til gerðum tönkum sem staðsettir 

eru við hafnir landsins. Er markaðshlutdeild N1 á þessu sviði sennilega ögn meiri en í sölu á eldsneyti í smásölu. 

Helstu keppinautar N1 í sölu til skipa eru Olíuverslun Íslands hf. og Skeljungur hf.  

N1 hefur einnig selt flugvélaeldsneyti á íslenskum flugvöllum. Vega viðskipti á Keflavíkurflugvelli þar þyngst enda 

er ekki viðlíka umferð á öðrum íslenskum flugvöllum. Hefur samkeppni á Keflavíkurflugvelli aukist að undanförnu 

þar sem erlendu félögin Air BP og Statoil hafa tekið þátt í útboðum auk N1, Skeljungs hf. og Olíuverslunar Íslands 

hf.  

Auk þess að selja eldsneyti rekur N1 þjónustustöðvar þar sem boðið er upp á tóbak, gos og sælgæti ásamt 

takmörkuðu úrvali af dagvöru. Segja má að þar keppi N1 fyrst og fremst við Olíuverslun Íslands og Skeljung. Fleiri 

verslanir hafa þó rúman opnunartíma svo sem Iceland verslanir, Hagkaup (24 tíma búðir), Samkaup, 10-11, o.fl. 

Úrval þeirra er þó ekki hið sama og eldsneytisstöðva og er nálgun þeirra gagnvart viðskiptavinum önnur.  

Auk eldsneytis selur N1 ýmsar skyldar vörur á borð við smurolíu. Þar eru helstu keppinautar félagsins: Olíuverslun 

Íslands hf., Skeljungur hf., Bílanaust ehf., Kemi ehf., Poulsen ehf., Stilling hf. o.fl. N1 flytur einnig inn hjólbarða til 

endursölu ásamt því að reka hjólbarðaverkstæði. Helstu keppinautar N1 á því sviði eru Sólning ehf., Klettur ehf., 

Dekkjahöllin ehf., MAX1 (Brimborg ehf.), Bílabúð Benna ehf., Mítra ehf. o.fl. Selur N1 einnig margvíslegar aðrar 

vörur, aðallega efnavörur. Eru helstu keppinautar N1 í þeim viðskiptum aðallega þau félög sem þegar hafa verið 

tilgreind. 

Á sumum þjónustustöðva N1 er boðið upp á ýmis konar smáviðgerðir, peruskipti, smurningu, olíuskipti eða 

hjólbarðaskipti. Er sú starfsemi í samkeppni við fjölda smærri og stærri aðila sem veita slíka þjónustu um land allt. 

Er erfitt að telja upp alla keppinauta eða áætla markaðshlutdeild í þessari starfsemi. N1 rekur lager í Klettagörðum 

í Reykjavík þar sem einnig er afgreiðsla fyrir vörur til fyrirtækja.  

N1 á hluti í þremur fyrirtækjum sem sinna þjónustu við N1 og fleiri aðila. Olíudreifingu ehf. þar sem eignarhlutur 

N1 er 60% og eignarhlutur Olíuverslunar Íslands hf. er 40%. Olíudreifing annast flutning og dreifingu eldsneytis 

um allt land fyrir eigendur félagsins. Þá á N1 félagið EAK með Olíuverslun Íslands hf. og Skeljungi hf. og EBK ehf. 

með Olíuverslun Íslands hf., Skeljungi hf. og Icelandair ehf. Annast félögin afgreiðslu eldsneytis á Keflavíkurflugvelli 

og birgðageymslu eldsneytis á sama stað.  
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Krónan 

Krónan rekur dagvöruverslanir undir merkjunum Krónan, Kjarval,  Kr. og Nóatún. Dagvöruverslanirnar eru fyrst og 

fremst á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og á Reykjanesi en einnig rekur Krónan verslanir á Akranesi, Reyðarfirði 

og í Vestmannaeyjum.   

Helstu keppinautar Krónunnar hafa verið verslanir Haga hf., Samkaupa hf. (Samkaup og Nettó), Fjarðakaupa ehf.,  

Basko ehf. (10-11 og Iceland) og Víðir ehf., sem nú hefur hætt starfsemi. Þá starfa ýmsar litlar hverfisverslanir á 

markaðnum. Vorið 2017 opnaði verslun Costco í Garðabæ.  

Ekki eru starfræktar sérvörudeildir innan verslana Krónunnar. Skarast starfsemin að takmörkuðu leyti við starfsemi 

N1 þó að dagvörur séu seldar á þjónustustöðvum N1 rétt eins og í verslunum Krónunnar. Hefur sala á 

þjónustustöðvum N1 hingað til verið mest í skyndibita, tóbaki, gosi og sælgæti.  

Elko 

Elko rekur smásöluverslanir með raftæki og verslun á netinu. Elko flytur inn raftæki og selur í þremur verslunum 

á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem Elko heldur úti vefverslun og fríhafnarverslun á Keflavíkurflugvelli. Selur Elko 

breitt úrval heimilis- og raftækja.  

Elko starfar á afar kvikum markaði þar sem framboð á raftækjum er síbreytilegt. Stöðug tækniþróun leiðir til þess 

að eiginleikar tækjanna breytast í sífellu sem og vöruframboð Elko. Meirihluti þess sem Elko selur er flutt inn frá 

Elkjøp A/S. 

Á meðal helstu keppinauta Elko eru Costco, Ormsson, Skakkiturn, Tölvutek, Tölvulistinn, Heimilistæki, Rafha, Smith 

& Norland, Sjónvarpmiðstöðin og Rafland. Töluverðrar samkeppni gætir erlendis frá þar sem netverslun er mjög 

útbreidd og auðvelt að panta vörur í gegnum netið.  

Staða Elko á íslenskum markaði fyrir sölu á raftækjum er sterk. Erfitt er að meta nákvæmlega umfang markaðarins 

og markaðshlutdeild, m.a. vegna mikillar netverslunar.  

Festi fasteignir 

Festi fasteignir á húsnæði sem hentar vel til smásölu og tengdrar starfsemi. Eru verslanir Festi stærsti einstaki 

leigutaki Festi fasteigna. Lætur nærri að um helmingur útleigðs rýmis sé leigður til félaga innan samstæðu Festi.  

Skráðu fasteignafélögin Fasteignafélagið Reginn hf., Reitir fasteignafélag hf. og Eik fasteignafélag hf. eru talsvert 

stærri en Festi fasteignir en ætla má að þau leigi samanlagt út meira en milljón fermetra af atvinnuhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Er það miklu meira magn en Festi fasteignir bjóða upp á.  

Bakkinn vöruhótel 

Bakkinn vöruhótel veitir félögum innan samstæðunnar og að einhverju leyti öðrum vöruhúsaþjónustu. Er nýting 

vöruhótelsins mjög góð og því lítið svigrúm til þess að veita þriðja aðila þjónustu á þessu sviði.  
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4. STJÓRNARHÆTTIR, STJÓRN, STJÓRNENDUR OG 

ENDURSKOÐENDUR  

4.1 Stjórnarhættir 

Stjórnarhættir útgefanda eru markaðir af starfsreglum stjórnar, samþykktum félagsins og lögum um hlutafélög. 

Starfsreglur stjórnar, samþykktir félagsins og upplýsingar um starfskarastefnu eru aðgengilegar á vefsíðu N1, 

www.n1.is/fjarfestatengsl. 

Greinar 17-20 í IV. kafla samþykkta félagsins og starfsreglur stjórnar varða þá aðila sem eiga sæti í stjórn og 

framkvæmdastjórn félagsins. 

Stjórnarháttaryfirlýsing N1 er í viðauka við ársreikning félagsins fyrir árið 2017. Stjórnarháttaryfirlýsing félagsins 

er felld inn í útgefandalýsinguna með tilvísun og myndar órjúfanlega heild hennar í samræmi við kafla 7.6 - Skjöl 

felld inn með tilvísun. Stjórnarháttaryfirlýsinguna má nálgast á slóðinni: 

https://www.n1.is/media/24571/n1-hf-arsreikningur-31-12-2017.pdf 

4.2 Stjórn útgefanda 

Aðalfundur N1 sem haldinn var þann 19. mars 2018 samþykkti tillögu um styttingu kjörtímabils þeirrar stjórnar 

sem kjörin var á fyrrgreindum aðalfundi frá því sem 1. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins kveður á um, ef til þess 

kæmi að öll skilyrði kaupsamnings N1 um kaup á öllu hlutafé í Festi hf. yrðu uppfyllt og fallið yrði frá öllum 

fyrirvörum. Samkvæmt gildandi ákvæði samþykkta félagsins skal stjórn kjörin til eins árs í senn en samþykkt var á 

framangreindum aðalfundi að ef framangreind skilyrði ganga eftir, að kjörtímabili þeirrar stjórnar sem kjörin var 

á aðalfundinum ljúki innan átta vikna frá fullnustu kaupsamnings um kaup N1 á öllu hlutafé í Festi hf. Samkvæmt 

samþykkt aðalfundarins skal stjórn áður en kjörtímabili hennar lýkur boða til hluthafafundar þar sem á dagskrá 

verður kjör stjórnar, sú stjórn sem þá verður kjörin mun sitja fram að aðalfundi félagsins árið 2019. Ef skilyrði 

vegna kaupanna á öllum hlutum í Festi hf. ganga ekki eftir stendur kjörtímabil þeirrar stjórnar sem kjörin var á 

aðalfundinum óbreytt til næsta aðalfundar. 

Stjórn N1 er skipuð eftirtöldum aðilum, sem voru kjörnir á aðalfundi félagsins þann 19. mars 2018.  

Starfsstöð stjórnar félagsins er að Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi. 

Margrét Guðmundsdóttir, stjórnarformaður 

Fæðingardagur:  16. janúar 1954 

Fyrst kjörin í stjórn N1:  24. júní 2011 og formaður frá 2012 

Starfsreynsla:  Margrét starfaði sem forstjóri Icepharma hf. 2006-2016. Hún hóf 
störf hjá Austurbakka hf. árið 2005, en fyrirtækið sameinaðist 
Icepharma hf. og Ísmed hf. árið 2006 undir nafni Icepharma hf. 
Margrét starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Skeljungi hf. 1995-
2005, framkvæmdastjóri hjá Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 
1986-1995 og skrifstofustjóri hjá Dansk Esso, síðar Statoil, 1982-
1986. Hún var aðstoðarframkvæmdastjóri AIESEC International í 
Brussel 1978-1979. 

Önnur stjórnarreynsla:  Margrét er framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélagsins Lyngs ehf. og 
situr jafnframt í stjórn félagsins. Margrét situr í stjórn Heklu hf. 
og Heklu fasteigna, er stjórnarformaður Paradísar ehf. og er 
varamaður í stjórn Lyfjaþjónustunnar hf. Margrét var formaður 
European Surgical Trade Association 2011-2013 og sat í stjórn 
félagsins 2009-2015. Hún var formaður Félags atvinnurekenda 

http://www.n1.is/fjarfestatengsl
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2009-2013, sat í stjórn Reiknistofu bankanna 2016-2018 og 
2010-2011, í stjórn ISAVIA 2017-2018 og stjórn SPRON 2008-
2009. Margrét hefur einnig setið í stjórnum eftirtalinna 
fyrirtækja: Skýrr hf., Frigg hf., Q8 A/S í Danmörku og Dansk 
Institut for Personale-rådgivning. 

Menntun:  Cand.oecon gráða í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, 
Cand.merc próf frá Copenhagen Business School og Executive 
menntun frá CEDEP/Insead í Frakklandi. 

 

Helgi Magnússon, varaformaður stjórnar 

Fæðingardagur:  14. janúar 1949 

Fyrst kjörinn í stjórn N1:  12. júlí 2012 

Starfsreynsla:  Helgi hefur verið framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélags Hörpu 
ehf. frá stofnun félagsins árið 2001. Hann var framkvæmdastjóri 
Málningarverksmiðjunnar Hörpu hf. og Hörpu-Sjafnar hf. 1992-
2005, ritstjóri Frjálsrar verslunar 1988-1992 og rak eigin 
endurskoðunarskrifstofu 1977-1987.  

Önnur stjórnarreynsla:  Helgi er stjórnarformaður Bláa Lónsins hf. og Húsasmiðjunnar hf. 
og á sæti í stjórn Marels hf., Hofgarða ehf., Efnavara ehf., 
Varðbergs ehf., Eignarhaldsfélagsins Hörpu ehf., Hreyfingar ehf., 
Hreyfingar-Fasteigna ehf., Íþrótta- og sýningarhallarinnar hf. og 
Íslenskra Heilsulinda ehf. Helgi sat í stjórn og framkvæmdastjórn 
Samtaka atvinnulífsins 2006-2013. Hann var formaður Samtaka 
iðnaðarins 2006-2012, átti sæti í stjórn Íslandsbanka hf. 1997-
2005 og hefur m.a. setið í stjórnum eftirtalinna félaga: 
Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Verslunarráð Íslands, 
Stúdentaráð, Knattspyrnudeild Vals, Valsmenn hf., Harpa hf., 
Harpa-Sjöfn hf., Flügger ehf., Íslenskur markaður hf., 
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf., Þróunarfélag Íslands hf., 
Lífeyrissjóðurinn Framsýn, Íslenski lífeyrissjóðurinn, 
Landssamtök lífeyrissjóða og Átak til atvinnusköpunar.  

Menntun:  Cand.oecon gráða í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og 
löggiltur endurskoðandi. 

 

Kristín Guðmundsdóttir, meðstjórnandi 

Fæðingardagur:  27. ágúst 1953 

Fyrst kjörin í stjórn N1:  24. júní 2011 

Starfsreynsla:  Kristín starfar sem sjálfstæður ráðgjafi og er framkvæmdastjóri 
KG slf. Hún var forstjóri Skipta árið 2011, fjármálastjóri Símans 
hf. og Skipta hf. 2003-2010 og fjármálastjóri Granda hf. 1994-
2002. Kristín starfaði sem forstöðumaður reikningshalds og 
áætlana hjá Íslandsbanka 1990-1994 og hjá Iðnaðarbanka 
Íslands hf. 1974-1990, m.a. sem forstöðumaður fjármálasviðs, 
innri endurskoðandi og skrifstofustjóri Grensásútibús. 

Önnur stjórnarreynsla:  Kristín situr í stjórnum Farice ehf., RVK Studios ehf., og er 
varamaður í stjórn Kviku banka hf. Hún situr í stjórn 
Golfsambands Íslands. Kristín var stjórnarformaður Sparisjóðs 
Vestmannaeyja 2011-2013, sat í stjórn Mílu ehf. og Símans hf. 
2007-2011 þar af sem stjórnarformaður beggja félaga árið 2011. 



N1  Útgefandalýsing l 45 

Hún hefur þar að auki átt sæti í stjórnum eftirfarandi fyrirtækja, 
stofnana og samtaka: Skjár miðlar ehf., Fasteignafélagið Jörfi 
ehf., Sjóminjasafnið, Farsímagreiðslur ehf., Straumur hf., 
Verslunarráð Íslands, Verðbréfaskráning Íslands hf. og 
Lífeyrissjóður verkstjóra. 

Menntun:  Cand.oecon gráða í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. 

 

Jón Sigurðsson, meðstjórnandi 

Fæðingardagur:  18. mars 1978 

Fyrst kjörinn í stjórn N1:  20. ágúst 2014 

Starfsreynsla:  Jón starfar sem framkvæmdastjóri Helgafells eignarhaldsfélags 
ehf., Helgafells ehf., Straumnes Ráðgjafar ehf. og Straumnes 
eignarhaldsfélags ehf. Hann var starfsmaður sérhæfðra 
fjárfestinga hjá GAM Management hf. 2012-2016, hjá Stoðum 
hf. 2005-2010, þar af sem forstjóri félagsins 2007-2010. Jón 
starfaði í fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. 2003-2005 og í 
fyrirtækjaráðgjöf Búnaðarbankans hf. 2002-2003. 

Önnur stjórnarreynsla:  Jón er stjórnarformaður Stoða hf. og S121 ehf. og stjórnarmaður 
í eftirfarandi félögum: Straumnes eignarhaldsfélag ehf., 
Straumnes Ráðgjöf ehf., Bjarg Invest ehf., ELL 322 ehf., S120 ehf., 
K190 hf., GÞ Holding ehf., S380 ehf. og Barone I ehf. Jón hefur 
þar að auki átt sæti í stjórnum eftirfarandi fyrirtækja: Refresco 
BV, Tryggingamiðstöðin hf., Icelandair Group hf., Glitnir banki hf. 
og Hitaveita Suðurnesja hf. 

Menntun:  BSc. próf í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík. 

 

Þórarinn V. Þórarinsson, meðstjórnandi 

Fæðingardagur:  25. júní 1954 

Fyrst kjörinn í stjórn N1:  23. mars 2015 

Starfsreynsla:  Þórarinn er starfandi hæstaréttarlögmaður á eigin 
lögmannsstofu, Advocatus slf. Hann var lögfræðingur hjá 
Vinnuveitendasambandi Íslands frá 1980, aðstoðar-
framkvæmdastjóri sambandsins frá 1983 og framkvæmdastjóri 
1986-1999. Hann var forstjóri Landssíma Íslands hf. 1999-2001.  

Önnur stjórnarreynsla:  Þórarinn er stjórnarformaður Reita fasteignafélags hf., Líflands 
ehf. og Grana ehf. Hann er stjórnarmaður í félögunum Forsar 
ehf. og Nesbúegg ehf. Þórarinn hefur þar að auki átt sæti um 
lengri eða skemmri tíma í stjórnum margra félaga, skráðra og 
óskráðra, bæði í þjónustustarfsemi og framleiðslu. 

Menntun:  Cand.jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands, réttindi sem 
héraðsdómslögmaður og hæstaréttarlögmaður. 

