
Raforkuvinnsla og sala Landsvirkjunar á árinu 2013 gekk vel. Selt magn nam 13.186 GWst á árinu
sem er mesta raforkusala í sögu félagsins. Á árinu var að mestu lokið við byggingu
Búðarhálsvirkjunar sem skilar félaginu aukinni framleiðslugetu frá mars 2014.
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Góð afkoma grunnrekstrar

Árið 2013 hækkuðu tekjur frá fyrra ári vegna aukinnar raforkusölu og hækkandi flutningstekna en á móti kom að álverð á
heimsmarkaði fór lækkandi á árinu. Afkoma grunnrekstrar, hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði, hefur farið hækkandi
síðustu ár og var 2013 besta afkomuár í sögu fyrirtækisins. Þrátt fyrir þetta var tap á rekstri fyrirtækisins eftir skatta. Tapið
skýrist af lækkun álverðs á heimsmarkaði sem kemur meðal annars fram í mikilli lækkun á bókfærðu verði innbyggðra
afleiða sem fyrirtækið getur haft takmörkuð áhrif á.

Handbært fé frá rekstri nam 258 milljónum USD sem er það næst hæsta í sögu samstæðunnar. Fjárfestingar hækkuðu frá
fyrra ári en sökum góðs sjóðstreymis var mögulegt að halda áfram að greiða niður skuldir og styrkja fjárhagsstöðu
fyrirtækisins.

Landsvirkjun hefur á undanförnum árum markvisst unnið að því að draga úr áhættu. Helstu fjárhagslegu áhættuþættir
eru álverð, vextir og gengi gjaldmiðla gagnvart Bandaríkjadal.

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði er sá mælikvarði sem Landsvirkjun horfir til þegar grunnrekstur fyrirtækisins er
metinn. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 121,8 m. USD árið 2013 en var 103,7 m. USD árið áður. Fyrirtækið
horfir til þessa mælikvarða þar sem að óinnleystir fjármagnsliðir eru reiknaðir liðir sem hafa engin áhrif á sjóðstreymi.
Miklar sveiflur geta verið á þessum reiknuðu liðum, sem fyrirtækið getur haft takmörkuð áhrif á. Af þeim sökum er ekki
rétt að horfa einungis á afkomu félagsins eftir skatta við mat á grunnrekstri félagsins.
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Nettó skuldir Eiginfjárhlutfall

Þróun á handbæru fé fyrir fjármögnunarhreyfingar

Fjárfestingarhreyfingar á árinu 2013 námu 149,5 m. USD en einungis 10 m. USD voru vegna viðhaldsfjárfestinga í
aflstöðvum og flutningsmannvirkjum, þ.e. fjárfestingar sem eru nauðsynlegar fyrirtækinu til að halda áfram núverandi
rekstri. Frjálst sjóðstreymi fyrirtækisins nam því 248 m. USD á árinu. Frjálst sjóðstreymi getur fyrirtækið notað til dæmis til
nýrra fjárfestinga (sem námu um 138 m. USD), niðurgreiðslu skulda eða greitt eigendum út arð. Handbært fé fyrir
fjármögnunarhreyfingar nam 109 m. USD á árinu.

Nettó skuldir voru 2.429 m. USD í lok árs 2013 og standa næstum í stað þrátt fyrir að handbært fé frá rekstri að teknu tilliti
til fjárfestinga hafi verið jákvætt um 109,0 m. USD. Meginástæður þess eru reiknað gengistap vegna lána í annarri mynt en
Bandaríkjadal og verðbætur. Veginn meðallíftími lánasafnsins var um 6,3 ár. Eigið fé fyrirtækisins lækkaði lítillega á árinu
og var 1.658,1 m. USD í lok árs. Eiginfjárhlutfallið lækkaði einnig en það var 36,3% í árslok 2013 en 37,6% í lok árs 2012.

