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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra
 

1.300 14,05%

1.095 11,83%

859 9,29%

792 8,56%

426 4,61%

360 3,89%

277 3,00%

276 2,98%

263 2,85%

259 2,80%

5.907 63,86%

Félagið tryggði sér sýningarrétt á enska boltanum fyrir tímabilið 2019 – 2022. Sýningar hófust í ágúst og áhrifin á rekstur félagsins hafa

verið jákvæð. Félagið seldi á árinu fasteign sína í verslunarmiðstöðinni Kringlunni og hætti í kjölfarið starfsemi þar. Söluandvirði

eignarinnar nam 222 m.kr. Hjá Mílu fjölgaði virkum ljósleiðaratengingum um 10.000 á árinu og í árslok hafa um 32.000 heimili nú virka

ljósleiðaratengingu. Um 80.000 heimili á landinu eiga nú kost á ljósleiðara frá Mílu.

Í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem samþykkt var á aðalfundi Símans þann 21. mars, voru keypt eigin bréf að nafnvirði 283

m.kr. fyrir 1.310 m.kr. að markaðsvirði.   Kaupin voru framkvæmd á tímabilinu júlí til nóvember. 

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði arður að fjárhæð 500 m.kr. á árinu 2020. Þá leggur stjórn félagsins einnig til að lækka

hlutafé félagsins til jöfnunar eigin hluta sem nema 500 m.kr að nafnverði. Óskað verður eftir áframhaldandi heimild til endurkaupa eigin

bréfa allt að 10% af hlutafé.

Eignarhlutur í 

%
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Stefnir -  ÍS 15 ...........................................................................................................................................

10 stærstu hluthafar samtals

Skráð hlutafé félagsins nam í árslok 9.250 m.kr., en félagið á eigin hluti að nafnverði 500 m.kr. Hlutaféð er í einum flokki sem skráður er í

Kauphöll Íslands. Allir hlutir njóta sömu réttinda.

Nafnverð hlutafjár 

í m.kr.

Á aðalfundi félagsins sem haldinn var þann 21. mars 2019 var samþykkt að heimila stjórn félagsins að kaupa fyrir hönd félagsins allt að

10% af nafnverði hlutafjár félagsins, sbr. VIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Gildistími heimildarinnar er allt að átján mánuðir. Með

samþykkt tillögu þessarar féll úr gildi sams konar heimild sem samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 15. mars 2018.

Síminn er í fararbroddi á íslenskum fjarskiptamarkaði og veitir viðskiptavinum heildstætt vöruframboð á sviði fjarskipta, afþreyingar og 

upplýsingatækni, hvort sem um einstaklinga eða fyrirtæki er að ræða.

Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Símans hf. og dótturfélaga hans, samanber skýringu 15, fyrir árið 2019.

Heildartekjur samstæðunnar á árinu voru 29.071 m.kr. samkvæmt rekstrarreikningi samanborið við 28.540 m.kr. á árinu 2018.

Hagnaður var af rekstri samstæðunnar sem nam 3.070 m.kr. samanborið við hagnað að fjárhæð 282 m.kr. á árinu 2018. Eignir

samstæðunnar námu 65.521 m.kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Eigið fé nam 36.632 m.kr. og var eiginfjárhlutfallið 55,9%. Félagið

greiddi á árinu arð að fjárhæð 330 m.kr. til hluthafa sinna.  Að öðru leyti vísast til ársreiknings um breytingar á eigin fé samstæðunnar.

Rekstur ársins 2019

Stoðir hf. ..................................................................................................................................................

Lífeyrissjóður verslunarmanna .................................................................................................................

Gildi - lífeyrissjóður ..................................................................................................................................

Brú Lífeyrissjóður starfs sveit ...................................................................................................................

Hlutafé og samþykktir

Hlutafé í árslok skiptist á 1.027 hluthafa en þeir voru 1.002 í ársbyrjun. Í árslok 2019 áttu tveir hluthafar yfir 10% af hlutafé félagsins en

tíu stærstu hluthafar félagsins eru:
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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra
 

Helga Valfells, varaformaður Bjarni Þorvarðarson

Kolbeinn Árnason Sylvía Kristín Ólafsdóttir

Stjórn Símans hf. leggur áherslu á að viðhalda góðum stjórnarháttum og að fylgja „Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja“ sem

Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins hafa gefið út. Stjórnin hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem

valdsvið hennar er skilgreint sem og verksvið gagnvart forstjóra. Félagið er með skráð verðbréf í Kauphöll Íslands hf. og ber því að fylgja

leiðbeiningum um stjórnarhætti samkvæmt reglum Kauphallarinnar sem hægt er að nálgast á vef hennar. 

Orri Hauksson

Stjórn og forstjóri Símans hf. hafa í dag fjallað um samstæðuársreikning félagsins fyrir árið 2019 og staðfesta hann með undirritun sinni. 

Reykjavík, 20. febrúar 2020.

Forstjóri

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf

Stjórn

Jón Sigurðsson, formaður

Ófjárhagslegar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif félagsins í tengslum við umhverfis-,

félags- og starfsmannamál, sem og stefnu félagsins í mannréttindamálum, mútu- og spillingarmálum, eru birtar sem viðauki með

ársreikningnum.

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er ársreikningur samstæðunnar í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og

þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Er það álit stjórnar og forstjóra að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af

rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2019, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2019 og breytingu á handbæru fé

á árinu 2019. Jafnframt er það álit stjórnar og forstjóra að samstæðuársreikningurinn gefi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri

samstæðunnar og  stöðu hennar og  lýsi  helstu áhættuþáttum og  óvissu sem samstæðan býr við.