 

Þrjár undirnefndir hafa verið skipaðar af stjórn félagsins, endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og 

fjárfestingarráð. Í endurskoðunarnefnd sitja Kristín Guðmundsdóttir, Þórarinn V. Þórarinsson, stjórnarmenn í 

félaginu og María Sólbergsdóttir, löggiltur endurskoðandi, sem er formaður nefndarinnar. Í starfskjaranefnd sitja 

Margrét Guðmundsdóttir stjórnarformaður og Helgi Magnússon. Í fjárfestingarráði sitja Jón Sigurðsson formaður 

og Eggert Kristófersson. Nánari upplýsingar um undirnefndir stjórnar eru í stjórnarháttaryfirlýsingu félagsins sem 

felld er inn í útgefandalýsinguna með tilvísun í samræmi við umfjöllun framar í þessum kafla. 
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4.3 Lykilstjórnendur 

Framkvæmdastjórn N1 er skipuð lykilstarfsmönnum félagsins. Starfsstöð lykilstjórnenda félagsins er að Dalvegi 

10-14, 201 Kópavogi.   

Eggert Kristófersson, forstjóri 

Fæðingardagur:  29. desember 1970 

Starfsreynsla:  Eggert hefur starfað hjá N1 frá árinu 2011, þar af sem forstjóri 
félagsins frá árinu 2015, en á árunum 2011-2015 var hann 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs N1. Eggert var framkvæmda-
stjóri fjárfestingafélagsins Sjávarsýnar ehf. 2009-2011, 
framkvæmdastjóri eignastýringar Glitnis banka hf. á Íslandi og í 
Finnlandi árið 2008, framkvæmdastjóri rekstrarfélags verðbréfa-
sjóða Íslandsbanka hf. og síðar Glitnis banka hf. 2005-2007, 
starfaði hjá Íslandsbanka FBA hf. og Íslandsbanka hf. 2000-2004, 
þar sem hann bar ábyrgð á skuldabréfastöðu bankans í eigin 
viðskiptum. Hann var forstöðumaður sölu og þjónustu hjá 
Lánasýslu ríkisins 1997-1999 og starfaði hjá VÍB hf. sem ráðgjafi 
í einstaklingsþjónustu 1995-1997. 

Stjórnarseta:  Stjórnarformaður Malik Supply A/S og Nordic Marine Oil. 

Menntun:  Cand.oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. 

 

Guðný Rósa Þorvarðardóttir, framkvæmdastjóri einstaklingssviðs 

Fæðingardagur:  12. desember 1963 

Starfsreynsla:  Guðný Rósa hefur verið framkvæmdastjóri einstaklingssviðs N1 
frá árinu 2015. Hún starfaði hjá Parlogis hf. 2005-2015, fyrst sem 
markaðsstjóri frá apríl-september 2005, en þá tók hún við sem 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Guðný Rósa starfaði sem 
markaðs- og innkaupastjóri hjá Skeljungi hf. 1995-2005. 

Stjórnarseta:  Guðný Rósa situr í stjórn GS1 Ísland – strikamerkjalausnir ehf. 
Hún hefur áður setið í stjórnum Félags atvinnurekenda og 
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. 

Menntun:  Cand.oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. 

 

Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs 

Fæðingardagur:  15. september 1972 

Starfsreynsla:  Hinrik hefur starfað sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs N1 
frá árinu 2013. Hann var framkvæmdastjóri Eimskips hf. í 
Þýskalandi 2009-2013, var yfirmaður erlends sjávarútvegsteymis 
hjá Landsbankanum hf. 2007-2008, þar sem hann sá m.a. um 
fjármögnun á alþjóðlegum sjávarútvegsfyrirtækjum. Hinrik var 
forstöðumaður útflutningssviðs Samskipa hf. 2003-2007 og 
sölustjóri hjá SÍF hf. og dótturfélögum 1998-2003, m.a. tvö ár í 
Englandi. 

Stjórnarseta:  Hinrik situr í stjórn G2 Brenna Holdings Ltd. 

Menntun:  Cand.oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. 
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Kolbeinn Finnsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 

Fæðingardagur:  12. apríl 1964 

Starfsreynsla:  Kolbeinn hefur starfað hjá N1 og forvera félagsins, Olíufélaginu 
hf. frá árinu 1987. Hann tók við starfi framkvæmdastjóra 
starfsmannasviðs N1 árið 2007 en árið 2015 var nafni sviðsins 
breytt í rekstrarsvið. Kolbeinn var starfsmannastjóri og yfirmaður 
upplýsingatæknimála ásamt því að sitja í framkvæmdastjórn 
félagsins 2001-2007, hann var deildarstjóri hagdeildar 1991-
2001 og starfaði á fjármálasviði félagsins 1987-1991. 

Stjórnarseta:  Situr ekki og hefur ekki setið í stjórnum félaga. 

Menntun:  BSc. próf í hagfræði frá Háskóla Íslands. 

 

Pétur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs 

Fæðingardagur:  15. febrúar 1979 

Starfsreynsla:  Pétur hefur starfað hjá N1 frá árinu 2007, þar af sem 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs frá árinu 2015. Hann var 
deildarstjóri hagdeildar 2011-2015 og sérfræðingur í hagdeild 
frá 2007-2011. Pétur starfaði á endurskoðunarsviði KPMG ehf. 
2004-2007. 

Stjórnarseta:  Pétur er varamaður í stjórn EGO ehf. 

Menntun:  Cand.oecon í viðskiptafræði og M.Acc. í reikningshaldi og 
endurskoðun frá Háskóla Íslands. 

 

Jón Björnsson, framkvæmdastjóri Krónunnar 

Fæðingardagur:  18. desember 1968 

Starfsreynsla:  Jón hefur verið forstjóri Festi hf. (nú Nesti) frá árinu 2014. 
Samhliða forstjórastarfi Festi hf. hefur Jón gegnt starfi 
framkvæmdastjóra Krónunnar. Jón starfaði sem  forstjóri Orf 
Líftækni 2013-2014, Jón var forstjóri Magasin du Nord 2005-
2012, forstjóri Haga 2002–2005 og framkvæmdastjóri Hagkaup 
1998-2002. Fyrir þann tíma gegndi Jón stjórnunarstörfum hjá 
Hagkaup, Ferskum Kjötvörum og Nóa Siríus. 

Stjórnarseta:  Jón situr í stjórnum eftirfarandi félaga: Elko ehf., sem 
stjórnarformaður frá 2014, Bakkinn vöruhótel 
semstjórnarformaður frá 2014, Nóatún sem stjórnarformaður 
frá 2017, Festi fasteignir og Höfðaeignir frá 2014, Perroy 
(Nespresso á Íslandi) frá 2017, Boozt AB frá 2012, Åhléns AB frá 
2012, IC Group A/S frá 2017 og Joe Ísland frá 2012. 

Menntun:  B. Sc. Business Administration frá Rider University. 

 

Gréta María Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Nesti 

Fæðingardagur:  13. ágúst 1980 

Starfsreynsla:  Gréta María hefur verið framkvæmdastjóri fjármálasviðs Festi hf. 
(nú Nesti) frá 2016. Hún var forstöðumaður Hagdeildar Arion 
Banka frá 2010-2016 en þar áður starfaði hún í fjárstýringu, fyrst 
hjá Sparisjóðabankanum og síðar Seðlabanka Íslands. Á árunum 
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2005-2007 starfaði Gréta María í upplýsingatækni hjá VKS hf. og 
Kögun ehf. og sinnti þar gæðamálum og ráðgjöf. Gréta María 
hefur verið stundakennari frá 2010 fyrst við Verkfræðideild 
Háskóla Íslands og síðar við MPM námið í Háskóla Reykjavíkur. 

Stjórnarseta:  Bakkinn vöruhótel ehf., Elko ehf., Nóatún ehf. og varamaður í 
stjórn Auris ehf. 

Menntun:  M.Sc. í verkfræði frá Háskóla Íslands 

 

Gestur Hjaltason, framkvæmdastjóri Elko 

Fæðingardagur:  22. október 1956 

Starfsreynsla:  Gestur hefur víðtæka reynslu á smásölumarkaði. Gestur hefur 
verið framkvæmdarstjóri Elko frá 2002 en þar áður var hann m.a. 
framkvæmdarstjóri IKEA í 12 ár  og verslunarstjóri hjá Hagkaup í 
8 ár. 

Stjórnarseta:  Situr ekki í stjórnum annarra félaga 

Menntun:  Stúdent frá MR 

 

Þórarinn Ingi Ólafsson, framkvæmdastjóri Festi fasteigna 

Fæðingardagur:  19. mars 1972 

Starfsreynsla:  Þórarinn hefur starfað hjá Festi hf. (nú Nesti) frá árinu 2014 sem 
framkvæmdastjóri fasteignasviðs. Þórarinn starfaði sem 
forstöðumaður útlána á fyrirtækjasviði Arion banka 2013-2014 
og forstöðumaður fyrirtækjalausna Arion banka 2009–2013 sem 
hafði umsjón með fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Á 
árunum 2008 til 2009 starfaði hann sem framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs Sparisjóðs Mýrasýslu. Þórarinn hefur jafnframt 
margvíslega reynslu af verslunarrekstri. 

Stjórnarseta:  Situr ekki í stjórnum annarra félaga 

Menntun:  B.S. í viðskiptalögfræði og M.L í lögfræði. Hann er jafnframt með 
lögmannsréttindi, löggiltur fasteignasali og löggiltur 
verðbréfamiðlari. 

 

Viðar Örn Hauksson, framkvæmdastjóri Bakkans vöruhótels 

Fæðingardagur:  2. febrúar 1964 

Starfsreynsla:  Viðar hefur starfað hjá Festi hf. (Kaupás) frá árinu 2007, þar af 
sem framkvæmdastjóri Bakka vöruhótels frá árinu 2012. Hann 
var  forstöðumaður vörustýringar Kaupáss 2010-2012 
og innkaupastjóri hjá Kaupási 2007-2010. Innkaupastjóri á 
sérlausnasviði hjá Plastprent hf.  1998-2007. 

Stjórnarseta:  Situr ekki í stjórnum annarra félaga. 

Menntun:  B.S. í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. 
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4.4 Aðrar upplýsingar um stjórn og lykilstjórnendur 

Á síðastliðnum fimm árum hafa stjórnarmenn, forstjóri og lykilstjórnendur N1 ekki verið sakfelldir vegna 

svikamála, verið aðilar að gjaldþroti, slitameðferð eða félagsslitum vegna starfa sinna í stjórn eða sem æðstu 

stjórnendur félags. Á síðastliðnum fimm árum hafa þeir ekki verið aðilar að gjaldþroti, slitameðferð eða 

félagsslitum vegna starfa sinna í stjórn eða sem æðstu stjórnendur félags og hafa ekki sætt opinberum kærum 

og/eða viðurlögum af hálfu lögboðinna yfirvalda eða eftirlitsaðila, eða verið dæmdir vanhæfir til starfa sem 

stjórnarmenn, framkvæmdastjórar útgefanda eða til að stjórna eða stýra verkefnum hjá öðru félagi. 

Stjórnarformaður N1 sætti ákæru um meint umboðssvik vegna stöðu sinnar sem stjórnarmaður í SPRON haustið 

2008 en var sýknaður af þeim ávirðingum fyrir héraðsdómi árið 2015 og síðar í Hæstarétti árið 2017. 

4.5 Laun og hlunnindi stjórnar og lykilstjórnenda fyrir árið 2017 

 

 

Fjárhæðir í þús.kr. 

 

Með fjölda hluta í N1 í eigu ofangreindra aðila eru taldir eignarhlutir maka, ófjárráða barna og fjárráða einstaklinga 

með sama lögheimili, ásamt eignarhlutum í eigu félaga sem stjórnendurnir ráða. 

Aðalfundur 19. mars 2018 samþykkti fyrir komandi starfsár að laun stjórnarmanna yrðu 360.000 krónur á mánuði, 

laun varaformanns yrðu 540.000 krónur á mánuði og laun stjórnarformanns yrðu 720.000 krónur á mánuði. 

Samþykkt var að greiddar yrðu 80.000 krónur á mánuði til hvers nefndarmanns í endurskoðunarnefnd og 140.000 

krónur á mánuði til formanns endurskoðunarnefndar, 50.000 krónur á mánuði til hvers nefndarmanns í 

starfskjaranefnd og 100.000 krónur á mánuði til formanns starfskjaranefndar. Samþykkt var að laun formanns 

fjárfestingaráðs yrðu 140.000 krónur á mánuði. Einnig var samþykkt að formaður fjárfestingaráðs fái 1.440.000 

krónur fyrir liðið starfsár. 

Ráðningarsamningar félagsins við lykilstjórnendur eru í samræmi við hefðbundna ráðningarsamninga og innihalda 

engin óvenjuleg ákvæði. Í ráðningarsamningum lykilstjórnenda eru ákvæði um bann við störfum fyrir 

samkeppnisaðila í 12-24 mánuði eftir starfslok hjá félaginu. Uppsagnarfrestur lykilstjórnenda er 12 mánuðir. 

Félagið hefur ekki lagt greiðslur til hliðar vegna lífeyrisframlags, starfsloka eða svipaðra hlunninda vegna stjórnar 

eða lykilstjórnenda til viðbótar við það sem lög gera ráð fyrir. Hluti lykilstjórnenda nýtur samkvæmt 

ráðningarsamningi sínum sérstaks lífeyrisframlags umfram kjarasamninga og er það greitt mánaðarlega inn á 

séreignarsparnað viðkomandi.  

Samkvæmt starfskjarastefnu félagsins, sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 19. mars 2018, er forstjóra heimilt 

að leggja fram tillögu fyrir stjórn og starfskjarnefnd um að umbuna æðstu stjórnendum og öðrum er bera ábyrgð 

á þróun félagsins með veitingu kaupréttar. Helstu ákvæði slíkra kaupréttarsamninga skulu lögð fyrir hluthafafund 

til samþykktar. Starfsmönnum skulu ekki boðnir söluréttir eða veitt lán eða ábyrgðir. Ennfremur er félaginu gert 

kleift að greiða aukagreiðslur sem endurspegla frammistöðu í verkefnum félagsins, einstökum deildum eða 

félaginu í heild. Við ákvörðun aukagreiðslna skal sérstaklega litið til heildarárangurs félagsins, raunverulegs vaxtar 

þess og fjárhagslegs ávinnings til lengri tíma. Félagið getur greitt aukagreiðslu með hlutabréfum í félaginu. Félagið 

Nafn Laun Hlunnindi

Árangurs-

tengdar 

greiðslur Samtals

Fjöldi hluta í 

N1 31.12.2017

Margrét Guðmundsdóttir, formaður stjórnar .......... 8.900            -                   -                   8.900            3.014                  

Helgi Magnússon, stjórnarmaður .............................. 6.429            -                   -                   6.429            3.598.955          

Kristín Guðmundsdóttir, stjórnarmaður ................... 4.800            -                   -                   4.800            6.028                  

Jón Sigurðsson, stjórnarmaður .................................. 4.440            -                   -                   4.440            6.525.970          

Þórarinn V. Þórarinsson, stjórnarmaður ................... 4.800            -                   -                   4.800            3.014                  

Eggert Þór Kristófersson, forstjóri .............................. 45.733         3.742          21.000        70.475         90.000                

Níu lykilstjórnendur .................................................... 224.521       23.964        54.120        302.605       38.170                

Samtals 299.623  27.706   75 .120   402.449  10.265.151  
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hefur ekki gert kaupréttarsamninga við forstjóra, lykilstjórnendur eða starfsmenn við útgáfu 

útgefandalýsingarinnar og ekki hafa verið greiddar aukagreiðslur með hlutabréfum í félaginu.  

Samkvæmt 9. gr. samþykkta félagsins er félaginu hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum, forstjóra 

eða framkvæmdastjórum félagsins lán, né setja tryggingu fyrir þá. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til 

venjulegra viðskiptalána eða kaupa starfsmanna félagsins eða tengdra félaga á hlutum í félaginu eða kaupa á 

hlutum í félaginu fyrir slíka aðili svo sem lög og starfskjara- og kaupréttaráætlanir félagsins heimila. 

4.6 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Engir hagsmunaárekstrar eru til staðar vegna skyldustarfa stjórnarmanna og lykilstjórnenda fyrir N1 og 

persónulegra hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. Engin fjölskyldutengsl eru á milli 

stjórnarmanna og/eða lykilstjórnenda N1. 

4.7 Viðskipti við tengda aðila 

Til tengdra aðila N1 teljast stórir hluthafar í félaginu, hlutdeildarfélög, stjórnarmenn félagsins og stjórnendur, nánir 

fjölskyldumeðlimir þeirra og félög í þeirra eigu. Viðskipti við tengd félög á árinu 2017 greinast eins og segir í 

töflunni hér að neðan og upplýsingar um laun og hlunnindi stjórnar og lykilstjórnenda fyrir árið 2017 er að finna í 

töflu í kafla 4.5 - Laun og hlunnindi stjórnar og lykilstjórnenda. 

 

 

 

Engin lán hafa verið veitt stjórnarmönnum eða forstjóra félagsins. Félagið hefur lánað starfsmönnum sínum vegna 

almennra vöruviðskipta og voru lán til starfsmanna að fjárhæð 12 milljónir króna í árslok 2017. Aðrar skuldir 

starfsmanna við félagið námu 1 m.kr. í árslok 2017. 

4.8 Endurskoðendur 

Samkvæmt 21. gr. samþykkta félagsins skal á aðalfundi félagsins kjósa félaginu löggiltan endurskoðanda eða 

endurskoðunarfirma til eins árs í senn. Á aðalfundi félagsins 19. mars 2018 var endurskoðunarfirmað Ernst & 

Young kjörið til að vera endurskoðandi félagsins fyrir rekstrarárið 2018.  

Ernst & Young var endurskoðandi N1 rekstrarárin 2015, 2016 og 2017, sem er sá tími sem endurskoðaðar 

sögulegar fjárhagsupplýsingar taka til í útgefandalýsingunni. Ernst & Young hafa ekki sagt starfi sínu lausu, verið 

leystir frá störfum eða ekki verið endurkjörnir á því tímabili sem fjárhagslegar upplýsingar taka til í 

útgefandalýsingunni. Fyrir hönd Ernst & Young hefur Jóhann Unnsteinsson, löggiltur endurskoðandi, kt. 120259-

3269, áritað ársreikninga N1 fyrir rekstraárin 2015 og 2016 og Ingunn H. Hauksdóttir, löggiltur endurskoðandi, kt. 

010276-3579, fyrir rekstrarárið 2017. Þau eru bæði félagar í félagi löggiltra endurskoðenda. 