Nettó skuldir og eiginfjárhlutfall
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Horfur í rekstri

Landsvirkjun mun áfram leggja áherslu á niðurgreiðslu skulda ásamt því að auka hagræði og draga almennt úr áhættu í
rekstri fyrirtækisins. Afkoma Landsvirkjunar mun áfram ráðast að miklu leyti af þróun álverðs, vaxta og gjaldmiðla. Tekjur
fyrirtækisins eru að hluta til tengdar verði á áli og breytingar á álverði á heimsmörkuðum hafa því áfram áhrif á
framtíðartekjur Landsvirkjunar. Álverð er um þessar mundir lágt og mikil óvissa um þróun þess á næstu misserum.
Meirihluti lána fyrirtækisins ber breytilega vexti og því er áframhaldandi lágt vaxtastig mikilvægt rekstrinum.

Síðasta vatnsár (sem er frá 1. október til 30. september hvers árs) var slakt vegna úrkomuleysis og kulda á hálendinu sem
olli því að ekki náðist að fylla öll miðlunarlón Landsvirkjunar síðasta haust. Það sem af er yfirstandandi vatnsári hefur
innrennsli í lónin verið talsvert undir meðallagi. Vegna þessa hefur Landsvirkjun þurft að tilkynna um skerðingu á
afgangsorku. Áformaðar skerðingar eru í fullu samræmi við gildandi raforkusamninga og gert ráð fyrir að þær geti orðið
allt að 2% af áætlaðri raforkusölu Landsvirkjunar á árinu 2014. Ef leysingar hefjast getur staðan breyst hratt til batnaðar
og skerðingum verður þá aflétt.

Búðarhálsvirkjun var formlega gangsett og tekin í fullan rekstur í mars 2014. Næstu virkjanaverkefni Landsvirkjunar sem
áætlað er að komi til framkvæmda verða á Norðausturlandi, en framvinda þeirra er háð orkusölusamningum við
raforkukaupendur og viðeigandi heimildum.

Áframhaldandi áhersla á skuldalækkun

Landsvirkjun mun áfram leggja höfuðáherslu á að greiða sem mest niður miklar skuldir fyrirtækisins. Langstærstur hluti af
handbæru fé fyrirtækisins frá rekstri mun því, líkt og síðustu ár, fara í að standa skil á afborgunum skulda.

Frá árslokum 2009 hafa nettó skuldir lækkað um 395 m. USD en þrátt fyrir það er Landsvirkjun ennþá of skuldsett. Nettó
skuldir eru nú 7,4 sinnum EBITDA (rekstrarhagnaður fyrir afskriftir) en það er um tvöfalt hærra hlutfall en hjá
sambærilegum orkufyrirtækjum í nágrannalöndum. Markmið Landsvirkjunar er að ná þessu hlutfalli niður fyrir 5 innan
nokkurra ára en það myndi skapa aukið svigrúm til að endurfjármagna erlendar skuldir til langs tíma á hagstæðum
vaxtakjörum.

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2013 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í
Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali.

Hörður A rnarson, forstjóri

„Grunnrekstur Landsvirkjunar árið 2013 gekk vel. Raforkusala jókst
um 416 GWst og var sú mesta í sögu fyrirtækisins eða 13.186 GWst.
Rekstrartekjur hækkuðu um 3,7% og hagnaður fyrir óinnleysta
fjármagnsliði og EBITDA jókst einnig. Þrátt fyrir ágætan
rekstrarárangur í erfiðu markaðsumhverfi var Landsvirkjun rekin
með tapi. Ástæðu þess má rekja til lækkandi álverðs á heimsmarkaði
og áhrifa þess á reiknað verðmat raforkusamninga. Afkoma
Landsvirkjunar mun áfram ráðast af þróun álverðs, vaxta og
gjaldmiðla en álverð er lágt um þessar mundir og þróun þess óvissu
háð.“