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Frekari upplýsingar um stjórn og stjórnarhætti er að finna í kaflanum stjórnarháttaryfirlýsing sem er viðauki með ársreikningnum.

Stjórn og stjórnarhættir

Í stjórn Símans eru þrír karlar og tvær konur og uppfyllir félagið ákvæði laga um kynjahlutverk stjórnar félagsins. Í framkvæmdastjórn

félagsins sitja fjórir karlar (80%) og ein kona (20%).
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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og hluthafa Símans hf.

Áritun um endurskoðun samstæðuársreiknings

Álit

Við höfum endurskoðað samstæðuársreikning Símans hf. („samstæðan“) fyrir árið 2019. Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma

rekstrarreikning og yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar

reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu samstæðunnar 31. desember 2019 og afkomu hennar

og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af

Evrópusambandinu og viðbótarkröfur sem koma fram í íslenskum lögum og reglum um ársreikninga skráðra félaga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar í kaflanum

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun samstæðuársreikningsins í árituninni. Við erum óháð samstæðunni í samræmi við alþjóðlegar

siðareglur fyrir endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants

(IESBA Code) og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og

IESBA Code. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Lykilþættir endurskoðunar

Lykilþættir endurskoðunar eru þeir þættir, sem samkvæmt faglegu mati okkar, höfðu mest vægi við endurskoðun

samstæðuársreikningsins. Við gefum ekki sérstakt álit á einstökum lykilþáttum en tókum á þeim við endurskoðun á

samstæðuársreikningnum í heild og við ákvörðun um álit okkar á honum. 

Lykilþáttur Viðbrögð í endurskoðuninni

Mat viðskiptavildar

Bókfært verð viðskiptavildar í árslok 2019 nam 28,5 ma.kr. og er hún

stærsta einstaka eign samstæðunnar. Viðskiptavild hefur verið deilt

út á þær sjóðskapandi einingar innan samstæðunnar sem hún

tilheyrir. Árlega ber að framkvæma virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild

og öðrum eignum sem ekki rýrna við notkun og hafa óskilgreindan

líftíma. 

Mat á verðmæti viðskiptavildar er einn af lykilþáttum í endurskoðun

á ársreikningi samstæðunnar vegna þess hversu hátt hlutfall

viðskiptavild er af heildareignum hennar og um er að ræða eign sem

háð er mati stjórnenda. Mat á verðmæti viðskiptavildar byggir á

væntingum stjórnenda um núvirt framtíðarsjóðstreymi sjóðskapandi

eininga.

Í skýringu 14 er fjallað um virðisrýrnunarpróf sem framkvæmt var á

viðskiptavild samstæðunnar í árslok og í skýringu 31.4 er fjallað um

reikningsskilaaðferðir.

Við ásamt verðmatssérfræðingum okkar lögðum mat á

forsendur sem stjórnendur nota við útreikning á núvirtu

framtíðarsjóðstreymi fyrir hverja fjárskapandi einingu. Í þeirri

vinnu fólst m.a.:

• Forsendur rekstrar- og sjóðstreymisáætlana til næstu fimm

ára voru yfirfarnar. Í þeirri vinnu fólst að lagt var mat á

forsendur um tekjur, rekstrarkostnað, framlegð og fjárfestingar

fyrir spátímabilið.

• Við yfirferð á rekstrar- og sjóðstreymisáætlunum er meðal

annars horft til frávika frá áætlunum fyrri ára. 

• Lagt var mat á forsendur fyrir áætluðum framtíðarvexti að

loknu spátímabilinu.                                                                 

• Reiknilíkan félagsins var yfirfarið og lagt mat á virkni þess.

• Farið var yfir ávöxtunarkröfu (WACC) sem notuð er við

núvirðingu sjóðstreymis. Ávöxtunarkrafan er borin saman við

fjármagnskostnað félagsins og aðrar markaðsforsendur.

• Forsendur stjórnenda voru bornar saman við ytri og innri

gögn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Við yfirfórum skýringar í ársreikningi og staðfestum að helstu

upplýsingar sem reikningsskilareglur kveða á um kæmu fram.
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Áritun óháðs endurskoðanda, frh:

Stjórn og forstjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla að undanskildum samstæðuársreikningi og áritun

okkar á hann. Álit okkar á samstæðuársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær ekki á neinn hátt.

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu

Tekjuskráningarkerfi samstæðunnar eru flókin og skrá mikinn fjölda

færslna í mörgum kerfum. Helstu tekjur samstæðunnar eru

samtengingar- og reikitekjur, mánaðargjöld, stofngjöld, línuleigur,

auglýsingatekjur í sjónvarpi auk sölu á vörum og þjónustu. Gerð er

grein fyrir tekjuskráningu samstæðunnar í skýringu 31.5.

Skráning tekna er einn af lykilþáttum í endurskoðun á ársreikningi

samstæðunnar vegna mikils fjölda af færslum og flókinna skráninga í

tekjuskráningarkerfi þar sem framboð og verð á vörum og þjónustu

tekur reglulegum breytingum. 

Endurskoðunaraðgerðir okkar miðuðu að því að leggja mat á

hönnun, innleiðingu og virkni á sjálfvirkum eftirlitsþáttum með

tekjuskráningu auk viðeigandi gagnaendurskoðunaraðgerða

með það að markmiði að sannreyna nákvæmni í tekjuskráningu

og að tekjur séu skráðar á viðeigandi tímabil. Í þeirri vinnu fólst

m.a.:

• Lagt var mat á þau fjárhags- og upplýsingakerfi sem notuð eru

við tekjuskráningu og flæði á milli tekjukerfa og fjárhagskerfis.

Einnig voru framkvæmdar prófanir á völdum sjálfvirkum

eftirlitsþáttum sem eru til staðar í ferlinu.