 

  

Viðskipti v ið tengd félög (þús.kr.) Q1 2018 Q1 2017 2017 2016 2015

Keyptar vörur og þjónusta ............................... 249.767  246.131  1.240.162  1.200.382  1.433.822  

Seldar vörur og þjónusta .................................. 59.775     62.606     502.200      381.430      469.458      

Skuldabréfaeign ................................................. 88.937     23.801     91.606        23.486        27.759        

Kröfur í árslok .................................................... 136.393  14.272     152.147      14.843        20.663        

Skuldir í árslok ................................................... 67.079     192.828  113.198      201.622      150.458      



N1  Útgefandalýsing l 51 

5. HLUTAFÉ OG HLUTHAFAR 

5.1 Hlutafé 

Allt hlutafé í N1 er í einum flokki. Útgefið hlutafé í félaginu er 250.000.000 krónur að nafnverði. Hver hlutur er að 

fjárhæð ein króna eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Allir útgefnir hlutir í félaginu eru greiddir og teljast þeir allir til 

hlutafjár.  

Samkvæmt 4. gr. samþykkta N1 er stjórn félagsins heimilt að gefa út nýja hluti í félaginu að nafnverði allt að 

84.782.609 krónur á genginu 115. Forgangsréttur hluthafa að hækkuninni er felldur niður, en þess í stað ef til 

kemur, er SF V slhf. veittur áskriftarréttur að allri hækkuninni, eins og nauðsynlegt reynist, til þess að hægt verði 

að standa við uppgjör á kaupsamningi um kaup N1 á öllu hlutafé í Festi hf., frá 3. október 2017, en hluti 

kaupverðsins er greiddur með nýjum hlutum í N1. Heimild þessi til stjórnar gildir til 31. desember 2018. 

Stjórn N1 samþykkti á fundi sínum 20. ágúst 2018 að gefa út 79.573.913 hluti í félaginu í samræmi við ofangreinda 

heimild til hlutafjáraukningar. Heildarhlutafé í N1 eftir hlutafjáraukninguna verður 329.573.913 hlutir. Hinir nýju 

hlutir verða gefnir út til SF V slhf. Sölubann er á helmingi hinna nýju hluta, eða 39.786.956 hlutum til 31. desember 

2018 en SF V slhf. er þó heimilt að framselja hlutina með þeim réttindum til endanlegra eigenda SF V slhf. 

N1 er heimilt, í samræmi við viðauka nr. 1 við samþykktir félagsins, að kaupa eigin hluti sem nemur allt að 10% af 

heildarhlutafé félagsins í samræmi við 55. gr. laga um hlutafélög, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti 

í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á 

grundvelli 1. tl., 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á 

grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi var samþykkt á aðalfundi þann 19. mars 2018 og gildir í 18 

mánuði frá samþykkt hennar. N1 á ekki eigin hluti við dagsetningu útgefandalýsingarinnar.  

Þróun hlutafjár 

 

 

Hlutafé í N1 var tvívegis lækkað á árinu 2015 í samræmi við stefnu félagsins um fjármagnsskipan. Í samræmi við 

ákvörðun aðalfundar 23. mars 2015 var hlutafé félagsins lækkað þann 11. maí 2015 um 230 m.kr., úr 700 m.kr. í 

470 m.kr. að nafnverði. Þar að auki var yfirverðsreikningur hlutafjár lækkaður um 2.729 m.kr. Fjárhæðin var greidd 

hluthöfum félagsins í samræmi við hlutafjáreign þeirra í félaginu þann 8. maí 2015 og nam heildargreiðsla til þeirra 

Þróun hlutafjár frá 1.  janúar 2015 til dagsetningar lýsingarinnar (þús.kr.)

2015

Hlutafé 1/1 2015 ........................................................................................................................ 700.000

Lækkun hlutafjár 11/5 2015 .....................................................................................................  (230.000)

Lækkun hlutafjár 21/12 2015 ...................................................................................................  (120.000)

Hlutafé 31/12 2015 .................................................................................................................... 350.000

2016

Hlutafé 1/1 2016 ........................................................................................................................ 350.000

Lækkun hlutafjár á árinu 2016 ..................................................................................................  (100.000)

Hlutafé 31/12 2016 .................................................................................................................... 250.000

2017

Hlutafé 1/1 2017 ........................................................................................................................ 250.000

Breytingar á hlutafé á árinu 2017 ............................................................................................. 0

Hlutafé 31/12 2017 .................................................................................................................... 250.000

2018

Hlutafé 1/1 2018 ........................................................................................................................ 250.000

Breytingar á hlutafé það sem af er árinu 2018 ........................................................................ 0

Hlutafé við dagsetningu lýsingarinnar ...................................................................................... 250.000
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2.959 m.kr. Þann 20. nóvember 2015 samþykkti hluthafafundur félagsins lækkun hlutafjár um 120 m.kr. að 

nafnverði og var hlutaféð lækkað þann 21. desember 2015. Yfirverðsreikningur hlutafjár var lækkaður um 1.424 

m.kr. Fjárhæðin var greidd hluthöfum miðað við hlutafjáreign þeirra í félaginu þann 18. desember 2015, samtals 

1.544 m.kr. Alls nam lækkun hlutafjár á árinu 2015 því 350 m.kr. að nafnvirði og nam heildargreiðsla til hluthafa 

4.503 m.kr. 

Hlutafé í N1 var lækkað á árinu 2016 í samræmi við stefnu félagsins um fjármagnsskipan. Í samræmi við ákvörðun 

hluthafafundar N1 þann 21. nóvember 2016 var hlutafé félagsins lækkað þann 19. desember 2016 úr 350 m.kr. í 

250 m.kr. að nafnverði, eða um 100 m.kr. Að auki var yfirverðsreikningur hlutafjár lækkaður um 999 m.kr. og 

varasjóður um 188 m.kr., samtals 1.287 m.kr. Fjárhæðin var greidd hluthöfum félagsins í samræmi við 

hlutafjáreign þeirra í félaginu þann 19. desember 2016. 

Engar breytingar á hlutafé áttu sér stað á árinu 2017 og fram að dagsetningu útgefandalýsingarinnar, en bent er 

á að lýsingin er gefin út vegna hlutafjárhækkunar í N1 vegna kaupanna á Festi sem fjallað er um hér að framan og 

gert er ráð fyrir að fari fram strax í kjölfar birtingar lýsingarinnar sem útgefandalýsing þessi er hluti af. 

5.2 Hluthafar 

 

 

Hluthafar í N1 eru 934. Félagið á ekki eigin hluti. Tveir hluthafar eiga yfir 10% hlut í félaginu, Lífeyrissjóður 

verslunarmanna með 13,3% eignarhlut í félaginu og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, A-, B- og S-deildir sem eiga 

samtals 10,4% eignarhlut í félaginu. 

Jón Sigurðsson, stjórnarmaður í N1, er framkvæmdastjóri Helgafells ehf., sem á 2,61% eignarhlut í N1. 

Helgi Magnússon, varaformaður stjórnar N1, er stjórnarmaður og eigandi Hofgarða ehf., sem á 1,44% eignarhlut 

í N1. 

Hlutaskrá N1 23. ágúst  2018

Hluthafi Fjöldi hluta

Eignar-

hlutur (%) Fjöldi hluta

Eignar-

hlutur (%)

SF V slhf. -                              -                79 .573.913     24 ,14%

Lífeyrissjóður verslunarmanna ................................................ 33.250.000           13,30% 33.250.000           10,09%

Lífeyrissjóður starsfmanna ríkisins ......................................... 26.000.000           10,40% 26.000.000           7,89%

The Wellington Trust Company Na ........................................ 23.887.857           9,56% 23.887.857           7,25%

Gildi - lífeyrissjóður .................................................................. 23.263.491           9,31% 23.263.491           7,06%

Lansdowne ................................................................................ 20.141.000           8,06% 20.141.000           6,11%

Birta lífeyrissjóður .................................................................... 15.729.610           6,29% 15.729.610           4,77%

Almenni lífeyrissjóðurinn ........................................................ 11.498.889           4,60% 11.498.889           3,49%

Landsbréf ................................................................................... 8.459.111             3,38% 8.459.111             2,57%

Akta sjóðir ................................................................................. 8.153.712             3,26% 8.153.712             2,47%

Íslenski lífeyrissjóðurinn .......................................................... 5.981.692             2,39% 5.981.692             1,81%

Kvika banki hf. .......................................................................... 7.523.141             3,01% 7.523.141             2,28%

Stapi lífeyrissjóður .................................................................... 6.581.213             2,63% 6.581.213             2,00%

Helgafell ehf. ............................................................................. 6.516.928             2,61% 6.516.928             1,98%

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. ................................................ 5.438.703             2,18% 5.438.703             1,65%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda ............................................... 4.925.800             1,97% 4.925.800             1,49%

Arion banki hf. .......................................................................... 3.869.924             1,55% 3.869.924             1,17%

Hofgarðar ehf. ........................................................................... 3.598.955             1,44% 3.598.955             1,09%

Vátryggingarfélag Íslands hf. ................................................... 2.779.000             1,11% 2.779.000             0,84%

Júpiter - innlend hlutabréf ...................................................... 2.664.982             1,07% 2.664.982             0,81%

Fagfjárfestasjóðurinn IHF ........................................................ 2.160.179             0,86% 2.160.179             0,66%

Samtals 20  stærstu 222.424.187   88 ,97% 301.998.100   91 ,63%

914 aðrir h luthafar 27.575.813     11 ,03% 27.575.813     8 ,37%

Samtals 250.000.000   100,00% 329.573.913   100,00%

Fyrir hlutafjáraukningu Eftir hlutafjáraukningu
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Með fyrirhugaðri hlutafjárhækkun í N1 vegna kaupanna á Festi hf. mun seljandi Festi hf., SF V slhf., fá afhenta 

79.573.913 hluti í N1. Heildarhlutafé í N1 að hlutafjárhækkuninni lokinni verður 329.573.913 krónur að nafnverði 

og mun eignarhlutur SF V slhf. nema 24,1% að hlutafjárhækkuninni lokinni. SF V slhf. verður stærsti einstaki 

hluthafi N1 eftir hlutafjáraukninguna. Aðrir hluthafar í N1 munu þynnast út vegna hlutafjáraukningarinnar eins og 

sýnt er í hlutaskrá N1 hér að framan. Bent er á að SF V slhf. er heimilt að framselja hluti sína í N1 til endanlegra 

eigenda sinna þrátt fyrir söluhömlur sem gilda um hina nýju hluti og einhverjir þeirra eru hluthafar í N1 fyrir 

hlutafjáraukninguna. 

SF V slhf. er í eigu um 30 hluthafa, þar af er SÍA II slhf. stærsti einstaki hluthafi SF V slhf. með um 27% eignarhlut. 

Ef SF V slhf. mun framselja þá hluti sem það fær afhenta í N1 til endanlegra eigenda sinna mun SÍA II slhf. fá í sinn 

hlut sem nemur 6,5% hlutafjár í N1. N1 er ekki kunnugt um að hlutafjáraukningin og mögulegt framsal á hlutum 

SF V slhf. til endanlegra eigenda sinna muni hafa í för með sér verulegar breytingar á eignarhaldi eða yfirráðum í 

N1.  

N1 er ekki kunnugt um að félagið sé beint eða óbeint í eigu eða undir yfirráðum einhverra aðila, annarra en fram 

kemur hér að framan. 

Réttindi hluthafa 

Allt hlutafé í félaginu er jafn rétthátt og engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Engar hömlur eru settar á 

ráðstöfun hluthafa á hlutum í félaginu umfram það sem leiðir af lögum. Um sölu hluta til erlendra aðila gilda 

ákvæði íslenskra laga eins og þau eru á hverjum tíma. Heimilt er að selja og veðsetja hluti í félaginu án takmarkana 

nema annars sé getið í lögum. 

Hlutabréf í félaginu eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð samkvæmt ákvæðum laga um rafræna 

eignarskráningu verðbréfa. Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu til félagsins fær hann útgefið rafbréf í 

verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því og veitir það honum full réttindi, þau sem samþykktir félagsins 

mæla fyrir um. 

Félagsstjórn skal halda hlutaskrá í löggiltu formi. Eignarskráning í verðbréfamiðstöð skoðast sem fullgild sönnun 

fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og fullnægjandi grundvöllur skráningar í hlutaskrá. 

Gagnvart félaginu skal hlutaskrá skoðast fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á 

hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi 

hluta í hlutaskrá. Ber félagið enga ábyrgð á því, ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna vanrækslu hluthafa á 

að tilkynna eigendaskipti eða breytingar á heimilisfangi. 

Eigendaskipti á hlutum, hvort sem verða við sölu, gjöf, erfð, búskipti eða aðför, skal þegar tilkynna til 

verðbréfamiðstöðvar og skal þá breyta hlutaskrá til samræmis. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt 

réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutskrá eða hann hafi tilkynnt um og fært sönnur 

á eignarrétt sinn að hlutnum.  

Aðeins aðili sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöð (hér eftir „reikningsstofnun“) hefur heimild til 

milligöngu um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð. Skráning í verðbréfamiðstöð fyrir milligöngu 

reikningsstofnunar jafngildir tilkynningu til félagsins. Eigandi rafbréfs verður að hafa gert samning við 

reikningsstofnun til að hafa milligöngu um eignarskráningu á rafbréfi á reikninga í hans nafni. Eignarskráning 

rafbréfs í verðbréfamiðstöð, að undangenginni lokafærslu verðbréfamiðstöðvar, veitir skráðum eiganda þess 

lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að og skal gagnvart félaginu jafngilda skilríki 

um eignarrétt að rafbréfinu. Forgangsröð ósamrýmanlegra réttinda ræðst af því hvenær beiðni um skráningu 

þeirra berst verðbréfamiðstöð frá reikningsstofnun. 

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda, innan þeirra takmarka sem samþykktir 

félagsins og lög setja. Hluthafar fara með ákvörðunarvald sitt á hluthafafundum. Öllum hluthöfum skal heimilt að 

sækja hluthafafund, taka þar til máls og neyta atkvæðisréttar síns. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja 

hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Hluthafa er heimilt að 

sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki málfrelsi, tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.  
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Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að hluthafar geti tekið þátt í fundarstörfum hluthafafunda með rafrænum 

hætti, þar með talið greitt atkvæði án þess að vera á fundarstað. Ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal um það 

sérstaklega getið í fundarboði og leiðbeiningar varðandi þátttöku veittar. Skal hluthafi sem hyggst nýta sér rafræna 

þátttöku tilkynna skrifstofu félagsins þar um með skriflegum hætti eigi síðar en fimm dögum fyrir boðaðan 

hluthafafund. Tilkynningunni skulu fylgja skriflegar spurningar er varða dagskrá fundarins eða framlögð skjöl, óski 

þeir svara á fundinum. Telji stjórn félagsins ekki vera fyrir hendi ástæður eða aðstæður til að bjóða upp á þátttöku 

með rafrænum hætti skal hluthöfum þó veittur kostur á að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins 

bréflega. Í fundarboði skal kveðið á um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu 

hafa borist skrifstofu félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir auglýstan hluthafafund. Að öðru leyti en hér er kveðið 

á um skal um rafræna þátttöku og/eða rafrænar atkvæðagreiðslur gilda ákvæði 80. gr. a. laga um hlutafélög, sbr. 

lög nr. 89/2006. 

Til hluthafafundar skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa eða með auglýsingu í dagblaði með þriggja vikna 

fyrirvara. Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef réttilega er til hans boðað og skal mæting miðast 

við afhenta atkvæðaseðla. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundar skal slík beiðni 

koma fram ekki síðar en tveimur vikum fyrir fundinn. 

Atkvæðisréttur 

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár í hlutafé á hluthafafundi. Á hluthafafundum ræður afl atkvæða úrslitum 

allra venjulegra mála, nema öðruvísi sé mælt fyrir um í samþykktum félagsins eða lögum. Verði atkvæði jöfn við 

kosningar í félaginu ræður þá hlutkesti úrslitum.  

Breytingar á hlutafé 

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins, hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta, með 

ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum. Hluthafar skulu hafa forgang 

að nýjum hlutum í réttu hlutfalli við hlutafjáreign þeirra í félaginu og innan tímamarka sem greind verði í samþykkt 

um aukningu hlutafjár. Nú neytir einhver hluthafa ekki forgangsréttar síns og eiga þá aðrir hluthafa aukinn rétt til 

áskriftar. Hluthafafundur getur með 2/3 hluta atkvæða ákveðið að víkja frá forgangi við hækkun hlutafjár, enda sé 

hluthöfum á engan hátt mismunað. Greiði hluthafi ekki tilskilið hlutafé á gjalddaga skal hann greiða dráttarvexti 

af skuldinni frá þeim degi til greiðsludags, auk alls kostnaðar við innheimtu. Jafnframt er heimilt að grípa til annarra 

þeirra vanefndaúrræða sem lög heimila á hverjum tíma. Stjórn félagsins hefur einnig val um að fella niður áskrift 

að hlutafé ef hluthafi efnir ekki greiðsluskyldu sína á gjalddaga. Skal stjórn þá heimilt að úthluta hlutafénu á ný 

eftir þeim reglum sem lög og samþykktir félagsins mæla fyrir um. Þar sem settum reglum sleppir hefur stjórn 

sjálfdæmi um úthlutun hlutafjárins. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. 

Breytingar á samþykktum félagsins 

Samþykktum félagsins má einungis breyta á löglegum aðalfundi eða aukafundi, enda sé þess rækilega getið í 

fundarboði að slík breyting sé fyrirhugðu og í hverju hún felst í meginatriðum. Ákvörðum verður því aðeins gild að 

hún hljóti samþykkti minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum 

þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í 

samþykktum eða landslögum, sbr. 93. gr. laga um hlutafélög. 

Arður 

Aðalfundur tekur ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu að fenginni tillögu 

stjórnar félagsins.  

Stjórn félagsins hefur mótað stefnu um fjármagnsskipan félagsins og arðgreiðslur. Samkvæmt henni er stefnt að 

því að greiða að minnta kosti 50% af hagnaði hvers árs til hluthafa. Jafnframt er stefnt að því að eiginfjárhlutfall 

félagsins verði um 40%.  

Arður er greiddur hluthafa í samræmi við skráða eign hans í hlutaskrá félagsins.  