Áhættuvarnir tengdar álverði Rekstrartekjur Rekstrartekjur samtals

Rekstrartekjur

EBITDA EBITDA hlutfall

Rekstrarhagnaður án afskrifta, EBITDA

Rekstraryfirlit 2013

Rekstrartekjur samstæðunnar hækkuðu um 15,1 m. USD frá árinu áður, eða úr 407,8 m. USD í 422,9 m. USD. Hækkunin
skýrist einkum af aukningu í seldu magni og hærri flutningstekjum. Meðalheildsöluverð til almenningsrafveitna (án
flutningskostnaðar) var 4,0 kr./kWst á árinu samanborið við 3,9 kr./kWst árið áður. Meðalverð til iðnaðar var 25,8
USD/MWst en var 26,2 USD/MWst árið áður. Meðalverð til iðnaðar er reiknað með flutningskostnaði þar sem það á við.
Flutningstekjur hækka á milli ára úr 44,4 m. USD í 56,5 m. USD sem skýrist aðallega af hækkun á gjaldskrá. Áhættuvarnir
verja rekstur félagsins að hluta gegn sveiflum í álverði og námu tekjufærðar innleystar áhættuvarnir um 15 m. USD árið
2013 samanborið við 18 m. USD árið 2012.

Rekstrarkostnaður án afskrifta og virðisrýrnunar nam 93,8 m. USD á árinu 2013 en var 86,5 m. USD árið áður.
Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir, EBITDA, nam 329,1 m. USD og hækkaði frá fyrra ári. EBITDA hlutfallið er
77,8% en var 78,8% árið 2012 og hefur verið nokkuð stöðugt frá 2009. Að teknu tilliti til afskrifta nam rekstrarhagnaður,
EBIT 211,5 m. USD en var 209,0 m. USD árið áður.

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði er sá mælikvarði sem Landsvirkjun horfir til þegar það metur grunnrekstur
félagsins. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 121,8 m. USD árið 2013 en var 103,7 m. USD árið áður.

Innleystur gjaldeyrismunur var jákvæður um 7 m. USD árið 2013 (neikvæður um 5 m. USD árið áður) og á hlut í betri
afkomu grunnrekstrar. Meðalnafnvextir langtímalána voru um 3,5% að teknu tilliti til ríkisábyrgðargjalds en voru um
3,3% árið áður. Lágt vaxtastig á heimsmarkaði og lækkun skulda síðustu ára hefur haft jákvæð áhrif á afkomu
fyrirtækisins.

m
 U

SD

2009 2010 2011 2012 2013
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

m
 U

SD
2009 2010 2011 2012 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

m
 U

SD

2009 2010 2011 2012 2013
0

20

40

60

80

100

120

140



Hluti af orkusölusamningum móðurfélagsins eru tengdir þróun álverðs. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar krefjast þess að
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sú tenging sé reiknuð upp sem innbyggð afleiða. Reiknuð breyting á verðmæti þessarar innbyggðu afleiðu færist í
rekstrarreikning og er 174,6 m. USD til gjalda á árinu 2013 en var 3,4 m. USD til gjalda árið áður. Gjaldeyrismunur og
gangvirðisbreytingar eru að mestu leyti óinnleyst og verður að hafa það í huga við mat á afkomu fyrirtækisins. Óinnleystir
fjármagnsliðir eru því sérgreindir í framsetningu stjórnenda.

Afkoma ársins eftir skatta er háð breytingum á óinnleystum fjármagnsliðum sem félagið hefur takmörkuð áhrif á. Vegna
lækkunar álverðs á heimsmarkaði var árið 2013 tap á rekstri Landsvirkjunar 38,5 m. USD samanborið við hagnað upp á
55,3 m. USD árið áður.

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2013 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í
Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali.



Nettó skuldir Eiginfjárhlutfall

Efnahagsreikningur

Heildareignir Landsvirkjunar voru 4.569 m. USD í árslok 2013. Lausafjárstaða Landsvirkjunar er með ágætum en
handbært fé í árslok 2013 var 288 m. USD. Fyrirtækið hefur aðgang að samningsbundnum veltilánum og er óádreginn
hluti þeirra 291 m. USD. Þar að auki eru óádregin langtímalán að fjárhæð 10,7 m. USD. Lausafé og óádregin lán voru því
alls 590 m. USD.