• Skoðun á aðgangsheimildum starfsmanna í fjárhags- og

upplýsingakerfum samstæðunnar. 

• Skoðun á eftirlitsþáttum við reikningagerð sem eru hannaðir

til að tryggja réttmæti og nákvæmni útsendra reikninga.

• Greiningartæki var notað við skoðun á tekjufærslum í þeim

tilgangi að greina óvenjulegar færslur til frekari skoðunar.

Lykilþáttur Viðbrögð í endurskoðuninni

Tekjuskráning

Í tengslum við endurskoðun okkar á samstæðuársreikningnum ber okkur að lesa aðrar upplýsingar í ársskýrslu þegar þær liggja fyrir og

meta hvort þær séu í verulegu ósamræmi við samstæðuársreikninginn eða aðra þekkingu sem við höfum aflað okkur við endurskoðunina

eða virðast verulega rangar. Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum að verulegar rangfærslur séu í öðrum upplýsingum ber okkur að

skýra frá því. Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á samstæðuársreikninginn en við munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en

hún verður gefin út.

Ábyrgð stjórnar og forstjóra á samstæðuársreikningnum

Stjórn og forstjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla

eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur sem koma fram í íslenskum lögum og reglum um ársreikninga

skráðra félaga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram samstæðuársreikning sem er án

verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð samstæðuársreikningsins ber stjórn og forstjóra að leggja mat á rekstrarhæfi samstæðunnar og upplýsa, eftir því sem við á, um

þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa

samstæðuna upp eða hætta starfsemi hennar, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Stjórn og forstjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins.
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Áritun óháðs endurskoðanda, frh:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort samstæðuársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna

sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst mikil vissa en ekki trygging fyrir

því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi.

Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á

efnahagslegar ákvarðanir sem notendur samstæðuársreikningsins taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum faglega gagnrýni. Að

auki:

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í samstæðuársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum

og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og

viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju

vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé

framhjá innra eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að

veita álit á virkni innra eftirliti samstæðunnar. 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun samstæðuársreikningsins

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi. 

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og forstjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á grundvelli

endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi samstæðunnar. Ef við teljum að

verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum samstæðuársreikningsins

eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem

aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert samstæðuna

órekstrarhæfa. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald samstæðuársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort

samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Öflum nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna varðandi fjárhagslegar upplýsingar eininga innan samstæðunnar til að geta gefið

álit á samstæðuársreikningnum. Við erum ábyrg fyrir skipulagi, eftirliti og framkvæmd endurskoðunar samstæðunnar og berum

óskipta  ábyrgð á áritun okkar.

Við upplýsum stjórn og endurskoðunarnefnd meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði

sem upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Við lýsum því einnig yfir við stjórn og endurskoðunarnefnd að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um óhæði og upplýsum um tengsl

eða önnur atriði sem gætu mögulega talist hafa áhrif á óhæði okkar og þegar við á, til hvaða varnaraðgerða við höfum gripið. 

Af þeim atriðum sem við höfum upplýst stjórn og endurskoðunarnefnd um, leggjum við mat á hvaða þættir höfðu mesta þýðingu við

endurskoðun samstæðuársreikningsins og eru því lykilþættir endurskoðunarinnar. Við lýsum þessum þáttum í áritun okkar nema lög og

reglur útiloki að upplýst sé um þá eða, við einstakar mjög sjaldgæfar kringumstæður, þegar við metum að ekki skuli upplýsa um lykilþátt

þar sem neikvæðar afleiðingar þess eru taldar vega þyngra en almennir hagsmunir af birtingu slíkra upplýsinga. 
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Áritun óháðs endurskoðanda, frh:

Reykjavík, 20. febrúar 2020.

KPMG ehf. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar

sem fylgir þessum samstæðuársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma

ekki fram í skýringum.

Árni Claessen, endurskoðandi, ber ábyrgð á endurskoðun samstæðuársreikningsins og þessari áritun.
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Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ársins 2019

Skýr. 2019 2018

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

5 28.309 27.925 

6 14.906)(        14.479)(        

13.403 13.446 

762 615 

7 9.251)(          9.154)(          

14 0 2.990)(          

4.914 1.917 

196 213 

1.227)(          967)(             

14)(                34)(                

9 1.045)(          788)(             

3.869 1.129 

10 799)(             847)(             

3.070 282 

10.516 9.521 

Hagnaður á hlut

11 0,34 0,03

11 0,34 0,03

*Endurgert, sjá nánar í skýringu 3.

Skýringar á blaðsíðum 12 - 36 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningnum.

*Ekki kannað

Sala ...........................................................................................................................................................

Kostnaðarverð sölu ...................................................................................................................................

Framlegð ...........................................................................................................................................

Hagnaður og heildarhagnaður ársins .................................................................................................

Aðrar rekstrartekjur ..................................................................................................................................

Rekstrarkostnaður ....................................................................................................................................

Virðisrýrnun ..............................................................................................................................................

Rekstrarhagnaður  .............................................................................................................................

Fjármunatekjur .........................................................................................................................................

Fjármagnsgjöld .........................................................................................................................................

Gengismunur ............................................................................................................................................

Hrein fjármagnsgjöld ................................................................................................................................

Hagnaður fyrir tekjuskatt ..........................................................................................................................

Reiknaðir skattar .......................................................................................................................................

Þynntur hagnaður á hlut ...........................................................................................................................

EBITDA* ....................................................................................................................................................