N1  Útgefandalýsing l 55 

N1 hefur fylgt tilmælum Kauphallarinnar varðandi tímamörk arðsúthlutunar, sbr. skýringartexta með tölulið 2.10 

í reglum Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerningar sem útgefnar eru 1. janúar 2018. Samkvæmt 

fyrrgreindum reglum er mælst til þess að viðskipti án arðsréttar hefjist eigi fyrr en næsta viðskiptadag eftir 

arðsákvörðunardag (sem venjulega er aðalfundardagur) og að greiðsla arðs fari fram eigi síðar en 30 dögum eftir 

arðsréttindadag. Aðilar tilgreindir í hlutaskrá í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Arðsréttindadagur er í fyrsta 

lagi annar viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag (aðalfundardag) miðað við að uppgjörstími hlutabréfaviðskipta 

í Kauphöllinni sé T+2, enda tryggir það að viðskipti án arðs hefjast ekki fyrr en daginn eftir að arðstillaga hefur 

verið samþykkt á hluthafafundi. 

Hafi hluthafi ekki fengið greiddan arð sem hann á rétt á getur hann vitjað hans á skrifstofu félagsins innan fjögurra 

ára frá gjalddaga, en réttur til arðs fyrnist á fjórum árum frá gjalddaga samkvæmt lögum nr. 150/2007, um fyrningu 

kröfuréttinda. Vitji hluthafi ekki arðs innan þess tíma fellur arðurinn til félagsins. Félagið ber enga ábyrgð á því ef 

greiðslur misfarast vegna vanrækslu hluthafa á að tilkynna eigendaskipti eða breytingar á heimilisfangi til félagsins. 

Arðgreiðslur 

N1 greiddi ekki arð vegna fjárhagsársins 2017. Greiddur var arður vegna fjárhagsáranna 2015 og 2016. Þann 6. 

apríl 2017 var greiddur arður til hluthafa að fjárhæð 750 m.kr. vegna rekstrarársins 2016 eða 3,0 krónur fyrir hvern 

hlut í félaginu. Þann 7. apríl 2016 var greiddur arður til hluthafa að fjárhæð 1.050 m.kr. vegna rekstrarársins 2015 

eða 3,0 kr. á hvern hlut í félaginu. 
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6. FJÁRHAGSYFIRLIT 

Sögulegar fjárhagsupplýsingar í lýsingu þessari ná yfir tímabilið 1. janúar 2015 til 31. mars 2018. Jafnframt eru 

birtar pro-forma fjárhagsupplýsingar í lýsingunni. Pro-forma fjárhagsupplýsingar voru útbúnar til að sýna hvernig 

rekstrar- og efnahagsreikningur N1 fyrir árið 2017 hefði litið út ef kaupin á Festi hf. hefðu átt sér stað þann 1. 

janúar 2017 og Festi hf. verið hluti af rekstri N1 allt árið 2017. Ekki er hægt að staðfesta að raunveruleg niðurstaða 

hefði verið eins og fram kemur í pro forma fjárhagsupplýsingunum og taka þær m.a. ekki tillit til mögulegra 

samlegðaráhrifa af kaupunum. Staðfesting endurskoðanda vegna pro forma rekstrar- og efnahagsreiknings er í 

kafla 6.3 – Yfirlýsing óháðs endurskoðanda á „Pro Forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu. 

Í eftirfarandi umfjöllun er farið yfir þróun rekstrar, efnahags og sjóðstreymis N1, fyrir tímabilið sem sögulegar 

fjárhagsupplýsingar ná yfir. Upplýsingarnar eru fengnar úr endurskoðuðum samstæðuársreikningum N1, fyrir árin 

2015, 2016 og 2017 og úr óendurskoðuðum árshlutareikningi samstæðunnar fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2018. 

Framangreindir ársreikningar og árshlutareikningur eru felldir inn í lýsinguna með tilvísun og mynda órjúfanlega 

heild hennar, eins og fjallað er um í kafla 7.6 - Skjöl felld inn með tilvísun. Ársreikningar samstæðunnar fyrir árin 

2015, 2016 og 2017, voru endurskoðaðir og áritaðir af Ernst & Young ehf., án athugasemda. Árshlutareikningur 

samstæðunnar fyrir tímabilið 1. janúar - 31. mars 2018 er hvorki kannaður né endurskoðaður af endurskoðendum 

félagsins. 

Ársreikningar fyrir árin 2015-2017 voru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið 

staðfestir af Evrópusambandinu, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1602/2002, um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla og hafa lagagildi á Íslandi, skv. lögum nr. 3/2006, um ársreikninga. Upplýsingar um 

reikningsskilastaðla koma fram í skýringu 2 í ársreikningum félagsins fyrir árin 2015-2017.  

Árshlutareikningur samstæðunnar fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2018 gerður í samræmi við alþjóðlegan 

reikningsskilastaðal um árshlutareikninga, IAS 34.  

Í eftirfarandi umfjöllun er einnig fjallað um rekstur, efnahag og sjóðstreymi Festi hf., fyrir fjárhagsárin sem lauk í 

lok febrúar 2016, 2017 og 2018. Fjárhagsár Festi hf. er frá 1. mars til 28. febrúar eða 29. febrúar. Framangreindir 

ársreikningar voru endurskoðaðir og áritaðir af endurskoðanda félagsins, Deloitte, án athugasemda. 

Ársreikningar fjárhagsáranna sem lauk 28. febrúar 2017 og 2018 voru gerðir í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla en ársreikningur fjárhagsársins sem lauk 29. febrúar 2016 var gerður í samræmi við lög nr. 

3/2006, um ársreikninga. Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á fjárhagsárinu sem lauk 28. febrúar 2017 

hafði ekki í för með sér breytingar á reikningshaldslegu mati eigna og skulda í upphafi eða lok samanburðartímabils 

í reikningsskilum Festi hf. Upplýsingar um reikningsskilastaðla koma fram í skýringu 2 með ársreikningum félagsins. 

Ársreikningar Festi hf. fyrir fjárhagsárin sem lauk í lok febrúar 2016, 2017 og 2018, ásamt áritun og skýrslu 

endurskoðanda, er að finna í heild sinni í kafla 8 í útgefandalýsingunni. 

Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum útgefanda síðan síðustu endurskoðuðu 

reikningsskil hans voru birt, þann 21. febrúar 2018.  

Engar mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu félagsins hafa átt sér stað frá lokum síðasta 

fjárhagstímabils þann 31. mars 2018, aðrar en þær sem eiga við um kaupin á Festi hf. og fram koma í kafla 6.1 - 

Breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu eftir reikningsskiladag. 

6.1 Breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu eftir reikningsskiladag 

Þann 3. október 2017 tilkynnti N1 um kaup félagsins á öllu hlutafé í Festi hf. Kaupin voru m.a. háð samþykki 

Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið veitti samþykki sitt fyrir kaupunum þann 30. júlí 2018 með skilyrðum 

sem fram koma í sátt sem undirrituð var á milli N1 og Samkeppniseftirlitsins.  Markmið sáttarinnar og meginefni 

skilyrðanna er eftirfarandi: 

1. Aukið aðgengi nýrra endurseljenda að fljótandi eldsneyti í heildsölu. 

2. Aukið aðgengi að þjónustu hjá Olíudreifingu ehf. 
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3. Sala á fimm sjálfsafgreiðslustöðvum til nýrra, óháðra aðila á eldsneytismarkaði. Um er að ræða þrjár 

sjálfsafgreiðslustöðvar undir merkjum Dælunnar við Fellsmúla og Staldrið í Reykjavík og Hæðarsmára 8 í 

Kópavogi, og tvær stöðvar undir merkjum N1 við Salarveg í Kópavogi og Vatnagarða í Reykjavík. 

4. Sala Kjarvals verslun á Hellu.  

 

Kaupverð hlutafjár í Festi hf. var 23.707 m.kr. þegar tekið hafði verið tillit til leiðréttingarákvæða í kaupsamningi 

sem lutu að skuldastöðu Festi hf. við lok fjárhagsárs félagsins sem lauk 28. febrúar 2018 og afkomu rekstrarfélaga 

Festi hf. á fyrrgreindu rekstrarári. Kaupverðið greiðist með afhendingu 79.573.913 nýrra hluta í N1 á genginu 115, 

eða 9.151 m.kr. og hins vegar með 14.556 m.kr. í reiðufé. Þar sem útreikningur á kaupverði miðaðist við 28. 

febrúar 2018 en endanlegt uppgjör mun fara fram 31. ágúst 2018 eru greiddar 480 m.kr. í vexti vegna þess 

tímabils.   

N1 hefur útbúið pro forma fjárhagsyfirlit til að lýsa áhrifum þess ef kaupin á Festi hf. hefðu átt sér stað þann 1. 

janúar 2017 til útskýringar. Pro forma fjárhagsyfirlitið ásamt staðfestingu endurskoðanda er í köflum 6.2 og 6.3. 

Endurfjármögnun 

Í tengslum við kaupin á Festi hf. hefur N1 samið um endurfjármögnun allra langtímaskulda félagsins, þ.m.t. 

endurfjármögnun á langtímaskuldum Festi hf., auk þess að semja um birgðafjármögnun. Gert er ráð fyrir því að 

endurfjármögnuninni verði lokið samhliða afhendingu á Festi hf. til N1. Að endurfjármögnuninni lokinni munu 

langtímalán félagsins nema 33.700 m.kr. Um er að ræða fjögur lán sem eru til 7-25 ára, veginn meðallánstími er 

17 ár. Vextir eru ýmist fastir eða breytilegir. Um 11.250 m.kr. af lánunum er verðtryggður. Öll lánin eru 

uppgreiðanleg á lánstímanum og eru lánin ýmist afborgunarlán, vaxtagreiðslulán eða með jafnar afborganir.  

Félagið verður með tvö birgðalán í formi ádráttarlína. Lán allt að 25 milljónir USD og lán allt að 3.000 m.kr. í 

íslenskum krónum. Lánin eru til að hámarki þriggja ára. Vextir eru breytilegir og lánin eru uppgreiðanleg hvenær 

sem er. 

Til tryggingar öllum lánum N1 er allsherjarveð í fasta- og lausfjármunum félagsins, þ.m.t. fasteignum, 

innréttingum, tækjum, tönkum og dælum, birgðum og kröfum félagsins hverju sinni ásamt veði í öllum 

hlutabréfum í Festi hf. 

Til tryggingar öllum lánum Festi hf. er allsherjarveð í öllum fasta- og lausafjármunum Festi hf., þ.m.t. fasteignum, 

birgðum og kröfum Festi hf. hverju sinni, ásamt veði í vörubirgðum, viðskiptakröfum, fastafjármunum og 

hlutabréfum dótturfélaga Festi hf.  

6.2 Pro forma fjárhagsupplýsingar N1 fyrir árið 2017 

Pro forma fjárhagsupplýsingar voru útbúnar til að sýna hvernig rekstrar- og efnahagsreikningur N1 fyrir árið 2017 

hefði litið út ef kaupin á Festi hf. hefðu átt sér stað þann 1. janúar 2017 og Festi hf. verið hluti af rekstri N1 allt 

árið 2017. Pro forma rekstrar- og efnahagsreikningur samanstendur af endurskoðuðum rekstrar- og 

efnahagsreikningi N1 fyrir árið 2017 og óendurskoðuðum og óárituðum rekstrar- og efnahagsreikningi Festi hf. 

fyrir árið 2017, sem útbúnir voru sérstaklega í þessum tilgangi af stjórnendum Festi hf. þar sem reikningsár Festi 

hf. er annað en hjá N1, þ.e. frá 1. mars til 28. febrúar hvert ár. 

Tilgangur pro forma rekstrar- og efnahagsreikningsins er eingöngu að lýsa áhrifum þess ef kaupin á Festi hf. hefðu 

átt sér stað þann 1. janúar 2017 í stað 1. september 2018. 

Staðfesting á pro forma fjárhagsupplýsingum var gerð í samræmi við alþjóðlegan staðal um staðfestingaverkefni 

(ISAE) 3420, sem fjallar um staðfestingu á pro forma fjárhagsupplýsingum í lýsingum og gefinn er út af 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Pro forma fjárhagsupplýsingarnar eru hvorki 

kannaðar né endurskoðaðar.  

Gefnar forsendur við gerð pro forma rekstrar- og efnahagsreiknings eru að hann er gerður í samræmi við 

reikningsskilareglur N1 hf. í árslok 2017 sem eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eins og þeir hafa verið staðfestir 
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af Evrópusambandinu, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1602/2002, um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla og hafa lagagildi á Íslandi, skv. lögum nr. 3/2006, um ársreikninga.  

Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir koma fram í skýringu 3 í ársreikningi N1 hf. fyrir árið 2017. Að auki við þær 

reikningsskilaaðferðir sem koma fram í ársreikningi N1 fyrir árið 2017 eru tveir nýir liðir sem bætast við eftir 

sameininguna, en það eru viðskiptavild og fjárfestingareignir. Fjárfestingareignir eru færðar á gangvirði á 

reikningsskiladegi. Matsbreyting fjárfestingareigna eru færð gegnum rekstur á því tímabili sem matsbreytingin á 

sér stað. Fjárfestingareignir eru ekki afskrifaðar. Viðskiptavild er ekki afskrifuð en virðisprófuð árlega. Aðrar 

óefnislegar eignir munu verða afskrifaðar með kerfisbundnum hætti á áætluðum nýtingartíma. 

Pro forma fjárhagsupplýsingar eru útbúnar í samræmi við ákvæði reglugerðar Framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

809/2004 og ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

 

 

 

Taflan hér að framan sýnir samanlagðan pro forma rekstrarreikning N1 og Festi miðað við að sameining hefði átt 

sér stað í upphafi árs 2017. Í töflunni er ekki tekið tillit til þess ef sameiningin hefði átt sér stað á þeim tíma hefði 

bókfært verð tiltekinna eigna breyst við kaupverðsútdeilingu. Það hefði haft áhrif á tiltekna liði rekstrarreiknings, 

t.d. afskriftir. Því hefði raunverulegur rekstrarreikningur verið frábrugðinn því sem greinir í töflunni. 
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Skýringar 

Efnahagsreikningar N1 og Festi hf. og kaupverð 

Í öðrum dálki töflunnar hér á undan hefur kaupverði hlutafjár, miðað við 28. febrúar 2018, verið bætt við 

efnahagsreikning N1 samkvæmt endurskoðuðum ársreikningi N1 fyrir árið 2017. Jafnframt hafa verið gerðar 

breytingar vegna fjármögnunar kaupanna, en fjallað er um hana hér á eftir. 

Kaupverð samkvæmt töflu og endanlegt kaupverð 

Samkvæmt kaupsamningi er kaupverð hlutafjár í Festi hf. 23.707 millj. kr. Þar sem kaupsamningur miðaðist við 28. 

febrúar 2018, en yfirtökudagur verður 1. september 2018, greiðir N1 480 m.kr. í vexti vegna tímabilsins 1. mars 

til 31. ágúst 2018. Endanlegt kaupverð hækkar sem því nemur. Þá mun hluti kaupverðs verða greiddur með útgáfu 

nýrra hluta í N1. Í kaupsamningnum er miðað við að hlutir í félaginu verði afhentir á genginu 115 en samkvæmt 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum skal miða við markaðsgengi hluta þegar viðskiptin verða gerð upp. Verði 

markaðsgengi annað en það gengi sem miðað er við í kaupsamningi hefur það áhrif á útreikning kaupverðs  sem 

og kaupverðsútdeilingu sem gerð er grein fyrir hér á eftir. 

Jöfnunarfærslur í töflu og kaupverðsútdeiling 

Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum skal framkvæma kaupverðsútdeilingu, þ.e. dreifa skal kaupverði 

umfram bókfært eigið fé Festi hf. á aðgreinanlegar eignir og skuldir Festi hf. á yfirtökudegi. Aðgreinanlegar eignir 

og skuldir félagsins eru þá endurmetnar til gangvirðis. 

Pro forma efnahagsreikningur (m.kr.)
A B C =  A + B

N1 hf.  

samstæða

Pro forma kaup 

N1 hf.  á Festi hf. Pro forma

Festi hf.  

samstæða

Pro forma  

samstæðufærslur

Pro forma 

samstæða N1 hf.  

og Festi hf.

31/12 2017 (Endurskoðað) (óendurskoðað) (óendurskoðað) (Óendurskoðað) (Óendurskoðað) (Óendurskoðað)

Eignir

Fastafjármunir

Rekstrarfjármunir ............................................................................ 16.940 16.940 11.936 2.479 1 31.355

Fjárfestingarfasteignir ..................................................................... 0 0 8.533  (358) 2 8.175

Viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir ...................................... 215 215 11.046 7.335 3 18.596

Eignarhlutir í dóttur- og hlutdeildarfélögum ............................... 1.840 23.707 25.547 0  (23.707) 1.840

Eignarhlutir í öðrum félögum ........................................................ 16 16 24 40

Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur .................................... 121 121 0 121

Fastafjármunir 19.132 23.707 42.839 31.540  (14 .251) 60.128

Veltufjármunir

Vörubirgðir ...................................................................................... 2.840 2.840 3.414 6.254

Viðskiptakröfur ............................................................................... 2.595 2.595 788 3.383

Kröfur á tengd félög ....................................................................... 152 152 0 152

Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 137 137 53 190

Handbært fé .................................................................................... 2.800  (2.356) 444 2.083 2.527

Veltufjármunir 8 .524  (2 .356) 6 .168 6.338 12.506

Eignir samtals 27.656 21.351 49.007 37.878  (14 .252) 72.634

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé ............................................................................................. 250 80 330 882  (882) 330

Yfirverðsreikningur hlutafjár .......................................................... 3.154 9.071 12.225 7.938  (7.938) 12.225

Annað bundið eigið fé ................................................................... 4.132 4.132 1.646  (1.646) 4.132

Óráðstafað eigið fé ......................................................................... 6.276 6.276 4.210  (4.210) 6.276

Eigið fé 13.812 9.151 22.963 14.675  (14 .676) 22.962

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir ................................................................ 8.000 12.200 20.200 15.233 35.433

Tekjuskattsskuldbinding ................................................................ 1.485 1.485 1.769 424 4 3.682

Langtímaskuldir 9 .485 12.200 21.685 17.002 424 39.115

Viðskiptaskuldir .............................................................................. 1.067 1.067 4.055 5.122

Skuldir við hið opinbera ................................................................ 2.058 2.058 0 2.058

Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................................... 0 0 870 870

Ógreiddir reiknaðir skattar ............................................................. 444 444 438 881

Skuldir við tengd félög ................................................................... 113 113 0 113

Fyrirfram innheimtar tekjur ........................................................... 183 183 0 183

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................ 494 494 839 1.332

Skammtímaskuldir 4 .359 0 4.359 6.201 0 10.557

Skuldir samtals 13.844 12.200 26.044 23.203 424 49.672

Eigið fé og skuldir samtals 27.656 21.351 49.007 37.878  (14 .252) 72.634
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Viðskiptavild í yfirteknu félagi er ekki aðgreinanleg eign. Að því marki sem kaupverð eignarhlutarins í Festi hf. 

reynist verða hærra en gangvirði yfirtekinna aðgreinanlegra eigna að frádregnu gangvirði yfirtekinna skulda eftir 

kaupverðsútdeilingu mun mismunurinn verða færður sem viðskiptavild í samstæðureikningi N1. 