Vaxtaberandi skuldir námu 2.717 m. USD í árslok 2013 og hafa hækkað um 93 m. USD frá árslokum 2012 þegar þær námu
2.625 m. USD. Að teknu tilliti til handbærs fjár og bundinna innstæðna þá námu nettó skuldir Landsvirkjunar 2.429 m.
USD í árslok en voru 2.436 m. USD í árslok 2012 og hafa lækkað um 6,4 m. USD.

Nettó skuldir voru 2.429 m. USD í lok árs 2013 og standa næstum í stað þrátt fyrir að handbært fé frá rekstri að teknu tilliti
til fjárfestinga hafi verið jákvætt um 109,0 m. USD. Meginástæður þess eru reiknað gengistap vegna lána í annarri mynt en
Bandaríkjadal og verðbætur. Veginn meðallíftími lánasafnsins var um 6,3 ár.

Eigið fé fyrirtækisins lækkaði á árinu og var 1.658 m. USD í lok árs. Eiginfjárhlutfallið lækkaði einnig en það var 36,3% í
árslok 2013 en 37,6% í lok árs 2012.

Nettó skuldir og eiginfjárhlutfall

Kennitölur

Landsvirkjun er ennþá tiltölulega skuldsett fyrirtæki en hefur á síðustu árum unnið markvisst að lækkun skulda og
bætingu mælikvarða sem hafa áhrif á lánshæfismat fyrirtækisins.

Skuldsetning samstæðunnar mæld á móti rekstrarhagnaði fyrir afskriftir (nettó skuldir / EBITDA) lækkar úr 7,58x í árslok
2012 í 7,38x í árslok 2013. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti nettó skuldum fer úr 9,9% árið 2012 í 10,6% í árslok
2013.

Vaxtaþekjan (EBITDA / nettó vaxtagjöld) hækkar í 3,51x en var 3,27x í árslok 2012. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti
vaxtagjöldum hækkar úr 2,36x í lok árs 2012 í 2,66x í árslok 2013.

Arðsemi eigin fjár reiknast frá afkomu og því geta innbyggðar afleiður og óinnleystur gjaldeyrismunur haft mikil áhrif á
niðurstöðuna. Arðsemi eigin fjár var 3,3% fyrir árið 2012 en neikvæð um 2,3% árið 2013
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EBITDA / Nettó vaxtagjöld Vaxtaþekja (EBITDA/Vaxtagjöld)
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Vaxtaþekja og nettó skuldir / EBITDA

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2013 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í
Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali.
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Sjóðstreymisyfirlit

Handbært fé samstæðunnar hækkaði um 100,1 m. USD á árinu 2013 og var 288,0 m. USD í árslok. Þróunin sést á grafinu
hér að neðan. Handbært fé frá rekstri samstæðunnar nam 258,5 m. USD sem er næst besta ár í sögu félagsins.
Fjárfestingarhreyfingar hækkuðu milli ára og námu 149,5 m. USD þar sem framkvæmdir við Búðarhálsvirkjun voru
fyrirferðamestar. Afborganir lána og gjaldmiðlaskiptasamninga umfram lántökur námu 0,8 m. USD og greiddur arður,
12,8 m. USD vegna rekstrarársins 2012.

Sjóðstreymi

Þróun á handbæru fé fyrir fjármögnunarhreyfingar

Fjárfestingarhreyfingar námu 149,5 m. USD en einungis 10 m. USD voru vegna viðhaldsfjárfestinga tengdum aflstöðvum
og flutningsmannvirkjum fyrirtækisins. Frjálst sjóðstreymi nam því 248 m. USD. Frjálst sjóðstreymi getur félagið notað til
dæmis til nýrra fjárfestinga, en þær námu um 138 m. USD, til niðurgreiðslu skulda eða greitt eigendum út arð. Handbært
fé fyrir fjármögnunarhreyfingar nam því 109 m. USD.
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Handbært fé frá rekstri hefur staðið undir fjárfestingum síðustu ára, það er þegar búið er að taka tillit til fjárfestinga hefur
verið jákvæður afgangur af handbæru fé frá rekstri. Það er forsenda þess að Landsvirkjun hefur getað lækkað nettó
skuldir síðustu ár.

Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnshreyfingar

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2013 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í
Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali.
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Annað Álverð

Tekjur af raforkusölu

Fastir Breytilegir

Vextir

Stýring fjárhagsáhættu

Áhættustýring hefur eftirlit með að greina og stýra fjárhagslegri áhættu Landsvirkjunar í þeim tilgangi að draga úr
sveiflum í rekstri. Fjárhagsleg áhætta félagsins greinist í markaðsáhættu, lausafjáráhættu og mótaðilaáhættu, en
markaðsáhætta félagsins er einkum þrenns konar; álverðsáhætta, vaxtaáhætta og gjaldmiðlaáhætta.

Álverðsáhætta

Áhætta félagsins vegna breytinga á álverði er umtalsverð þar sem um 40% tekna af raforkusölu eru bundin álverði.
Félagið hefur því gert afleiðusamninga til að treysta tekjugrundvöll sinn og draga úr sveiflum. Settar hafa verið inn varnir
fyrir um 50% af áætluðu sjóðstreymi ársins 2014 og um 25% fyrir árið 2015.

Verulega hefur dregið úr áhættu vegna álverðstengingar en frá árinu 2009 hefur hlutfall tekna af raforkusölu með
tengingu við álverð lækkað úr 66% í 40%.

Vaxtaáhætta

Landsvirkjun býr við vaxtaáhættu vegna vaxtaberandi eigna og skulda. Skuldir félagsins bera bæði fasta og breytilega
vexti og eru vaxtaafleiður nýttar til stýringar á vaxtaáhættu.  Vaxtaberandi fjárskuldir eru mun hærri en vaxtaberandi
fjáreignir og er áhætta félagsins því falin í mögulegri hækkun vaxta og auknum fjármagnskostnaði. Í árslok 2013 var
hlutfall skulda með breytilega vexti um 59% samanborið við 64% í árslok 2012.

Á undanförnum árum hefur verið dregið verulega úr áhættu af hækkun vaxta en hlutfall fastra vaxta hefur hækkað úr
16% í 41% á árunum 2009 til 2013.

Gjaldmiðlaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta er sú áhætta að fé tapist vegna óhagstæðra breytinga á gengi gjaldmiðla. Gjaldmiðlaáhætta
Landsvirkjunar hlýst af greiðsluflæði, eignum og skuldum sem og af öllum almennum viðskiptum í öðrum myntum en
starfrækslumynt. Starfrækslumynt félagsins er Bandaríkjadalur og myndast því gjaldmiðlaáhætta af sjóðstreymi og opinni
stöðu efnahagsreiknings í öðrum myntum en Bandaríkjadal.

Það er stefna Landsvirkjunar að draga úr gjaldmiðlaáhættu með því að auka vægi Bandaríkjadals í lánasafni félagsins.
Unnið hefur verið markvisst að því að draga úr gjaldmiðlaáhættu og í þeim tilgangi hefur Landsvirkjun undanfarin tvö ár
gert samninga um skilmálabreytingar lána úr evrum yfir í Bandaríkjadal að fjárhæð 190 milljónir evra. Frá árinu 2009 hefur
hlutfall Bandaríkjadals í lánasafni hækkað úr 30% í 54%.
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Vaxtaberandi skuldir eftir myntum

Tekjur félagsins eru að mestum hluta í Bandaríkjadal.  Aðrar tekjur eru í íslenskum og norskum krónum en
gjaldmiðlaáhætta vegna þessara mynta er takmörkuð þar sem nettun er í sjóðstreymi íslenskra króna og tekjur í norskum
krónum eru hlutfallslega litlar. Greiðsluáhætta vegna afborgana og vaxta í evrum næstu árin hefur verið takmörkuð með
afleiðusamningum.