Grunnhagnaður á hlut ..............................................................................................................................
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Efnahagsreikningur ársins 2019

Skýr. 31.12.2019 31.12.2018

Eignir Endurgert*

Fastafjármunir

12 18.716 18.059 

13 5.118 0 

14 34.265 32.473 

16 472 424 

Fastafjármunir 58.571 50.956 

Veltufjármunir

17 1.751 1.437 

18 4.188 4.313 

19 794 882 

217 1.246 

Veltufjármunir 6.950 7.878 

Eignir samtals 65.521 58.834 

Eigið fé
20 8.750 9.033 

20 14.525 15.552 

20 154 154 

20 456 456 

12.747 10.007 

Eigið fé 20 36.632 35.202 

Skuldir
Langtímaskuldir

21 14.481 15.631 

22 4.632 0 

353 0 

23 802 898 

Langtímaskuldir 20.268 16.529 

Skammtímaskuldir

600 450 

3.533 2.997 

21 1.150 1.150 

22 600 0 

894 766 

24 1.844 1.740 

Skammtímaskuldir 8.621 7.103 

Skuldir samtals 28.889 23.632 

Eigið fé og skuldir samtals 65.521 58.834 

*Endurgert, sjá nánar í skýringu 3.

Skýringar á blaðsíðum 12 - 36 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningnum.

Næsta árs afborganir leiguskuldbindinga .........................................................................................

Næsta árs afborganir langtímaskulda ..............................................................................................

Skattar til greiðslu ............................................................................................................................

Birgðir ..............................................................................................................................................

Viðskiptakröfur ................................................................................................................................

Aðrar skammtímakröfur ..................................................................................................................

Handbært fé ....................................................................................................................................

Hlutafé .............................................................................................................................................

Yfirverðsreikningur ..........................................................................................................................

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

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

Skuldabréfalán .................................................................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ..................................................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding ...................................................................................................................

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

Viðskiptaskuldir ...............................................................................................................................

Rekstrarfjármunir ............................................................................................................................

Óefnislegar eignir .............................................................................................................................

Aðrar eignir ......................................................................................................................................

Annað eigið fé ..................................................................................................................................

Leiguskuldbindingar .........................................................................................................................

Viðskiptaskuldir ...............................................................................................................................

Leigueignir .......................................................................................................................................
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Eiginfjáryfirlit ársins 2019

Hlutafé

Yfirverðs-

reikningur

Annað eigið 

fé

Annað 

bundið 

eigið fé

Óráðstafað 

eigið fé

Eigið fé 

samtals

9.247 16.406 201 1.041 9.386 36.281 

282 282 

311)(             311)(             

280)(             962)(             1.242)(          

585)(             585 0 

18 18 

66 108 65)(                65 174 

9.033 15.552 154 456 10.007 35.202 

9.033 15.552 154 456 10.007 35.202 

3.070 3.070 

330)(             330)(             

283)(             1.027)(          1.310)(          

8.750 14.525 154 456 12.747 36.632 

Skýringar á blaðsíðum 12 - 36 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningnum.

Eigið fé 1.1.2018 ........................................................  

Hagnaður ársins .........................................................  

Greiddur arður (0,033588 á hlut) ..............................  

Keypt eigin bréf .........................................................  

Fært á bundið eigið fé ...............................................  

Áfallinn kostnaður vegna kaupréttarsamninga ..........  

Innleystir og niðurfelldir kaupréttarsamningar ..........  

Eigið fé 31.12.2018 ....................................................  

Eigið fé 1.1.2019 ........................................................  

Hagnaður ársins .........................................................  

Greiddur arður (0,036534 á hlut) ..............................  

Keypt eigin bréf .........................................................  

Eigið fé 31.12.2019 ....................................................  
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Sjóðstreymisyfirlit 2019

Skýr. 2019 2018

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Endurgert*

Rekstrarhreyfingar

4.914 1.917 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

12-14 5.602 7.604 

170)(             105)(             

0 18 

10.346 9.434 

312)(             3)(                  

187 252 

44 7)(                  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 81)(                242 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 10.265 9.676 

195 217 

1.187)(          967)(             

766)(             345)(             

Handbært fé frá rekstri 8.507 8.581 

Fjárfestingarhreyfingar

12 4.200)(          4.511)(          

14 2.366)(          1.198)(          

233 134 

38)(                29 

15 0 33)(                

2 145 

Fjárfestingarhreyfingar 6.369)(          5.434)(          

Fjármögnunarhreyfingar

330)(             311)(             

1.310)(          1.242)(          

0 174 

21 1.150)(          1.150)(          

22 552)(             0 

150 50)(                

Fjármögnunarhreyfingar 3.192)(          2.579)(          

1.054)(          568 

25 40)(                

1.246 718 

217 1.246 

*Endurgert, sjá nánar í skýringu 3.

Skýringar á blaðsíðum 12 - 36 eru óaðskiljanlegur hluti af ársreikningnum.

Aðrar fjárfestingar ....................................................................................................................................

Handbært fé í byrjun ársins ..............................................................................................................

Handbært fé í lok ársins ....................................................................................................................

Greiddur arður .........................................................................................................................................

Afborganir langtímalána ..........................................................................................................................

(Lækkun) hækkun á handbæru fé .....................................................................................................

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé .................................................................................................

Skammtímalán, breyting ..........................................................................................................................

Kaup eigin bréfa .......................................................................................................................................

Afborganir leiguskuldbindinga .................................................................................................................

Sala eigin bréfa ........................................................................................................................................

Rekstrarhagnaður samkvæmt rekstrarreikningi  ......................................................................................

Afskriftir og virðisrýrnun ..........................................................................................................................

Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna .............................................................................................

Innborgaðir vextir ....................................................................................................................................

Greiddir skattar ........................................................................................................................................

Greiddir vextir ..........................................................................................................................................