Í töflunni að framan er þeim hluta kaupverðs, miðað við 28. febrúar 2018 , sem er umfram bókfært eigið fé Festi 

hf. í árslok 2017, deilt út á tiltekna efnahagsliði. Kaupverðsútdeilingin í töflunni er bráðabirgðaútdeiling enda er 

kaupverðsútdeilingu ekki lokið. Niðurstaða kaupverðsútdeilingar mun mynda grunn að framtíðarafskriftum 

rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna sem hefði komið fram sem afskriftir í pro forma rekstrarreikningi fyrir árið 

2017. 

Í bráðabirgðakaupverðsútdeilingu hefur yfirverði verið dreift á eftirfarandi efnahagsliði í töflunni að framan: 

1. 2.479 m.kr. til hækkunar á rekstrarfjármunum. 

2. 358 m.kr. til lækkunar á fjárfestingareignum.  

3. 7.335 m.kr. verið útdeilt á viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir.  

4. Tekjuskattsskuldbinding er reiknuð vegna endurfjármats rekstrarfjármuna og fjárfestingareigna í töflunni 

til gangvirðis. 

Eftirfarandi þættir munu hafa áhrif á endanlegt kaupverð og kaupverðsútdeilingu en hún skal miðast við 

yfirtökudaginn 1. september: 

a. Fjárhæð þess hluta kaupverðs sem greiddur verður með útgáfu nýrra hluta í N1 skal miðast við 

markaðsgengi hlutabréfa í N1 á yfirtökudegi. 

b. Bókfært eigið fé Festi hf. mun breytast frá 28. febrúar 2018 til yfirtökudags. Við gerð samstæðureiknings 

á yfirtökudegi mun því eigið fé Festi hf. sem fært verður út í jöfnunarfærslum verða annað en ef miðað 

er við 28. febrúar 2018 og jafnframt frábrugðið því eigin fé Festi hf. sem fært er út í jöfnunarfærslum í 

töflunni að framan, enda er þar miðað við eigið fé Festi hf. í árslok 2017. 

Fjármögnun kaupanna 

Fjármögnun kaupanna verður annars vegar með lántöku og hins vegar með útgáfu nýrra hluta í N1, auk þess sem 

félagið mun nota handbært fé til greiðslu hluta kaupverðsins. N1 mun gefa út 79.573.913 hluti sem afhentir verða 

hluthöfum Festi.  

Þó að í kaupsamningi sé miðað við að hlutir í N1 verði afhentir á genginu 115 skal eins og áður segir miða við 

markaðsgengi hluta á yfirtökudegi sem verður 31. ágúst 2018. Eftirfarandi er sundurliðun kaupverðs miðað við 

forsendur í kaupsamningi um að gengi hluta í N1 sé 115 og eru fjárhæðir í m.kr. 

 

 

 

 

 

  

Kaupverð Festi hf.  skv.  kaupsamningi miðað við 28. febrúar 2018

Greitt með  eigin handbæru fé N1 hf. 2.356

Greitt með handbæru fé, ný lántaka N1 hf. 12.200

Greitt með nýju hlutafé í N1 hf. 9.151

Samtals 23.707
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6.3 Yfirlýsing óháðs endurskoðanda á „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu 

 

Til stjórnar og hluthafa í N1 hf. 

 

Við höfum lokið staðfestingavinnu okkar vegna „pro forma“ fjárhagsupplýsinga samstæðu N1 hf. („samstæðan“) 

sem N1 hf. hefur tekið saman.  „Pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingarnar samanstanda af 

samstæðurekstrarreikningi árið 2017 og samstæðuefnahagsreikningi þann 31. desember 2017 eins og kemur fram 

í kafla 6.2 í lýsingu sem gefin er út af N1 hf.  

Þær forsendur sem N1 hf. byggir á við samsetningu „pro forma“ samstæðufjárhagsupplýsinga eru tilgreindar í 

kafla 6.2 í lýsingunni.  

Samanteknar „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingar N1 hf. hafa verið gerðar til að sýna áhrif kaupa N1 hf. á 

Festi hf. á efnahag samstæðunnar þann 31. desember 2017 og rekstur fjárhagstímabilsins sem lauk 31. desember 

2017 hefðu kaupin átt sér stað þann 1. janúar 2017 í stað 1. september 2018.  Stuðst hefur verið við 

samstæðuefnahagsreikning og samstæðurekstrarreikning úr samstæðuársreikningi N1 hf. fyrir árið 2017 sem 

gerður var í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS).  Framangreindur samstæðuársreikningur hefur 

verið endurskoðaður af Ernst & Young ehf. í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (ISA). Við hann hefur 

verið bætt samstæðu fjárhagsupplýsingum Festi hf. fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til 31. desember 2017 sem hafa 

hvorki verið kannaðar né endurskoðaðar og útbúnar voru sérstaklega í þessum tilgangi af stjórnendum Festi hf. 

þar sem reikningsár Festi hf. er annað en hjá N1, þ.e. frá 1. mars til 28. febrúar hvert ár. 

 

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra N1 hf. á „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu.  

Stjórn og framkvæmdastjóri N1 hf. eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsinga 

í lýsingu í samræmi við gefnar forsendur. 

 

Óhæði og gæðaeftirlit  

Við erum óháð N1 hf. í samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur (IESBA Code) og viðeigandi settar 

siðareglur á Íslandi og höfum uppfyllt önnur ákvæði þeirra. 

Ernst & Young ehf. fer eftir alþjóðlegum gæðastaðli nr. 1 um gæðastjórnun (International Standard on Quality 

Control 1) og í samræmi við þann staðal er með heildstætt innra gæðakerfi sem m.a. felur í sér að við höfum sett 

okkur skráðar reglur og formlegar verklagsreglur er lúta að fylgni við siðareglur, faglega staðla og viðeigandi lög 

og reglur. 

 

 

Ábyrgð endurskoðanda á staðfestingu vegna „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsinga í lýsingu. 

Ábyrgð okkar er að álykta um hvort „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingarnar í kafla 6.2 - Pro forma 

fjárhagsupplýsingar N1 fyrir árið 2017 hafi verið samsettar í öllum megin atriðum í samræmi við gefnar forsendur 

og í samræmi við ákvæði reglugerðar Framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 og ákvæði laga nr. 108/2007 

um verðbréfaviðskipti. 

Við framkvæmdum vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal um staðfestingaverkefni (ISAE) 3420 sem fjallar 

um staðfestingu á „pro forma“ fjárhagsupplýsingum í lýsingu, sem gefinn er út af IAASB (Internation Auditing and 

Assurance Standards Board).  Þessi staðall gerir kröfu um að staðfestingaraðili skipuleggi og framkvæmi aðgerðir 

til að fá nægjanlega vissu um hvort N1 hf. hafi í öllum megin atriðum tekið saman „pro forma“ samstæðu 

fjárhagsupplýsingarnar í samræmi við gefnar forsendur. 
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Við framkvæmd á staðfestingarvinnunni ber okkur hvorki að uppfæra né endurútgefa neinar áritanir eða álit á 

sögulegum fjárhagsupplýsingum sem notaðar eru við samsetningu á „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum. 

Þá höfum við hvorki framkvæmt endurskoðun né könnun á „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum. 

Tilgangur „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsinga í lýsingu er eingöngu að lýsa áhrifum vegna verulegra atburða 

eða viðskipta eins og þau hefðu átt sér stað fyrr en raunin var til frekari útskýringar. Því getum við ekki staðfest að 

raunveruleg niðurstaða vegna kaupa N1 hf. á samstæðu Festi hf. hefði verið eins og fram kemur í „pro forma“ 

samstæðu fjárhagsupplýsingunum ef þau hefðu raunverulega átt sér stað þann 1.1.2017.  

Ályktun um hvort „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingarnar hafi verið samsettar í öllum megin atriðum í 

samræmi við gefnar forsendur felst í aðgerðum til að meta hvort gefnar forsendur félagsins við gerð „pro forma“ 

samstæðu fjárhagsupplýsinga gefi viðeigandi mynd, að teknu tilliti til atburðarins eða viðskiptanna sem um ræðir, 

og afla fullnægjandi gagna um hvort „pro forma“ leiðréttingarnar gefi rétta mynd miðað við forsendurnar.  

Aðferðirnar sem valdar eru byggja á mati okkar að teknu tilliti til eðli félagsins, atburðarins eða viðskiptanna sem 

„pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingarnar byggja á og öðrum viðeigandi upplýsingum. Staðfestingavinnan 

felur einnig í sér að meta heildar framsetningu „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsinganna. 

Við teljum að við höfum aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja ályktun okkar á. 

 

  



N1  Útgefandalýsing l 63 

 

Ályktun 

Að okkar mati teljum við að „pro forma“ samstæðu fjárhagsupplýsingum fyrir N1 hf. í kafla 6.2 - Pro forma 

fjárhagsupplýsingar N1 fyrir árið 2017 hafi verið safnað saman á tilskilinn hátt og samkvæmt gefnum forsendum 

sem og að forsendurnar eru í samræmi við reikningsskilaaðferðir N1 hf. 

 

Reykjavík, 24. ágúst 2018 

Ernst & Young ehf. 

 

__________________________________ 

Ingunn H. Hauksdóttir 

Löggiltur endurskoðandi 
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6.4 Rekstur N1 1. janúar 2015 til 31. mars 2018 

Í þessari umfjöllun er yfirlit yfir rekstur N1 frá 1. janúar 2015 til 31. mars 2018, sem er það tímabil sem sögulegar 

fjárhagsupplýsingar í lýsingunni taka til. 

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) 

Hagnaður N1 fyrir afskriftir og fjármagnsliði fyrstu þrjá mánuði ársins 2018, að undanskildum kostnaði við 

fyrirhuguð kaup á Festi hf. var 436 m.kr. (en annars 401 m.kr.) samanborið við 521 m.kr. fyrstu þrjá mánuði ársins 

2017, sem er 16,4% lækkun. Skýring á minnkun hagnaðar liggur í aukinni samkeppni á einstaklingsmarkaði, en á 

sama tíma hefur umferð á þjóðvegum landsins aukist um 5,9%. Þróun EBITDA og EBITDA/framlegðar má sjá á 

myndinni hér að neðan. 

 

EBITDA og EBITDA/framlegð 
 
 

 
*Að undanskildum kostnaði við fyrirhuguð kaup á Festi hf. 

 
 
EBITDA/framlegð á fyrsta ársfjórðungi 2018 dróst saman úr 22,6% í 19,1% borið saman við sama tímabil 2017. 
Einnig var 3,7% samdráttur í EBITDA/framlegð á milli áranna 2016 og 2017. Aukin samkeppni á öllum mörkuðum 
hefur valdið því að ekki hefur gengið að koma launa- og kostnaðarhækkunum út í verðlagið og hefur EBITDA 
hlutfall því dregist saman.  

Tekjur og framlegð af vörusölu 

 

 

Fjárhæðir í m.kr. 1 F 2018 % b r . 1 F 2017 2017 % b r . 2016 % b r . 2015

Sala 7.983 14,4% 6.978 34.608 2,5% 33.768 -31,0% 49.018

Kostnaðarverð seldra vara  (5.701) 22,0%  (4.673)  (23.268) 3,1%  (22.567) -42,0%  (38.850)

Framlegð af vörusölu 2.282 -1,0% 2.305 11.340 1,2% 11.201 10,0% 10.169

Aðrar rekstrartekjur 106 2,9% 103 442 19,1% 371 -5,0% 392
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Sala fyrstu þrjá mánuði ársins 2018 var 7.983 m.kr. samanborið við 6.978 m.kr. á fyrstu þremur mánuðum ársins 

2017. Aukning í sölu nam 1.005 m.kr. ef ársfjórðungarnir eru bornir saman, eða 14,4%. Umsvif félagsins eru að 

jafnaði meiri á öðrum og þriðja ársfjórðungi en á fyrsta og fjórða ársfjórðungi. 

Sala eldsneytis var 19,6% meiri á fyrsta ársfjórðungi 2018 en á fyrsta ársfjórðungi 2017. Aukningu í sölu eldsneytis 

má rekja til hærra verðs á heimsmarkaði með olíu, aukningu í sölu flugeldsneytis og minni sölu vegna 

sjómannaverkfalls á fyrsta ársfjórðungi 2017.  

Sala á eldsneyti lækkaði um 15.929 m.kr. á milli áranna 2015 og 2016, sem er 41,9% samdráttur á milli ára. Munar 

þar mestu um að N1 hætti að selja Icelandair flugeldsneyti í upphafi árs 2016.   

Þróun á sölu eldsneytis sem hlutfall af heildarsölu má sjá á myndinni - Sundurliðun á sölu. 

 

Sundurliðun á sölu 

 

 

Kostnaðarverð seldra vara var 5.701 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi 2018 en 4.673 m.kr. á sama ársfjórðungi 2017, 

sem er 22% hækkun á milli tímabila. Hækkunina má rekja til hærra verðs á heimsmarkaði með olíu, aukningu í sölu 

flugeldsneytis og minni sölu vegna sjómannaverkfalls á fyrsta ársfjórðungi 2017. 

Félagið leigir húsnæði til ýmissa aðila og falla leigugreiðslur til félagsins undir liðinn aðrar rekstrartekjur. 

Leigusamningarnir eru flestir verðtryggðir og hluti leigusamninganna er ótímabundinn meðan leigutími annarra 

samninga er á bilinu eitt til fimmtán ár. Aðrar rekstrartekjur jukust um 19,2% á milli áranna 2016 og 2017 sem 

skýrist að mestu af söluhagnaði fasteignar á árinu 2017.   

Framlegð af vörusölu á fyrsta ársfjórðungi 2018 var 2.282 m.kr., þar af var 1.217 m.kr. framlegð af eldsneyti og 

1.066 m.kr. af öðrum vörum. Ef fyrsti ársfjórðungur 2018 og 2017 eru bornir saman er samdráttur í framlegð af 

vörusölu 1%. Samdráttinn má rekja til aukinnar samkeppni á einstaklingsmarkaði.  

Rekstrarkostnaður 

 

Fjárhæðir í m.kr. 1F  2018 % b r . 1F  2017 2017 % b r . 2016 % b r . 2015

Laun og annar starfsmannakostnaður  (1.094)  (1.065)  (4.554) 7,6%  (4.234) 9,0%  (3.883)

Sölu- og dreifingarkostnaður  (467)  (422)  (2.059) -1,0%  (2.079) -8,3%  (2.268)

Annar rekstrarkostnaður  (426)  (399)  (1.634) -0,1%  (1.635) 17,0%  (1.397)

Rekstrarkostnaður samtals*  (1.987)  (1.886)  (8.247) 3,8%  (7.947) 5,3%  (7.549)

* Að undanskildum kostnaði við fyrirhuguð kaup á Festi hf.

2,7%

10,7%

6,8%

5,4%
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Samningsbundnar launahækkanir skýra hærri launa- og starfsmannakostnað á fyrsta ársfjórðungi 2018 miðað við 

sama tímabil 2017. Meðalfjöldi stöðugilda á fyrsta ársfjórðungi 2018 var 498 en var 508 á fyrsta ársfjórðungi 2017. 

Laun og annar starfsmannakostnaður nam 4.554 m.kr. árið 2017, samanborið við 4.234 m.kr. árið áður, sem er 

7,6% hækkun á milli ára. Hækkunin er vegna samningsbundinna launahækkana samkvæmt kjarasamningum. 

Meðalfjöldi stöðugilda var 545 árið 2017 en 532 árið áður sem er aukning um 2% og skýrist aukningin af auknum 

umsvifum á einstaklingsmarkaði og í bílaþjónustu. 

Sölu- og dreifingarkostnaður var 467 m.kr. fyrstu þrjá mánuði ársins 2018, samanborið við 422 m.kr. fyrir sama 

tímabil árið 2017, sem er 10,7% aukning milli tímabila. Hækkunina má að mestu rekja til aukinnar sölu í 

flugeldsneyti og aukinnar sölu til sjávarútvegs þar sem sjómannaverkfall var á fyrsta ársfjórðungi 2017.  

Annar rekstrarkostnaður hækkaði um 6,8% á fyrsta ársfjórðungi 2018 samanborið við fyrsta ársfjórðung 2017, en 

hækkunin er tilkomin vegna kostnaðar við fyrirhuguð kaup á Festi hf. sem var um 35 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi 

2018.  

Fjármagnsliðir 

 

 

Fjármunatekjur voru lægri á fyrsta ársfjórðungi 2018 en á sama tímabili árið á undan vegna lægri innlánsvaxta. 

Hreinn fjármagnskostnaður á fyrsta ársfjórðungi 2018 nam 64 m.kr. í samanburði við 9 m.kr. á sama tíma 2017. 

Fjármagnsgjöld eru hærri á fyrsta ársfjórðungi 2018 samanborið við fyrsta ársfjórðung 2017 vegna hærri 

langtímalána á fyrsta ársfjórðungi 2018. Gengistap vegna þróunar á gengi USD var 14 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi 

2018 en á fyrsta ársfjórðungi 2017 var gengishagnaður 9 m.kr. Hreinn fjármagnskostnaður var 5 m.kr. á árinu 2017 

en 22 m.kr. árið 2016. Fjármunatekjur lækkuðu um 45% á milli ára og voru fjármagnsgjöld 15% lægri en árið áður. 