Lausafjáráhætta

Lausafjáráhætta felur í sér hættu á tapi ef félagið getur ekki staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga. Félagið lágmarkar
lausafjáráhættu með virkri stýringu lausafjár sem felur í sér að nægt laust fé er til staðar á hverjum tíma til að standa undir
skuldbindingum félagsins.  Til að tryggja sem best jafnvægi á milli skuldbindinga og væntra tekna er lögð áhersla á rúma
lausafjárstöðu félagsins í formi handbærs fjár og aðgengis að samningsbundnum veltilánum. 

Til að tryggja aðgengi að fjármagni og viðhalda sveigjanleika í fjármögnun hefur Landsvirkjun nýtt mismunandi tegundir
lána. Undanfarin ár hefur fjármögnun þó að mestu farið fram í gegnum ríkistryggðan EMTN (e. Euro Medium Term Note)
rammasamning fyrirtækisins. Í árslok 2013 var staða lána undir EMTN samningnum um 1,82 milljarðar USD en
heildarfjárhæð getur að hámarki numið 2,5 milljörðum USD.

Á árinu 2013 undirritaði Landsvirkjun nýjan EMTN (e. Euro Medium Term Note) rammasamning um alþjóðlegar
skuldabréfaútgáfur, án ríkisábyrgðar. Heildarfjárhæð rammasamningsins er 1 milljarður Bandaríkjadala. Í árslok var staða
lána undir EMTN samningi án ríkisábyrgðar um 30 milljónir USD.

Endurgreiðsluferill vaxtaberandi skulda

Dregið er úr endurfjármögnunaráhættu félagsins með jafnri dreifingu afborgana og vaxta og með löngum líftíma
útistandandi lána. Veginn meðallíftími skulda er 6,3 ár og hlutfall lána á gjalddaga innan 12 mánaða er 6,5%.

(*) Á árinu 2013 var samið við eiganda skuldabréfs um að fella niður ákvæði sem veitti honum árlegan rétt til þess að
innkalla skuldabréfið. Landsvirkjun hafði fram að því skilgreint skuldabréfið sem skammtímalán vegna
innköllunarákvæðisins en eftir breytinguna verður það fært á meðal langtímaskulda. Skuldabréfið er að fjárhæð 50
milljónir evra og er lokagjalddagi þess í mars 2020.
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Í lok desember 2013 nam handbært fé félagsins um 288 milljónum USD en ef tekið er tillit til óádreginna veltilána (200
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milljónir USD og 10.500 milljónir ISK) og óádreginna langtímalána að fjárhæð 10,7 milljónir USD þá hefur félagið aðgang að
alls um 590 milljónum USD. Að teknu tilliti til sjóðstreymis frá rekstri telur fyrirtækið aðgengi að lausafé tryggt til ársloka
2015.

Mótaðilaáhætta

Mótaðilaáhætta felur í sér hættu á að gagnaðili samnings uppfylli ekki ákvæði hans. Mótaðilaáhætta Landsvirkjunar
verður fyrst og fremst til vegna raforkusamninga til iðnaðar og afleiðusamninga fyrirtækisins sem eru gerðir í
áhættuvarnarskyni. Þrátt fyrir að um verulegar fjárhæðir geti verið að ræða er áhættan takmörkuð með kröfum
fyrirtækisins um gæði mótaðila. Landsvirkjun hefur sett sér sem viðmið varðandi afleiðuviðskipti að ekki eru gerðir
samningar við fjármálastofnanir sem hafa lægri lánshæfiseinkunn en A- frá Standard og Poor’s eða sambærilega
lánshæfiseinkunn frá öðrum viðurkenndum matsfyrirtækjum. Áður en gerðir eru samningar um sölu á raforku er farið
ítarlega yfir fjárhagsstöðu viðkomandi fyrirtækja og móðurfélaga þeirra ef við á.

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2013 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í
Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali.