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: 

Aðrir liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi ..............................................................................................

Birgðir, hækkun ........................................................................................................................................

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, lækkun ...............................................................................

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .............................................................

Fjárfesting í rekstrarfjármunum ...............................................................................................................

Fjárfesting í óefnislegum eignum .............................................................................................................

Söluverð rekstrarfjármuna .......................................................................................................................

Skuldabréfaeign, breyting ........................................................................................................................

Kaup á eignarhlutum í dótturfélögum, að frádregnu handbæru fé .........................................................
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Skýringar

1.   Starfsemi

2.   Grundvöllur reikningsskilanna

Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

Grundvöllur matsaðferða

Starfrækslugjaldmiðill og framsetningargjaldmiðill

Mat og ákvarðanir

3.   Breytingar á reikningsskilaaðferðum

Síminn hf. er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Höfuðstöðvar félagsins eru að Ármúla 25 í Reykjavík.

Samstæðuársreikningur fyrir árið 2019 hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess sem vísað er til í heild sem "félagsins"

og til einstakra félaga sem "dótturfélaga". 

Félagið hefur innleitt reikningsskilastaðal IFRS 16 fyrir reikningsárið sem hófst 1. janúar 2019.

Meginstarfsemi félagsins er á sviði fjarskipta, afþreyingar og upplýsingatækni.

Upplýsingar um mikilvægar ákvarðanir þar sem reikningsskilaaðferðir hafa mest áhrif á skráðar fjárhæðir eigna og skulda í

ársreikningnum er að finna í skýringu 14 um mat á endurheimtanlegum fjárhæðum fjárskapandi eininga sem innihalda viðskiptavild.

Mat og forsendur þess eru í stöðugri endurskoðun. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem breytingin á sér

stað og þeim framtíðartímabilum sem breytingarnar hafa áhrif á.

Nokkrir aðrir reikningsskilastaðlar tóku einnig gildi 1. janúar 2019 en þeir hafa ekki veruleg áhrif á reikningsskil félagsins.

Ársreikningur félagsins er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af

Evrópusambandinu. Ársreikningur félagsins er jafnframt í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald

ársreikninga og samstæðureikninga. Samantekt á mikilvægum reikningsskilaaðferðum er að finna í skýringu 31.

Hægt er að nálgast ársreikninginn á vef félagsins, www. siminn.is og á vef Kauphallar Íslands: www.nasdaqomxnordic.com.

Félagið hefur innleitt reikningsskilastaðal IFRS 16 fyrir reikningsárið sem hófst 1. janúar 2019. Breytingum á reikningsskilaaðferðum er

lýst í skýringu 3.

Samstæðuársreikningurinn er gerður samkvæmt kostnaðarverðsaðferð.

Stjórn og forstjóri félagsins samþykktu ársreikninginn og heimiluðu birtingu hans á stjórnarfundi þann 20. febrúar 2020.

Gerð samstæðuársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér

forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður

kunna að verða frábrugðnar þessu mati.

Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins og eru fjárhæðir birtar í milljónum króna nema

annað sé tekið fram.

Við gerð ársreikningsins er beitt sömu reikningsskilaaðferðum og við gerð ársreiknings félagsins fyrir árið 2018 að undanskildum

breytingum sem lýst er hér að neðan.

Breyting er einnig gerð við meðferð sjónvarpsréttar. Sjónvarpsréttur hefur hingað til verið færður til eignar sem birgðir samkvæmt IAS 2

og gjaldfærður sem efniskostnaður. Vegna mikilla breytinga á umhverfi og viðskiptamódeli sjónvarps undanfarin ár er sjónvarpsréttur

félagsins færður frá 1. janúar 2019 sem óefnisleg eign samkvæmt IAS 38 og afskrifaður á samningstíma.
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Skýringar

3.   Breytingar á reikningsskilaaðferðum, frh.:

IFRS 16 Leigusamningar

Skilgreining á leigusamningi

Félagið sem leigutaki

Leigusamningar þar sem félagið er leigusali

Samkvæmt fyrri reikningsskilaaðferðum skilgreindi félagið við gildistöku samnings hvort hann væri eða innihéldi leigusamning

samkvæmt IFRIC 4 Ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning . Félagið metur nú hvort samningur sé eða innihaldi

leigusamning samkvæmt nýrri skilgreiningu á leigusamningi, eins og nánari grein er gerð fyrir í skýringu 31.16.

Við upptöku IFRS 16 valdi félagið að nýta sér það hagnýta úrræði að halda sig við fyrra mat á því hvaða viðskipti eru leigusamningar.

Félagið beitti því IFRS 16 aðeins á þá samninga sem áður höfðu verið skilgreindir sem leigusamningar. Samningar sem höfðu ekki verið

skilgreindir sem leigusamningar samkvæmt IAS 17 og IFRIC 4 voru ekki endurmetnir. Af því leiðir að skilgreining á leigusamningi

samkvæmt IFRS 16 hefur aðeins verið beitt á samninga sem voru gerðir eða var breytt frá og með 1. janúar 2019.

Félagið færir leigueign og leiguskuld á upphafsdegi leigusamnings. Leigueignin er upphaflega metin á kostnaðarverði og eftir það á

kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og leiðrétt vegna endurmats á leiguskuldinni.

Félagið nýtti sér nokkur hagnýt úrræði við beitingu IFRS 16 á leigusamninga sem það flokkaði áður sem rekstrarleigusamninga

samkvæmt IAS 17. Einkum nýtti félagið sér eftirfarandi úrræði:

- undanþágu um að færa ekki leigueignir og leiguskuldir vegna leigusamninga þar sem leigutími er styttri en 12 mánuðir á

innleiðingardegi;

-  undanskildi beinan upphafskostnað frá mati leigueignar á upphafsdegi beitingar;

-  færði ekki leigueign og leiguskuldir vegna leigusamninga um eignir að lágu virði;

- notaði vitneskju um liðna atburði við ákvörðun leigutíma þegar leigusamningur innihélt heimildir til að framlengja hann eða segja

honum upp.