Lækkun á fjármunatekjum um 75 m.kr. á milli áranna 2016 og 2017 má að mestu rekja til lægri stöðu handbærs 

fjár og lægri innlánsvaxta. Gengishagnaður var 23 m.kr. árið 2017 á móti 2 m.kr. gengistapi árið 2016 og er 

skýringin þróun á USD/ISK. 

Lykiltölur úr rekstri 

 

Fjárhæðir í m.kr. 1F 2018 1F 2017 2017 2016 2015

Fjármunatekjur 23 25 91 166 185

Fjármagnsgjöld  (103)  (97)  (398)  (468)  (430)

Gengismunur  (14) 9 23  (2) 53

Áhrif hlutdeildarfélaga 30 50 275 296 179

Gangvirðisbreyting hlutabréfa 0 4 4  (14) 0

Samtals  (64)  (9)  (5)  (22)  (13)

Lykiltölur úr rekstri 1F  2018 % br . 1F  2017 2017 % br . 2016 % br . 2015

EBITDA*/framlegð 19,1% -15,5% 22,6% 31,2% -3,6% 32,4% 9,3% 29,6%

EBITDA/framlegð 17,5% -22,6% 22,6% 31,2% -3,7% 32,4% 9,5% 29,6%

Laun/framlegð 47,9% 3,7% 46,2% 40,2% 6,3% 37,8% -1,0% 38,2%

Sölu og dreifingarkostnaður/framlegð af 

vörusölu 20,5% 12,0% 18,3% 18,2% -2,2% 18,6% -16,6% 22,3%

Veltuhraði vörubirgða: 

vörunotkun**/meðalstaða vörubirgða á 

tímabilinu 7,49 22,6% 6,11 7,62 -5,0% 8,02 -33,3% 12,03

Söludagar í viðskiptakröfum** 32 -3,0% 33 30 3,4% 29 16,0% 25

Hagnaður á hlut 0,31 -65,6% 0,9 8,28 -15,0% 9,74 187% 3,39

* Að undanskildum kostnaði við fyrirhuguð kaup á Festi hf.

**Rekstrarfjárhæðir  eru reiknaðar á ársgrundvelli
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6.5 Efnahagur N1 í lok fyrsta ársfjórðungs 2018 og í árslok 2015-2017 

Eignir 

Heildareignir N1 námu 28.298 m.kr. þann 31. mars 2018 og jukust um 642 m.kr. eða um 2,3% frá árslokum 2017, 

þegar heildareignir félagsins námu 27.656 m.kr. Í árslok 2016 námu heildareignir félagsins 25.622 m.kr. og 18.785 

m.kr. í árslok 2015. Hækkun milli áranna 2016 og 2017 skýrist að mestu af hækkun á fastafjármunum vegna 

endurmats á fasteignum. Sjá nánar yfirlit yfir fastafjármuni hér á eftir. 

 

 

 

Fastafjármunir félagsins voru samtals 19.062 m.kr. þann 31. mars 2018 eða sem nemur 67,3% af heildareignum 

félagsins, samanborið við 19.132 m.kr. þann 31. desember 2017 þegar fastafjármunir námu 69,2%, af 

heildareignum. Óveruleg lækkun átti sér stað á fastafjármunum félagsins á fyrstu þremur mánuðum ársins 2018 

eða um 70 m.kr. Fastafjármunir í lok ársins 2015 námu 11.176 m.kr. samanborið við 17.854 m.kr. í lok árs 2016. 

Hækkunina má að mestu rekja til hækkunar á rekstrarfjármunum vegna viðsnúnings á virðisrýrnun fasteigna.  

Óefnislegar eignir félagsins samanstanda af hugbúnaði og vörumerki félagsins. 

Rekstrarfjármunir hækka um 72,1% á árinu 2016 sem skýrist af viðsnúningi á virðisrýrnun fasteigna frá árinu 2011 

og endurmati af fastafjármunum að fjárhæð 4.850 m.kr. í árslok 2016. Viðsnúningur á virðisrýrnun fasteigna skýrist 

af því að á árinu 2011 var færð virðisrýrnun á fasteignir félagsins en á árinu 2016 komu fram vísbendingar um að 

virðisrýrnunin hafi gengið til baka. Á árinu 2017 voru Klettagarðar 13 keyptir fyrir 1.653 m.kr. en húsnæðið var 

áður leigt undir vöruhúsastarfsemi félagsins. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum námu 1.856 

m.kr. í árslok 2017, samanborið við 1.764 m.kr. árið 2016, hækkunin er vegna hlutdeildar í afkomu 

hlutdeildarfélaga. 

 

 

 

Veltufjármunir félagsins námu 9.236 m.kr. í lok fyrsta ársfjórðungs 2018 sem er 8,3% hækkun frá árslokum 2017. 

Veltufjármunir félagsins í árslok 2017 námu 8.525 m.kr., samanborið við 7.768 m.kr. árið áður. Hækkunin milli ára 

skýrist af auknu handbæru fé og hækkun viðskiptakrafna og krafna á tengd félög.  

Veltufjárhlutfall félagsins milli ársfjórðunga hefur aukist síðustu þrjá ársfjórðunga, eða frá þriðja ársfjórðungi 2017. 

Þann 31. mars 2018 var veltufjárhlutfallið 1,9 samanborið við 2,0 í lok ársins 2017 og 1,6 í árslok 2016.  

Fjárhæðir í m.kr. 31/3 2018 % b r . 31/12 2017 % b r . 31/12 2016 % b r . 31/12 2015

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir 206 -4,2% 215 -16,7% 258 -18,6% 317

Rekstrarfjármunir 16.870 -0,4% 16.940 7,4% 15.773 72,1% 9.167

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 1.854 0,8% 1.840 5,3% 1.748 9,7% 1.594

Eignarhlutir í öðrum félögum 15 -6,3% 16 -5,9% 17 -43,3% 30

Skuldabréfaeign 116 -4,1% 121 108,6% 58 -14,7% 68

Fastafjármunir samtals 19.062 -0 , 4 % 19.132 7 , 2 % 17.854 5 9 , 8 % 11.176

Fjárhæðir í m.kr. 31/3 2018 % b r . 31/12 2017 % b r . 31/12 2016 % b r . 31/12 2015

Veltufjármunir

Birgðir 3.252 14,5% 2.840 -6,2% 3.027 16% 2.604

Viðskiptakröfur 3.051 17,6% 2.595 12,7% 2.303 1% 2.275

Kröfur á tengda aðila 155 2,0% 152 913,3% 15 -29% 21

Aðrar skammtímakröfur 391 185,4% 137 -12,7% 157 -34% 237

Handbært fé 2.387 -14,8% 2.800 23,6% 2.266 -8% 2.472

Veltufjármunir samtals 9 .236 8 , 3 % 8.525 9 , 7 % 7.768 2 % 7.609



N1  Útgefandalýsing l 68 

 

 

Birgðir félagsins samanstanda af eldsneyti og öðrum vörum. Um síðustu tvö áramót hefur eldsneyti vegið um 56-

57% af heildarbirgðum á móti öðrum vörum. Birgðir voru 3.252 m.kr. í lok mars 2018, samanborið við 2.840 m.kr. 

í lok árs 2017, sem er 14,5% hækkun á milli tímabila, en eldsneytisbirgðir eru að jafnaði lægstar í lok árs og aukast 

svo í takt við aukin umsvif. Annar og þriðji ársfjórðungar hafa verið umsvifameiri heldur en fyrsti og fjórði 

ársfjórðungur hjá félaginu. Helsta skýringin er að á þessum tveimur ársfjórðungum eru fleiri ferðamenn á ferð um 

landið, bæði erlendir og innlendir.  

Niðurfærsla eldsneytis lækkaði um 3 m.kr. á árinu 2017 en niðurfærsla annarra vara lækkaði um 37 m.kr. á sama 

tímabili. Á árinu 2016 lækkaði niðurfærsla eldsneytis um 15 m.kr. en niðurfærsla annarra vara lækkaði um 28 m.kr. 

Lækkun í niðurfærslu á öðrum vörum á árunum 2016 og 2017 er tilkomin vegna þess að úreltum/óseljanlegum 

vörum var fargað en þær höfðu áður verið færðar niður og var sú varúðarfærsla bakfærð við förgunina. 

Veltuhraði vörubirgða10 á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2018 var 7,5 samanborið við 6,1 á sama tímabili 2017. 

Veltuhraði birgða var 7,6 á árinu 2017, 8,0 á árinu 2016 og 12,0 á árinu 2015. Veltuhraðinn eykst vegna meiri sölu 

í flugeldsneyti ásamt því að verkfall sjómanna hafði slæm áhrif á veltuhraða á fyrsta ársfjórðungi 2017. 

Viðskiptakröfur félagsins voru 3.051 m.kr. þann 31. mars 2018 samanborið við 2.595 m.kr. í lok ársins 2017, sem 

er 17,6% hækkun, en viðskiptakröfur eru að jafnaði lægstar í lok árs og aukast svo í takt við aukin umsvif. Söludagar 

í viðskiptakröfum11 voru 32 dagar á tímabilinu 1. janúar – 31. mars 2018 samanborið við 33 daga á sama tímabili 

2017, 30 daga á árinu 2017, 30 daga árið 2016 og 25 daga árið 2015. 

Kröfur á tengda aðila jukust um 137 m.kr. frá árslokum 2016 til ársloka 2017, sem skýrist af fyrirframgreiðslu vegna 

hlutafjárhækkunar í EBK ehf., hlutdeildarfélags N1, að fjárhæð 122 m.kr. Til tengdra aðila teljast stórir hluthafar í 

félaginu, hlutdeildarfélög, stjórnarmenn félagsins og stjórnendur, nánir fjölskyldumeðlimir þeirra og félög í þeirra 

eigu. Viðskipti við tengda aðila hafa verið óveruleg frá upphafi árs 2015 til loka fyrsta ársfjórðungs 2018. 

Verðlagning í slíkum viðskiptum er sambærileg við önnur viðskipti félagsins. 

Aðrar skammtímakröfur þann 31. mars 2018 voru 391 m.kr. samanborið við 137 m.kr. þann 31. desember 2017. 

Hækkunin er að mestu leiti vegna fyrirframgreiðslu á eldsneytisbirgðum sem voru afhentar í upphafi apríl 2018.   

Handbært fé var 2.387 m.kr. í lok mars 2018, samanborið við 2.800 m.kr. í lok ársins 2017, 2.266 m.kr. í lok ársins 

2016 og 2.472 m.kr. í lok ársins 2015.  

                                                                 

10 Veltuhraði vörubirgða: vörunotkun/meðalstaða vörubirgða á tímabilinu (rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á ársgrundvelli) 
11 Söludagar í viðskiptakröfum: meðalstaða viðskiptakrafna á tímabilinu/seldar vörur og þjónusta (rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á 

ársgrundvelli) 
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Skuldir 

Heildarskuldir N1 námu 14.425 m.kr. þann 31. mars 2018 sem er hækkun um 580 m.kr. frá 31. desember 2017 

þegar þær voru 13.845 m.kr. Heildarskuldir námu 13.050 m.kr. í árslok 2016 og 11.052 m.kr. í árslok 2015. 

Af heildarskuldum í lok fyrsta ársfjórðungs 2018 voru langtímaskuldir félagsins um 9.474 m.kr. sem er 11 m.kr. 

lækkun frá 31. desember 2017 þegar þær voru 9.485 m.kr.  

 

 

 

Vaxtaberandi skuldir námu 8.000 m.kr. í lok fyrsta ársfjórðungs 2018 og í árslok 2017. Vaxtaberandi skuldir eru 

skuldir við lánastofnanir í formi óverðtryggðs láns, með 5,1% breytilegum vöxtum. Í árslok 2016 voru skuldir við 

lánastofnanir um 6.500 m.kr. en á árinu 2017 tók félagið nýtt 1.500 m.kr. óverðtryggt lán vegna kaupa félagsins á 

Klettagörðum 13 og hækkuðu því langtímaskuldir félagsins við lánastofnanir í 8.000 m.kr. Langtímalán eru án 

afborgana fram til nóvember 2021. Bent er á að félagið hefur samið um endurfjármögnun allra skulda sinna í 

kjölfar kaupanna á Festi hf., sbr. umfjöllun í kafla 6.1 – Endurfjármögnun. 

Þann 31. mars 2018 var tekjuskattskuldbinding 1.474 m.kr. samanborið við 1.485 m.kr. þann 31. desember 2017. 

Tekjuskattskuldbinding í lok árs 2016 var 1.499 m.kr. samanborið við 263 m.kr. í lok árs 2015 . Aukning milli ára 

skýrist af viðsnúningi á virðisrýrnun rekstrafjármuna frá árinu 2011 og endurmati á rekstrafjármunum í árslok 

2016. 

 

 

 

Skammtímaskuldir félagsins voru 4.951 m.kr. þann 31. mars 2018 en 4.360 m.kr. í lok ársins 2017 sem er 591 m.kr. 

hækkun. Frá lokum ársins 2016 til loka ársins 2017 var 11% lækkun á skammtímaskuldum. Lækkunina má að mestu 

rekja til skammtímaláns sem greitt var á árinu 2017. Tekjuskattur til greiðslu var 381 m.kr. þann 31. mars 2018 en 

444 m.kr. í lok ársins 2017, sem er 14,4% lækkun.  

Aðrar skuldir við hið opinbera en tekjuskattur til greiðslu þann 31. mars 2018 voru 2.676 m.kr., samanborið við 

2.058 m.kr. í lok árs 2017, sem er 30% hækkun. Aðrar skuldir við hið opinbera samanstanda af ógreiddum 

virðisaukaskatti og tolli af innflutningi, olíugjaldi, bensíngjaldi, kolefnisgjaldi og öðrum opinberum gjöldum. Á árinu 

2016 voru 509 m.kr. í skammtímaskuldum vegna afborgana af skammtímaláni félagsins í USD.  

Viðskiptaskuldir félagsins þann 31. mars 2018 voru 1.146 m.kr., samanborið við 1.067 m.kr. í lok ársins 2017, 896 

m.kr. á árslok 2016 og 1.158 m.kr. í árslok 2015.  

Fjárhæðir í m.kr. 31/3 2018 % b r . 31/12 2017 % b r . 31/12 2016 % b r . 31/12 2015

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir 8.000 0,0% 8.000 23,1% 6.500 2,0% 6.370

Tekjuskattsskuldbinding 1.474 -0,7% 1.485 -0,9% 1.499 470,0% 263

Fyrirfram innheimtar tekjur 0 0 151 -16,6% 181

Langtímaskuldir samtals 9 .474 -0 , 1 % 9.485 1 6 , 4 % 8.150 1 9 , 6 % 6.814

Fjárhæðir í m.kr. 31/3 2018 % b r . 31/12 2017 % b r . 31/12 2016 % b r . 31/12 2015

Skammtímaskuldir

Tekjuskattur til greiðslu 380           -14,4% 444              -13,3% 512              19,1% 430              

Aðrar skuldir við hið opinbera 2.676        30,0% 2.058           0,5% 2.047           15,5% 1.773           

Skuldir við lánastofnanir -                 -                    509              -                    

Viðskiptaskuldir 1.146        7,4% 1.067           19,1% 896              -22,6% 1.158           

Skuldir við tengda aðila 67              -40,7% 113              -44,1% 202              34,7% 150              

Fyrirfram innheimtar tekjur 177           -3,3% 183              -22,8% 237              5,3% 225              

Aðrar skammtímaskuldir 506           2,4% 494              -0,6% 497              -1,0% 502              

Skammtímaskuldir samtals 4 .951 1 3 , 6 % 4.360 -1 1 , 0 % 4.900 1 5 , 6 % 4.238      
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Skuldir við tengda aðila námu 67 m.kr. þann 31. mars 2018 samanborið við 113 m.kr. í lok desember 2017, sem  

skýrist á lækkun á skuld við Olíudreifingu ehf.  

Aðrar skammtímaskuldir þann 31. mars 2018 námu um 506 m.kr., samanborið við 494 m.kr. þann 31. desember 

2017. Aðrar skammtímaskuldir samanstanda af ógreiddum launum, ógreiddu áföllnu orlofi, ógreiddum áföllnum 

vöxtum og öðrum skammtímaskuldum. 

Eigið fé 

Eigið fé félagsins jókst um 62,6% á milli áranna 2015 og 2016. Skýringuna má að mestu rekja til hækkunar á 

endurmati fastafjármuna sem framkvæmt var í lok árs 2016 ásamt hagnaðar milli tímabila.  

 

 

 

Eiginfjárhlutfall félagsins var 49,9% í lok árs 2017, samanborið við 49,1% í árslok 2016. Frá ársbyrjun 2015 til loka 

fyrsta ársfjórðungs 2018 hefur eiginfjárhlutfall félagsins verið frá 35,3% upp í 49,9%. Lægst var það á öðrum og 

þriðja ársfjórðungi 2016. Eiginfjárhlutfall félagsins reiknast sem eigið fé deilt með heildarfjármagni félagsins hverju 

sinni.  

 

 

Arðsemi eigin fjár var 2,2% á fyrsta ársfjórðungi 2018. Arðsemi eigin fjár var 16,1% árið 2017 til samanburðar við 

39,2% árið 2016 og 19,9% árið 2015.  

  

Fjárhæðir í m.kr. 31/3 2018 % b r . 31/12 2017 % b r . 31/12 2016 % b r . 31/12 2015

Eigið fé

Hlutafé 250 0,0% 250 0,0% 250 -29% 350

Yfirverðsreikningur hlutafjár 3.154 0,0% 3.154 0,0% 3.154 -24% 4.153

Annað bundið eigið fé 4.108 -0,6% 4.132 -4,2% 4.315 696% 542

Óráðstafað eigið fé 6.361 1,4% 6.276 29,3% 4.853 81% 2.686

Eigið fé samtals 13.873 0 , 4 % 13.812 9 , 9 % 12.572 6 2 , 6 % 7.731
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Hagnaður og arðsemi eigin fjár 

 

 

*Hagnaður fyrstu þrjá mánuði ársins 2018. 