Félagið leigir margar eignir, þar á meðal húsnæði, aðstöðuleigu, bifreiðar og ljósleiðaraþræði. Samkvæmt IFRS 16 færir félagið

leigueignir og leiguskuldir vegna flestra þessara leigusamninga. Afnotaréttur af eignunum er nú færður meðal fastafjármuna og

leiguskuldbinding meðal langtímaskulda að frádreginni næsta árs afborgun.

Við upptöku IFRS 16 eru leiguskuldir vegna þessara leigusamninga metnar miðað við núvirði ógreiddra leigugreiðslna, sem eru núvirtar

með vöxtum félagsins af nýju lánsfé þann 1. janúar 2019.

Innleiðing IFRS 16 hefur ekki áhrif á samninga þar sem félagið er leigusali.

Félagið hefur innleitt IFRS 16 miðað við aðferð uppsafnaðra áhrifa, þar sem leigueignir eru jafnar leiguskuldum á upptökudegi 1.1.2019.

Vegna þessa hefur samanburðarfjárhæðum vegna ársins 2018 ekki verið breytt, þ.e. þær eru settar fram eins og þær voru birtar áður

samkvæmt IAS 17 og tengdum túlkunum. Breytingunum á reikningsskilaaðferðum er lýst nánar hér á eftir. Skýringakröfum skv. IFRS 16

hefur að jafnaði ekki verið beitt á samanburðarupplýsingar. 
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Skýringar

3.   Breytingar á reikningsskilaaðferðum, frh.:

Áhrif á reikningsskil

Áhrif

Efnahagsreikningur 31.12.2018 IFRS 16 1.1.2019

18.059 0 18.059 

0 5.567 5.567 

32.897 0 32.897 

Fastafjármunir 50.956 5.567 56.523 

7.878 0 7.878 

Eignir samtals 58.834 5.567 64.401 

35.202 0 35.202 

15.621 0 15.621 

0 5.021 5.021 

908 0 908 

Langtímaskuldir 16.529 5.021 21.550 

0 546 546 

7.103 0 7.103 

Skammtímaskuldir 7.103 546 7.649 

Skuldir samtals 23.632 5.567 29.199 

Eigið fé og skuldir samtals 58.834 5.567 64.401 

Sjónvarpsréttur, breyting á reikningsskilaaðferð

Aðrar skammtímaskuldir ..........................................................................................................

Rekstrarfjármunir .....................................................................................................................

Leiguskuldbindingar ..................................................................................................................

Leigueignir ................................................................................................................................

Meðferð á innlendu dagskrárefni helst óbreytt. Innlent dagskrárefni er fært meðal birgða og gjaldfært á 12 mánuðum.

Sjónvarpsréttur félagsins er nú færður sem óefnisleg eign í fastafjármunum en var áður færður sem birgðir í veltufjármunum. Vegna

þessarar breytingar hefur samanburðarfjárhæðum í efnahagsreikningi 31.12.2018 verið breytt. 763 m.kr. eru nú færðar sem óefnisleg

eign en voru áður færðar í birgðum og 150 m.kr. eru nú færðar sem fyrirframgreiddur kostnaður en voru áður færðar í birgðum.

Breytingin hefur engin áhrif á eigið fé.

Við færslu leiguskulda vegna leigusamninga sem voru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar núvirti félagið leigugreiðslurnar með því að

nota vexti af nýju lánsfé þann 1. janúar 2019. Vegnir meðalvextir eru 5,1%.

Aðrar langtímaskuldir ...............................................................................................................

Aðrir fastafjármunir ..................................................................................................................

Veltufjármunir ..........................................................................................................................

Eigið fé ......................................................................................................................................

Skuldabréfalán ..........................................................................................................................

Næsta árs afborganir leiguskuldbindinga .................................................................................

Einnig er gerð breyting á framsetningu innan kostnaðarverðs sölu fyrir árið 2018. Kostnaðarverð seldrar þjónustu, þ.e. efniskostnaður,

lækkar um 769 m.kr. og afskriftir hækka um sömu fjárhæð. Sjá skýringu 6.

Við upptöku IFRS 16 færði félagið leigueignir meðal fastafjármuna og leiguskuldir meðal langtímaskulda, að frádreginni næsta árs

afborgun. Áhrif upptökunnar eru eftirfarandi:
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Skýringar

4.   Starfsþáttayfirlit

Starfsþáttur

Starfsþættir 2019

Farsíma- Talsíma- Gagna- Sjónvarps- Upplýsinga- Vörusala

þjónusta þjónusta flutningur þjónusta tækni búnaðar Annað Samtals

Rekstrartekjur ....... 5.772 1.803 8.573 5.621 4.162 1.932 1.208 29.071 

18.555)(        

10.516 

5.602)(          

1.045)(          

799)(             

3.070 

6.333)(          

65.521 

28.889 

Starfsþættir 2018

Farsíma- Talsíma- Gagna- Sjónvarps- Upplýsinga- Vörusala

þjónusta þjónusta flutningur þjónusta tækni búnaðar Annað Samtals

Rekstrartekjur ....... 6.132 1.882 8.872 4.803 3.735 2.052 1.064 28.540 

19.019)(        

9.521 

7.604)(          

788)(             

847)(             

282 

5.575)(          

58.834 

23.632 

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta ........................................................................................................