6.6 Sjóðstreymi N1 1. janúar 2015 til 31. mars 2018 

Félagið hefur þurft að taka til sín fé á fyrstu ársfjórðungum 2018 og 2017 en þá byggir félagið upp birgðir fyrir 

annan ársfjórðung þar sem umsvif aukast. Í árslok 2017 skilaði félagið 2.376 m.kr. handbæru fé frá rekstri og 3.478 

m.kr. árið 2016.  

 

 

Handbært fé í lok hvers árs lækkaði á árunum 2015-2017, sem skýrist af lækkun hlutfjár í tímabilinu. Veruleg 

breyting var á rekstrartengdum eignum og skuldum frá árslok 2016 til ársloka 2017 eða um 770 m.kr. Skýringuna 

má að mestu rekja til birgðaláns í erlendri mynt sem tekið var í lok árs 2016 og endurgreitt á árinu 2017 en félagið 

er að jafnaði ekki með birgðalán í lok árs.  

Mikil árstíðarsveifla er í rekstrartengdum eignum og skuldum félagsins. Þannig eru birgðir, viðskiptakröfur og 

skuldir yfirleitt í hámarki um mitt ár. Í töflunni hér að neðan má sjá hvernig árstíðabundnar sveiflur í rekstri hafa 

áhrif á sjóðstreymi félagsins. EBITDA og handbært fé er lægra á fyrsta og öðrum ársfjórðungi hvers árs. 

Fjárfestingarhreyfingar voru neikvæðar um 2.268 m.kr. árið 2017, neikvæðar um 992 m.kr. árið 2016 og um 472 

m.kr. árið 2015. Fjárfestingarhreyfingar á fyrsta ársfjórðungi 2018 voru neikvæðar um 163 m.kr. og um 171 m.kr. 

á sama tíma árið 2017.  

Fjármögnunarhreyfingar ársins 2017 voru jákvæðar um 393 m.kr. árið 2017 en neikvæðar um 2.698 m.kr. árið 

2016 og um 5.969 m.kr. árið 2015. Árið 2017 tók félagið langtímalán að fjárhæð 1.500 m.kr. til að fjármagna kaup 

á fasteigninni að Klettagörðum 13 fyrir 1.650 m.kr. Hlutafé var lækkað um 1.287 m.kr. á árinu 2016. 

Fjármögnunarhreyfingar á fyrsta ársfjórðungi 2018 voru neikvæðar um 86 m.kr. og neikvæðar um 96 m.kr. á sama 

tímabili árið 2017.  

Fjárhæðir í m.kr. 1F 2018 % b r . 1F 2017 2017 % b r . 2016 % b r . 2015

Sjóðstreymi

Handbært fé í ársbyrjun 2.800 23,6% 2.266 2.266 -8,3% 2.472 -46,6% 4.629

Handbært fé frá rekstri  (166) 1,2%  (164) 2.376 -31,7% 3.478 -18,2% 4.250

Fjárfestingahreyfingar  (163) -4,7%  (171)  (2.268) 128,6%  (992) 110,2%  (472)

Fjármögnunarhreyfingar  (86) -10,4%  (96) 393 -114,6%  (2.698) -54,8%  (5.969)

Gengismunur af handbæru fé 2 -60,0% 5 33 450,0% 6 -81,8% 33

Handbært fé í  lok tímabils 2 .387 2 9 , 6 % 1.842 2.800 2 3 , 6 % 2.266 -8 , 3 % 2.472
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Á myndinni hér að neðan má sjá þróun handbærs fjár frá rekstri og EBITDA frá 2015 til loka fyrsta ársfjórðungs 

2018. 

EBITDA og handbært fé frá rekstri 

 

 

6.7 Rekstur Festi hf. frá 1. mars 2015 til 28. febrúar 2018 

 

 

Framlegð sem hlutfall af vörusölu hefur verið á bilinu 21-22% á rekstrarárunum sem lauk 28. febrúar 2016-2018. 

Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 3.438 m.kr. á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 til 

samanburðar við 3.661 m.kr. árið á undan sem er 6% samdráttur á milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu 

og afskriftir jókst aftur á móti um 195 m.kr., eða um 6% á milli rekstraráranna 2015/2016 og 2016/2017. 

Á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 nam vörusala 39.976 m.kr. og hafði aukist um 1,5% frá árinu á undan. 

Vörusala jókst um 10,3% á milli rekstraráranna sem lauk í lok febrúar 2016 og 2017 og má rekja aukninguna til 

almenns vaxtar í vörusölu og nýrrar verslunar í Flatahrauni. Á fjárhagsárinu sem lauk í febrúar 2018 færði Krónan 

Rekstrarreikningur Festi hf.  (m.kr.)

1/3 2017 -

28/2 2018

1/3 2016 -

28/2 2017

1/3 2015-

28/2 2016

Vörusala .................................................................................................................... 39.976 39.389 35.708

Kostnaðarverð seldra vara ......................................................................................  (31.159)  (30.756)  (28.038)

Framlegð af vörusölu .................................................................. 8.817 8.633 7.670

Leigutekjur fasteigna og aðrar rekstrartekjur ........................................................ 1.090 1.330 1.256

Hagnaður af sölu fasteigna ..................................................................................... 0 0 204

Laun og launatengd gjöld .......................................................................................  (4.339)  (4.060)  (3.578)

Annar rekstrarkostnaður .........................................................................................  (2.131)  (2.242)  (2.085)

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og matsbreytingu 

f járfestingareigna 3.438 3.661 3.466

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................................  (618)  (492)  (359)

Matsbreytingar fjárfestingareigna .......................................................................... 266 591 0

Rekstrarhagnaður 3.086 3.760 3.107

Fjármunatekjur ......................................................................................................... 198 25 60

Fjármagnsgjöld .........................................................................................................  (1.118)  (1.178)  (1.317)

Gengismunur ............................................................................................................ 1 1  (1)

Hagnaður fyrir skatta 2.168 2.609 1.848

Tekjuskattur ..............................................................................................................  (471)  (505)  (370)

Hagnaður og hei ldarafkoma fjárhagsársins 1.697 2.104 1.479
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stærsta hluta vöruinnkaupa í ávöxtum og grænmeti í beinan innflutning en félagið hafði áður keypt þessa vöru af 

innlendum heildsölum. Þessi tilhögun bætir gæði félagsins, eykur framlegð en hefur einnig áhrif á kostnað.  

Festi hf. tók ákvörðun um að hætta rekstri verslunarinnar Intersport (ISP á Íslandi ehf.) á fjárhagsárinu sem lauk í 

lok febrúar 2018 og hefur versluninni verið lokað. 

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og matsbreytingu nam 3.438 á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 til 

samanburðar við 3.661 m.kr. árið á undan og 3.466 m.kr. á rekstrarárinu sem lauk í lok febrúar 2016. 

Leigutekjur og aðrar rekstrartekjur námu 1.090 m.kr. á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 til samanburðar 

við 1.330 m.kr. árið á undan og 1.256 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 2016. Leigutekjur eru vegna leigu á 

fjárfestingareignum Festi hf. og námu leigutekjurnar 758 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 2018 og til 

samanburðar 1.022 m.kr. árið á undan. Sala á fasteign í Kauptúni skýrir lækkun á leigutekjum á milli rekstraráranna 

2015/2016 og 2017/2018. Gjaldfærður kostnaður vegna leigutekna nam 122 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 

2018 og til samanburðar 150 m.kr. árið á undan. 

Launakostnaður hækkaði um 6,9% á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 til samanburðar við árið á undan og 

má rekja aukninguna að mestu til kjarasamningsbundinna launahækkana, en meðalfjöldi ársverka í Festi hf. hélst 

nánast óbreyttur á milli tímabilanna, var 623 á rekstrarárinu 2017/2018 til samanburðar við 621 á rekstrarárinu 

2016/2017. Launakostnaður hækkaði um 13,5% á milli rekstraráranna 2015/2016 og 2016/2017 en meðalfjöldi 

ársverka jókst á sama tíma um 33. 

Hrein fjármagnsgjöld námu 919 m.kr. á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 til samanburðar við 1.152 m.kr. 

árið á undan og 1.258 m.kr. á árinu sem lauk 28. febrúar 2016. 

Hagnaður og heildarafkoma fjárhagsársins sem lauk í lok febrúar 2018 var 1.697 m.kr. til samanburðar við 2.104 

m.kr. árið á undan og 1.479 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 2016. 
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6.8 Efnahagur Festi hf. 28. febrúar 2015-2018 

 

 

Heildareignir Festi hf. námu 38.057 m.kr. í lok fjárhagsársins sem lauk 28. febrúar 2018 til samanburðar við 39.285 

m.kr. árið á undan og 37.333 m.kr. í lok fjárhagsársins sem lauk í lok febrúar 2016. 

Fastafjármunir námu 31.968 m.kr. í lok febrúar 2018 og höfðu þeir þá lækkað um 2.815 m.kr. frá sama tíma árið 

2017.  

Fasteignir til útleigu/fjárfestingareignir eru eignir sem eru í útleigu til aðila utan samstæðu Festi hf. og námu þær 

8.805 m.kr. í lok febrúar 2018 og höfðu lækkað um 3.524 m.kr. frá árinu á undan. Félagið seldi fjárfestingareignir 

að verðmæti 3.918 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 2018 sem skýrir að mestu þessa lækkun. Kauptún 6, sem 

var ein stærsta fasteign félagsins var seld, ásamt fasteign við Goðahraun í Vestmannaeyjum og Víkurbraut í Vík í 

Mýrdal. 

Efnahagsreikningur Festi hf.  (m.kr.) 28/2 2018 28/2 2017 28/2 2016

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ....................................................................................... 2.232 2.022 1.617

Fasteignir til eigin nota ............................................................................................... 9.845 9.347 8.862

Fasteignir til útleigu/fjárfestingareignir .................................................................... 8.805 12.329 11.356

Óefnislegar eignir ........................................................................................................ 11.055 11.074 11.105

Eignarhlutar í félögum ................................................................................................ 32 12 13

Fastafjármunir samtals 31.968 34.783 32.953

Veltufjármunir

Vörubirgðir ................................................................................................................... 3.735 3.321 2.863

Viðskiptakröfur ............................................................................................................ 484 465 785

Aðrar skammtímakröfur ............................................................................................. 197 127 130

Handbært fé ................................................................................................................ 1.673 589 602

Veltufjármunir samtals 6.089 4.502 4.381

Eignir 38.057 39.285 37.333

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé .......................................................................................................................... 882 882 882

Yfirverðsreikningur hlutafjár ...................................................................................... 7.938 7.938 7.938

Annað bundið eigið fé ................................................................................................ 889 931 178

Óráðstafað eigið fé ..................................................................................................... 5.555 5.409 4.049

Eigið fé 15.264 15.160 13.046

Langtímaskuldir og skuldbindingar

Skuldir við lánastofnanir ............................................................................................ 15.029 16.749 17.692

Tekjuskattsskuldbinding ............................................................................................ 1.824 1.718 1.507

Langtímaskuldir og skuldbindingar 16.853 18.467 19.199

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ........................................................................................................... 3.822 3.789 3.460

Næsta árs afborgun langtímaskulda ......................................................................... 939 661 635

Ógreiddir reiknaðir skattar ......................................................................................... 360 351 227

Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................................ 819 857 767

Skammtímaskuldir samtals 5.940 5.658 5.088

Skuldir samtals 22.793 24.125 24.287

Eigið fé og skuldir 38.057 39.285 37.333
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Fjárfestingareignir eru metnar á gangvirði og er matið byggt á sjóðstreymisgreiningu. Fjallað er um mat á 

fjárfestingareignum í skýringu 12 með ársreikningi fjárhagsársins 2017/2018 og skýringu 11 með ársreikningi 

fjárhagsársins 2016/2017. Matsbreyting fjárfestingareigna nam 266 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 2018 og 

til samanburðar 591 m.kr. árið á undan. Festi hf. breytti um matsaðferð á fasteignum til útleigu á rekstarárinu 

2016/2017 í samræmi við upptöku alþjóðlegra reikningsskilastaðla og því er ekki reiknuð matsbreyting á 

fjárhagsárinu 2015/2016. 

Óefnislegar eignir námu 11.055 m.kr. í lok rekstrarársins sem lauk 28. febrúar 2018. Lítil breyting hefur verið á 

þessum eignaflokki sl. þrjú ár. Óefnislegar eignir samanstanda af viðskiptavild, vörumerkjum og lénum og 

viðskiptasamningum, þar sem viðskiptavild er stærsti hlutinn. Viðskiptavild er úthlutað á fjárskapandi einingar og 

framkvæmd eru virðisrýrnunarpróf. Nánari upplýsingar um virðisrýrnunarprófin koma fram í skýringu 13 með 

ársreikningi fyrir fjárhagsárið 2017/2018 og skýringu 12 með ársreikningi fyrir árið á undan. 

Veltufjármunir námu 6.089 m.kr. í lok febrúar 2018 til samanburðar við 4.502 m.kr. á sama tíma árið 2017. 

Hækkun á veltufjármunum má rekja til hækkunar á handbæru fé. Aukningu í vörubirgðum á tímabilinu má rekja 

til aukningar í veltu og opnunar á nýrri verslun. 

Eigið fé Festi hf. nam 15.264 m.kr. í lok febrúar 2018 og eiginfjárhlutfallið var 40,1%. Litlar breytingar hafa verið á 

eigin fé félagsins sl. þrjú ár og eiginfjárhlutfallið var 38,6% í lok febrúar 2017 og 32% árið á undan.  

Skuldir Festi hf. námu 22.793 m.kr. í lok febrúar 2018 og höfðu lækkað um 1.332 m.kr. frá árinu á undan. 

Langtímaskuldir og skuldbindingar námu 16.853 m.kr. í lok febrúar 2018 og þar af námu vaxtaberandi skuldir 

15.029 m.kr. Vaxtaberandi skuldir lækkuðu um 1.720 m.kr. á rekstrarárinu sem lauk 28. febrúar 2018 og um 943 

m.kr. á rekstrarárinu á undan. Í apríl 2017 greiddi móðurfélag Festi hf. 1.000 m.kr. inn á veltilánasamning, en tók 

einnig nýtt lán í ágúst 2017 að fjárhæð 1.500 m.kr. 

Vaxtaberandi skuldir eru í íslenskum krónum. Vextir af óverðtryggðum langtímaskuldum voru á bilinu 5,1%-5,5% 

á rekstrarárinu sem lauk í lok febrúar 2018 og 6,05%-7,6% árið á undan. Vextir af verðtryggðum langtímaskuldum 

voru 3,9% á árinu sem lauk 28. febrúar 2018 og 3,8% árið á undan. 

Festi hf. hefur veðsett fasteignir og lóðir til tryggingar á skuldum við lánastofnanir. Bókfært verð eignanna nam 

17.755 m.kr. í lok febrúar 2018 en eftirstöðvar áhvílandi veðskulda námu á sama tíma 15.945 m.kr. Festi hf. hefur 

jafnfram veðsett eignarhluti í dótturfélögunum Krónunni ehf., og Elko ehf. til tryggingar skuldum við lánastofnanir. 

Skammtímaskuldir Festi hf. námu 5.940 m.kr. í lok febrúar 2018, þar af námu viðskiptaskuldir 3.822 m.kr. og næsta 

árs afborgun langtímaskulda 939 m.kr. Aðrar skammtímaskuldir námu á sama tíma 819 m.kr. og er þar um að 

ræða ógreidd laun og launatengd gjöld, ógreiddan virðisaukaskatt, ógreidda áfallna vexti af langtímaskuldum og 

aðrar skammtímaskuldir. 

Festi hf. hefur gert óuppsegjanlega rekstrarleigusamninga sem ekki eru færðir í efnahagsreikning. Samningarnir 

eru vegna verslunarhúsnæðis og er leigutíminn til allt að 10 ára. Eftirstöðvar samninganna í lok febrúar 2018 námu 

988 m.kr. og til samanburðar 788 m.kr. árið á undan. Gjaldfærð rekstrarleiga á rekstrarárinu sem lauk í lok febrúar 

2018 nam 420 m.kr. og til samanburðar 351 m.kr. árið á undan. 

Festi hf. hefur gert rekstrarleigusamninga sem leigusali um leigu á fjárfestingareignum sínum til allt að 33 ára. 

Kröfur vegna óuppsegjanlegra rekstrarleigusamninga námu 5.245 m.kr. í lok febrúar 2018 og til samanburðar 

7.983 m.kr. á sama tíma árið á undan. 
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6.9 Sjóðstreymi Festi hf. frá 1. mars 2015 til 28. febrúar 2018 

 

 

Handbært fé í lok árs hækkaði um 1.083 m.kr. á fjárhagsárinu sem lauk 28. febrúar 2018. Veltufé frá rekstri á 

tímabilinu nam 2.397 m.kr. og handbært fé frá rekstri nam 1.933 m.kr.  

Hreinar fjárfestingarhreyfingar námu 2.485 m.kr. á árinu sem lauk í lok febrúar 2018. Töluverðar breytingar voru 

á keyptum varanlegum rekstrarfjármunum, auk þess sem seldar voru fjárfestingareignir fyrir 3.918 m.kr. á árinu. 

Á fjárhagsárinu sem lauk 28. febrúar 2018 endurgerði Krónan verslun sína á Akranesi, lauk endurgerð Bíldshöfða 

ásamt því að opna í ágúst 2017 nýtt verslunarform undir heitinu Kr. á Vík. Kr. er hugsað sem arftaki Kjarvals og er 

smækkuð mynd af Krónu, aðlöguð að nærsamfélaginu. Félagið hóf byggingu verslunarhúss í Garðabæ ásamt því 

að fjárfest í framtíðarlóð í Vallarhverfi í Hafnarfirði. Á árinu var Kauptún 6, sem var ein stærsta fasteign félagsins 

seld, ásamt fasteign við Goðahraun í Vestmannaeyjum og Víkurbraut í Vík í Mýrdal. Allar fasteignir félagsins eru 

nú í smásölutengdri starfsemi. Félagið fjárfesti á fjárhagsárinu sem lauk í lok febrúar 2018 í 24,5% hlut í félaginu 

Perroy, en félagið sér um rekstur Nespresso á Íslandi. 

Festi hf. greiddi 3.246 m.kr. í afborganir af langtímaskuldum á árinu sem lauk í lok febrúar 2018 og tók ný 

langtímalán að fjárhæð 1.512 m.kr. Greiddur var út arður að fjárhæð 1.600 m.kr. á árinu. 