Sala á fjarskiptabúnaði og fylgihlutum.

Útseld vinna vegna fjarskipta, þ.m.t. vettvangsþjónusta og aðstöðuleiga.

Dreifing á sjónvarpsefni, áskrift, notkun og auglýsingar á miðlum félagsins.

Farsímaþjónusta innanlands og erlendis, hvort sem heldur er hefðbundin GSM þjónusta,

gervihnattaþjónusta eða önnur farsímaþjónusta.

Gagnaflutningsþjónusta, þ.m.t. xDSL þjónusta, GPON, Internet, IP net, stofnnet, heimtaugar og

aðgangsnet.

Óskipt rekstrargjöld .................................................................................................................................................................

Afskriftir og virðisrýrnun ..........................................................................................................................................................

Afskriftir ...................................................................................................................................................................................

Reiknaðir skattar .....................................................................................................................................................................

Reiknaðir skattar .....................................................................................................................................................................

Hagnaður ársins ..............................................................................................................................................................

Fjárfestingar ...................................................................................................................................................................

Óskiptar eignir 31.12.2019 ..............................................................................................................................................

Hrein fjármagnsgjöld ...............................................................................................................................................................

Hagnaður ársins ..............................................................................................................................................................

Óskiptar eignir 31.12.2018 ..............................................................................................................................................

Fjárfestingar ...................................................................................................................................................................

Hrein fjármagnsgjöld ...............................................................................................................................................................

Óskiptar skuldir 31.12.2018 ............................................................................................................................................

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta ........................................................................................................

Óskipt rekstrargjöld .................................................................................................................................................................

Talsímaþjónusta fyrir fyrirtæki og einstaklinga.Talsímaþjónusta: ..........................

Farsímaþjónusta: ..........................

Yfirlit um starfsþætti veitir upplýsingar um einstaka þætti í rekstri félagsins og er sett fram með sama hætti og regluleg skýrslugjöf til

stjórnar félagsins.  

Vörusala búnaðar: ........................

Upplýsingatækniþjónusta, þ.m.t. mánaðargjöld, útseld þjónusta og vörusala.

Starfsemi félagsins skiptist í sjö starfsþætti sem selja vörur og þjónustu á mismunandi mörkuðum. Starfsþættirnir eru:

Upplýsingatækni: ..........................

Annað: ..........................................

Lýsing

Sjónvarpsþjónusta: .......................

Gagnaflutningur: ..........................

Óskiptar skuldir 31.12.2019 ............................................................................................................................................
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5.   Sala 2019 2018

Seld þjónusta og vörur greinast þannig: 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

24.039 23.868

4.270 4.057

28.309 27.925

Enginn einstakur viðskiptavinur er með meira en 10% af sölu félagsins.

6.   Kostnaðarverð sölu

Kostnaðarverð sölu greinist þannig: Endurgert

3.385 3.426 

3.574 3.385 

736 947 

3.878 3.670 

844)(             816)(             

4.177 3.867 

14.906 14.479 

7.   Rekstrarkostnaður 2019 2018

Rekstrarkostnaður greinist þannig: 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

4.531 4.547 

592 553 

721 1.446 

856 892 

1.126 969 

1.425 747 

9.251 9.154 

8.   Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

6.476 6.521 

846 814 

594 638 

7.916 7.973 

647 699

75% starfsmanna félagsins eru karlar og 25% konur.

Laun og launatengd gjöld skiptast þannig á rekstrarliði:

3.385 3.426 

4.531 4.547 

7.916 7.973 

Samtengigjöld ..................................................................................................................................................

Kostnaðarverð seldra vara ...............................................................................................................................

 Sala á þjónustu ................................................................................................................................................

Kostnaðarverð seldrar þjónustu .......................................................................................................................

Laun og launatengd gjöld .................................................................................................................................

Tölvu- og hugbúnaðarkostnaður ......................................................................................................................

Lífeyrissjóðsiðgjöld ...........................................................................................................................................

Kostnaðarverð seldrar þjónustu samanstendur af; efniskostnaði, þjónustusamningum, leyfisgjöldum, aðkeyptri þjónustu og

fjarskiptakostnaði.

Rekstrarkostnaður ...........................................................................................................................................

Kostnaðarverð sölu ..........................................................................................................................................

Húsnæðis- og bifreiðakostnaður ......................................................................................................................

Laun og launatengd gjöld .................................................................................................................................

Markaðs- og sölukostnaður .............................................................................................................................

Ársverk .............................................................................................................................................................

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ..................................................................................................................

Laun .................................................................................................................................................................

Önnur launatengd gjöld ...................................................................................................................................

Afskriftir ...........................................................................................................................................................

 Vörusala upplýsingatækni og fjarskipta ..........................................................................................................

Afskriftir ...........................................................................................................................................................

Eignfærð vinna .................................................................................................................................................
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9.   Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 2019 2018

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig: 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Fjármunatekjur

192 208 

4 5 

196 213 

Fjármagnsgjöld

868)(             942)(             

272)(             0 

87)(                25)(                

1.227)(          967)(             

14)(                34)(                

1.045)(          788)(             

10.   Skattar

Greining á virku skatthlutfalli:

3.869 1.129 

20,0% 774)(             20,0% 226)(             

0,0% 0 53,0% 598)(             

0,3% 11)(                0,6% 7)(                  

0,0% 0 (0,1%) 1 

0,4% 17)(                1,5% 17)(                

(0,1%) 3 0,0% 0 

20,7% 799)(             75,0% 847)(             

11.   Hagnaður á hlut

2019 2018

3.070 282 

9.033 9.247 

325)(             161)(             

8.708 9.086 

0,34 0,03

0,34 0,03

 Hlutafé í ársbyrjun ...........................................................................................................................................