Sjóðstreymisyfirlit Festi hf.  (m.kr.)

1.3.2017 -

28.2.2018

1.3.2016 -

28.2.2017

1.3.2015 -

28.2.2016

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður tímabilsins .................................................................................................. 1.697 2.104 1.479

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................................... 618 492 359

Matsbreytingar fjárfestingareigna .............................................................................  (266)  (591) 0

(Hagnaður) af sölu eigna ............................................................................................  (81)  (2)  (204)

Tekjuskattsskuldbinding ............................................................................................ 148 218 118

Reiknaðir liðir langtímalána ....................................................................................... 283 225 261

Aðrir liðir ......................................................................................................................  (2)  (24)  (46)

Veltufé frá (ti l )  rekstrar ................................................................. 2.397 2.422 1.966

Vörubirgðir, (hækkun)  (426)  (403)  (218)

Breyting rekstrartengdra eigna .................................................................................. 206 304  (254)

Breyting rekstrartengdra skulda ................................................................................  (244) 508 579

 (463) 409 107

Handbært fé frá rekstri 1.933 2.832 2.074

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................  (1.350)  (1.318)  (1.677)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ............................................................................. 75 10 0

Kaup/viðbætur fjárfestingareigna .............................................................................  (139)  (382) 0

Seldar fjárfestingareignir ............................................................................................ 3.918 0 0

Keyptar aðrar eignir ....................................................................................................  (20) 0  (3)

2.485  (1.689)  (1.680)

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímaskulda .........................................................................................  (3.246)  (1.170)  (4.980)

Nýjar langtímaskuldir .................................................................................................. 1.512 15 4.321

Arðgreiðslur til eigenda félagsins ..............................................................................  (1.600) 0 0

 (3.335)  (1.155)  (660)

Hækkun á handbæru fé 1.083  (13)  (266)

Handbært fé í upphafi fjárhagsársins ....................................................................... 589 602 868

Handbært fé í  lok f járhagsársins 1.673 589 602
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6.10 Fjárfestingar 

Upplýsingar um helstu fjárfestingar N1 sl. þrjú ár og fram að dagsetningu útgefandalýsingarinnar, ásamt 

upplýsingum um yfirstandandi fjárfestingar og framtíðarfjárfestingar sem gerðir hafa verið bindandi samningar 

um eru eftirfarandi:  

Kaupsamningur um kaup N1 á öllu hlutafé í Festi hf. var undirritaður 3. október 2017 og samþykkti 

Samkeppniseftirlitið kaupin þann 30. júlí 2018.  Endanlegt kaupverð hlutafjár, að teknu tilliti til 

leiðréttingarákvæða í kaupsamningi, er 23.707 m.kr. Greiðist það annars vegar með afhendingu 79.573.913 hluta 

í N1 á genginu 115, eað 9.151 m.kr. og hins vegar með 14.556 m.kr. í reiðufé.  

Í lok árs 2012 seldi N1 FAST-2 ehf. fasteignina að Klettagörðum 13. Samhliða sölunni leigði félagið eignina til baka 

til 10 ára með kauprétti að henni eftir 5 ár og aftur í lok leigutíma á framreiknuðu söluverði. Í september 2017 

nýtti N1 kaupréttinn og keypti fasteignina. Kaupverð eignarinnar var 1.653 m.kr. og var það fjármagnað með eigin 

fé og lánsfé. 

Árið 2016 keypti N1 rekstur og fasteign Gúmmívinnslunnar á Akureyri fyrir 230 m.kr. en kaupin voru fjármögnuð 

með eigin fé. 

Á árinu 2017 byggði Festi fasteignir nýbyggingu við Akrabraut í Garðabæ fyrir 340 m.kr. sem var fjármögnuð með 

eigin fé, ásamt því að selja Kauptún í Garðabæ fyrir 3.880 m.kr. 

Á árinu 2016 byggði Festi fasteignir nýbyggingu við Flatahraun í Hafnarfirði en á sama ári fjárfesti Krónan í 

versluninni fyrir 220 m.kr. Framangreindar fjárfestingar voru fjármagnaðar með eigin fé. 

Á árinu 2015 keypti Festi fasteignir fasteign við Austurveg á Selfossi fyrir 1.100 m.kr. sem var fjármögnuð með 

eigin fé og seldi fasteign við Miðhraun í Garðabæ fyrir 900 m.kr. á sama ári. 
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7. TILKYNNING TIL FJÁRFESTA 

Útgefandalýsing þessi er hluti af lýsingu N1, sem dagsett er 24. ágúst 2018 og varðar töku hlutafjárhækkunar í N1 

til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Framangreint fer fram í samræmi við íslensk lög og reglugerðir, meðal 

annars lög um verðbréfaviðskipti, reglugerðir settar á grundvelli laganna, tilskipun Evrópuþingsins og –ráðsins 

2003/71/EB, sem hefur verið innleidd í íslensk lög og reglur Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, 

útgefnar 1. janúar 2018. Lýsingin hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu. Lýsingin samanstendur af þremur 

aðskildum skjölum, útgefandalýsingu þessari, verðbréfalýsingu og samantekt sem dagsettar eru 24. ágúst 2018. 

Lýsingin inniheldur þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar fjárfestum til þess að þeir geti metið eignir og skuldir, 

fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur N1 sem og þau réttindi sem fylgja hlutum í N1. Upplýsingar í lýsingunni 

má ekki skoða eða túlka sem loforð um sérstakan árangur í rekstri eða loforð um ávöxtun fjármuna, af hálfu N1, 

umsjónaraðilans, Fyrirtækjaráðgjafar Landsbankans hf., eða annarra aðila.  

Fjárfestum er bent á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í 

hlutum í N1 ættu fjárfestar að fara yfir allar upplýsingar í lýsingunni. Fjárfestum er sér í lagi ráðlagt að kynna sér 

þá áhættu- og óvissuþætti sem geta haft verulega áhrif á N1 og virði hlutabréfa í N1, en þeim er lýst í köflum 1 í 

útgefandalýsingunni og verðbréfalýsingu dagsettri 24. ágúst 2018. Fjárfestum er bent á að gera eigin sjálfstæðar 

kannanir á þeim þáttum sem sérstaklega geta átt við um fjárfestingu þeirra í hlutum í N1. Fjárfestar verða að 

byggja ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í N1 á eigin athugunum og greiningum á þeim upplýsingum sem fram 

koma í lýsingunni. Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar sérfræðinga, svo sem hjá bönkum og 

verðbréfafyrirtækjum við mat á hlutum í N1 sem fjárfestingarkosti. Fjárfestum er einnig ráðlagt að kynna sér eigin 

réttarstöðu, þ.m.t. skattaleg atriði sem kunna að snerta fjárfestingu þeirra í hlutum í N1 og leita óháðrar ráðgjafar 

í því tilliti. 

Upplýsingar í lýsingunni byggja á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem lýsingin var undirrituð. Komi fram 

mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varða upplýsingar í lýsingunni, sem máli geta 

skipt við mat á hlutunum og koma fram á tímabilinu frá því að lýsingin var staðfest af Fjármálaeftirlitinu og þar til 

útboði lýkur eða, ef við á, þegar viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði hefjast, verður útbúinn viðauki við 

lýsinguna þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Viðaukinn skal staðfestur af Fjármálaeftirlitinu innan sjö virkra 

daga og birtur á sama hátt og upprunalega lýsingin. Einnig verður, ef nauðsyn krefur, gerður viðauki við samantekt 

lýsingarinnar þar sem tekið er mið af þeim viðbótarupplýsingum sem fram koma í viðaukanum.  

Hlutabréf í N1 hafa verið í viðskiptum á Aðalmarkaði Kauphallarinnar frá 19. desember 2013 og því gilda um félagið 

lög og reglur er varða viðvarandi upplýsingaskyldu. Upplýsingar vegna viðvarandi upplýsingaskyldu félagsins eru 

birtar í gegnum Nasdaq GlobeNewswire, fréttaveituna og á fjárfestasíðu N1, www.n1.is/um-

N1/fjarfestar/fyrirtaekjafrettir/ 

Lýsingunni skal ekki dreifa, senda eða miðla á annan hátt til landa eða í löndum þar sem birting krefst frekari 

skráningaraðgerða eða annarra aðgerða en þeirra sem íslensk lög og reglugerðir krefjast eða þar sem slíkt bryti í 

báða við lög eða reglugerðir í viðkomandi landi. 

Í sumum lögsagnarumdæmum kunna lög að setja skorður við dreifingu lýsingarinnar. Því gerir N1 kröfu um að allir 

viðtakendur lýsingarinnar kynni sér og breyti í samræmi við slík lög og skorður. N1 og Fyrirtækjaráðgjöf 

Landsbankans hf. eru ekki skaðabótaskyld vegna dreifingar þriðja aðila á lýsingunni í neinni lögsögu. 

Lýsingin er eingöngu birt á íslensku. Lýsinguna má nálgast með rafrænum hætti á vefsíðu N1, www.n1.is/um-

n1/fjarfestar/lysing. Fjárfestar geta nálgast útprentuð eintök af lýsingunni, sér að kostnaðarlausu, á skrifstofu N1, 

Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi. 
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7.1 Yfirlýsingar ábyrgðaraðila útgefandalýsingar fyrir hönd útgefanda 

Formaður stjórnar og forstjóri N1., kt. 540206-2010, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi, lýsa því yfir fyrir hönd N1 hf. að 

samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar, sem útgefandalýsingin hefur að geyma, í samræmi við 

staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar. 

 

Kópavogi, 24. ágúst 2018 

Fyrir hönd N1 hf. 

 

Margrét Guðmundsdóttir,    Eggert Kristófersson, 

stjórnarformaður N1 hf.    forstjóri N1 hf. 

 

7.2 Yfirlýsing endurskoðenda útgefanda 

Ernst & Young ehf., kt. 520902-2010, Borgartúni 30, 105 Reykjavík, hefur endurskoðað ársreikninga N1 fyrir 

fjárhagsárin 2015, 2016 og 2017. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það var álit 

Ernst & Young að ársreikningar áranna 2015, 2016 og 2017 gæfu glögga mynd af afkomu félagsins á viðkomandi 

fjárhagsári, efnahag þess í lok árs og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla, eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Áritun ársreikninga áranna 2015, 

2016 og 2017 var án fyrirvara. 

7.3 Umsjónaraðili og aðrir ráðgjafar 

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf., kt. 471008-0280, Austurstræti 11, 155 Reykjavík, hefur umsjón með töku 

nýrra hluta í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. hefur verið stjórn 

og stjórnendum N1 til ráðgjafar við gerð lýsingarinnar. 

7.4 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli fjárfesta er vakin á hagsmunum Landsbankans hf. í N1.: 

Landsbankinn er stærsti einstaki lánveitandi N1, er annar tveggja viðskiptavaka með hlutabréf í N1 og á 0,6% 

eignarhlut í N1 við dagsetningu lýsingarinnar. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. hefur umsjón með töku 

hlutabréfa í N1 til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Í því felst m.a. umsjón með gerð lýsingar og annarra 

nauðsynlegra gagna í tengslum við töku hlutabréfanna til viðskipta. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. fær 

greidda þóknun frá N1 vegna þessa. 

Í samræmi við 8. gr. laga um verðbréfaviðskipti hefur Landsbankinn hf. sett sér reglur um hagsmunaárekstra. 

Landsbankinn hvetur fjárfesta til að kynna sér reglurnar sem er að finna á vefslóðinni: 

http://bankinn.landsbankinn.is/Uploads/documents/UmLandsbankann/MiFID/1226-

04_Utdrattur_ur_stefnu_Landsbankans_um_hagsmunaarekstra.pdf 

7.5 Gildistími og aðgengi að útgefandalýsingu 

Gildistími útgefandalýsingar er 12 mánuðir frá staðfestingu Fjármálaeftirlitsins á lýsingunni. Útgefanda er heimilt 

að nota áður staðfesta útgefandalýsingu á gildistíma hennar ásamt annarri verðbréfalýsingu og samantekt sem þá 

mynda saman lýsingu, eins og nánar er kveðið á um í 46., 47., og 49. gr. laga um verðbréfaviðskipti. 
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Á meðan útgefandalýsingin er í gildi verður hún birt á vefsíðu N1, www.n1.is/um-n1/fjarfestar/lysing 

7.6 Skjöl felld inn með tilvísun 

Eftirfarandi skjöl eru felld með tilvísun inn í útgefandalýsinguna og skoðast sem órjúfanlegur hluti af henni: 

 Óendurskoðaður samandreginn árshlutareikningur N1 fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2018, vefslóð: 

 https://www.n1.is/media/24807/n1-hf-arshlutareikningur-q1-2018.pdf 

 Endurskoðaður ársreikningur N1 fyrir fjárhagsárið 2017, sem lauk 31. desember 2017, ásamt skýrslu 

endurskoðanda, vefslóð: 

https://www.n1.is/media/24571/n1-hf-arsreikningur-31-12-2017.pdf 

 Endurskoðaður ársreikningur N1 fyrir fjárhagsárið 2016, sem lauk 31. desember 2017, ásamt skýrslu 

endurskoðanda, vefslóð: 

https://www.n1.is/media/22461/arsreikningur-n1-31-12-2016.pdf  

 Endurskoðaður ársreikningur N1 fyrir fjárhagsárið 2015, sem lauk 31. desember 2015, ásamt skýrslu 

endurskoðanda, vefslóð: 

https://www.n1.is/media/17983/arsreikningur-n1-31-12-2015.pdf  

 Samþykktir N1, dagsettar 26. október 2017, vefslóð: 

https://www.n1.is/um-n1/fjarfestar/samthykktir/ 

 Stjórnarháttaryfirlýsing N1, dagsett 19. febrúar 2018, vefslóð: 

https://www.n1.is/media/24571/n1-hf-arsreikningur-31-12-2017.pdf 

7.7 Skjöl til sýnis 

Í 12 mánuði frá staðfestingu útgefandalýsingarinnar má skoða eftirfarandi skjöl á vefsíðu útgefandans, 

www.n1.is/um-n1/fjarfestar/lysing2018 og í höfuðstöðvum útgefandans að Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi: 

 Lýsing, dagsett 24. ágúst 2018 og viðaukar við hana eftir því sem við á. 

 Útgefandalýsing dagsett 24. ágúst 2018 og viðaukar við hana eftir því sem við á. 

 Verðbréfalýsing dagsett 24. ágúst 2018 og viðaukar við hana eftir því sem við á. 

 Óendurskoðaður samandreginn árshlutareikningur útgefandans fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2018. 

 Endurskoðaðir ársreikningar útgefandans fyrir fjárhagsárin 2015, 2016 og 2017 ásamt 

endurskoðunarskýrslum sem þeim fylgja. 

 Samþykktir N1, dagsettar 26. október 2017. 

 Stjórnarháttaryfirlýsing N1 dagsett 19. febrúar 2018. 

 Endurskoðaðir ársreikningar Festi hf. fyrir fjárhagsárin sem enda 28. febrúar 2016, 2017 og 2018 ásamt 

endurskoðunarskýrslum sem þeim fylgja 

7.8 Upplýsingar frá þriðja aðila/sérfræðiskýrslur 

Upplýsingar í útgefandalýsingunni byggja ekki á yfirlýsingum utanaðkomandi sérfræðinga eða þriðja aðila, annarra 

en opinberum upplýsingum sem birtar hafa verið að opinberum aðilum. 

7.9 Skilgreiningar og skammstafanir 

Í útgefandalýsingunni vísa hugtökin: 

„Aðalmarkaður Kauphallarinnar“ til skipulegs verðbréfamarkaðar í skilningi laga nr. 110/2007, um kauphallir sem 

rekinn er af Nasdaq Iceland hf.,  

„Deloitte“ til Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi,  

„Ernst & Young“ til Ernst & Young ehf., kt. 520902-2010, Borgartúni 30, 105 Reykjavík, 

http://www.n1.is/um-n1/fjarfestar/lysing2018
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„Festi“ til Festi hf., kt. 500913-0100, Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík, 

„Fjármálaeftirlitið“ til Fjármálaeftirlitsins, kt., 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, 

„Kauphöllin“ til Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, 

„IFRS“ til alþjóðlegra reikningsskilastaðla (e. International Financial Reporting Standards) 

„ISK“ til íslenskra króna, 

„Landsbankinn hf.“ til Landsbankans hf., kt. 471008-0280, Austurstræti 11, 155 Reykjavík, 

„lýsingin“ til útgefandalýsingar þessarar, verðbréfalýsingar og samantektar N1 sem dagsettar eru 24. ágúst 2018, 

„lög um hlutafélög“ til laga nr. 2/1195, um hlutafélög, 

„lög um verðbréfaviðskipti“ til laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, 

„m.kr.“ til milljóna íslenskra króna, 

„N1“, „útgefandinn“, „samstæðan“ og „félagið“ til N1 hf., kt. 540206-2010, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi, 

„reikningsstofnun“ til aðila sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöð, 

„Seðlabankinn“ til Seðlabanka Íslands, kt. 560269-4129, Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík, 

 „umsjónaraðilinn“ til Fyrirtækjaráðgjafar Landsbankans hf.,  

„USD“ til Banaríkjadollara, 

„útgefandalýsingin“ til útgefandalýsingar þessarar sem dagsett er 24. ágúst 2018, 

„viðskiptavaki“ til hlutverks Arion banka hf. og Landsbankans hf. sem aðila sem gert hafa samninga um 

viðskiptavakt við N1, 

„1 F 2017“ og „1 F 2018“ til tímabilanna 1. janúar til 31. mars árin 2017 og 2018, 

nema annað megi lesa af samhengi eða tekið fram í textanum. 

Þegar vísað er til laga og reglugerða í verðbréfalýsingunni er vísað til íslenskra laga og reglugerða með áorðnum 

breytingum. 
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8. ÁRSREIKNINGAR FESTI HF. 

Festi hf. - Ársreikningur samstæðu 1. mars 2015-29. febrúar 2016 

Festi hf. - Ársreikningur samstæðu 1. mars 2016 – 28. febrúar 2017 

Festi hf. - Ársreikningur samstæðu 1. mars 2017-28. febrúar 2018 
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