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Tekjuskattur vegna ársins 2019 til greiðslu á árinu 2020 nemur 873 m.kr. Ógreitt

jöfnunargjald vegna ársins 2019 til greiðslu 2020 nemur 21 m.kr. Samtals eru skattar til greiðslu 894 m.kr. í árslok.

 Jöfnunargjald ....................................................................................................

Grunnhagnaður á hlut er miðaður við hagnað, sem ráðstafað er til hluthafa í félaginu og vegins meðaltals hlutafjár á árinu og sýnir hver

hagnaðurinn er á hverja krónu hlutafjár. Þynntur hagnaður á hlut miðar við hagnað sem ráðstafað er til hluthafa í móðurfélaginu og

vegins meðaltals virkra hluta að teknu tilliti til þynningaráhrifa væntra útgefinna hluta vegna kauprétta starfsmanna. Í árslok 2019 eru

engir kaupréttarsamningar við starfsmenn í gildi.

 Hagnaður á hlut ..............................................................................................................................................

 Virðisrýrnun, ófrádráttarbær frá skatti .............................................................

 Vegið meðaltal útistandandi hluta ..................................................................................................................

 Hagnaður fyrir skatta ........................................................................................

 Gengismunur ...................................................................................................................................................

 Önnur fjármagnsgjöld .....................................................................................................................................

2018

 Vaxtatekjur af bankainnistæðum og kröfum ...................................................................................................

 Vaxtagjöld .......................................................................................................................................................

 Fenginn arður og söluhagnaður af eignarhlutum ............................................................................................

 Skatthlutfall ......................................................................................................

 Vaxtagjöld vegna leiguskuldbindinga ..............................................................................................................

 Hagnaður ársins til hluthafa í móðurfélaginu ..................................................................................................

 Skattur samkvæmt rekstrarreikningi ................................................................

 Óskattskyldar tekjur ..........................................................................................

 Aðrar breytingar ...............................................................................................

 Ófrádráttarbær kostnaður ................................................................................

2019

 Hrein fjármagnsgjöld .......................................................................................................................................

 Þynntur hagnaður á hlut .................................................................................................................................

 Áhrif keyptra og seldra eigin bréfa ..................................................................................................................
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12.   Rekstrarfjármunir

Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig: Tæki, 

Fjarskipta- Fasteignir búnaður

búnaður og lóðir og bifreiðar Samtals

Kostnaðarverð

38.716 1.912 2.391 43.019 

4.199 41 271 4.511 

1.398)(          33)(                340)(             1.771)(          

41.517 1.920 2.322 45.759 

3.975 74 151 4.200 

76)(                84)(                89)(                249)(             

45.416 1.910 2.384 49.710 

Afskriftir og virðisrýrnun

23.552 842 1.601 25.995 

3.055 84 309 3.448 

1.393)(          15)(                335)(             1.743)(          

25.214 911 1.575 27.700 

3.135 306)(             650 3.479 

76)(                26)(                83)(                185)(             

28.273 579 2.142 30.994 

Bókfært verð

15.164 1.070 790 17.024 

16.303 1.009 747 18.059 

17.143 1.331 242 18.716 

Afskriftir rekstrarfjármuna, leigueigna og óefnislegra eigna skiptast þannig á rekstrarliði: 2019 2018

4.177 3.867 

1.425 3.737 

5.602 7.604 

Nýtingartími greinist á eftirfarandi hátt:

4 - 30 ár

15 - 33 ár

3 - 10 ár

 Heildarverð 31.12.2019 ....................................................................................

 Kaup á árinu ......................................................................................................

 Heildarverð 1.1.2018 ........................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Fasteignir ................................................................................................................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Kaup á árinu ......................................................................................................

 Afskrifað 1.1.2018 .............................................................................................

 Samtals  ...........................................................................................................................................................

Fasteignamat húseigna og lóða samstæðunnar nam 1.784 m.kr. ( 2018: 1.917 m.kr.) og brunabótamat 3.538 m.kr. (2018: 3.502 m.kr.).

Búnaður félagsins er tryggður fyrir 20.681 m.kr. ( 2018: 19.768 m.kr.). Allir varanlegir rekstarfjármunir félagsins eru veðsettir vegna

lántöku félagsins.

 Kostnaðarverð seldrar þjónustu ......................................................................................................................

 Fjarskiptabúnaður ...................................................................................................................................................................

 Heildarverð 31.12.2018 ....................................................................................

 Bókfært verð 31.12.2019 ..................................................................................

 Afskrifað alls 31.12.2019 ..................................................................................

 Afskrifað alls 31.12.2018 ..................................................................................

 Afskriftir ............................................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Tæki, búnaður og bifreiðar .....................................................................................................................................................

 Bókfært verð 31.12.2018 ..................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Afskriftir ............................................................................................................

 Annar rekstrarkostnaður .................................................................................................................................

 Bókfært verð 1.1.2018 ......................................................................................
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13.   Leigueignir

Leigueignir greinast á eftirfarandi hátt: Fjarskipta- Fasteignir

búnaður og lóðir Bifreiðar Samtals

156 5.350 61 5.567 

11)(                615)(             38)(                664)(             

13 40 31 84 

4 126 1 131 

162 4.901 55 5.118 

Fjárhæðir í rekstrarreikningi: 2019

664 

Fjárhæðir í sjóðstreymi:

552 

14.   Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir og afskriftir greinast þannig: Viðskipta- Hug- Aðrar

vild búnaður eignir Samtals

Kostnaðarverð

55.127 4.388 2.065 61.580 

0 0 712 712 

58 378 820 1.256 

0 160)(             117)(             277)(             

55.185 4.606 3.480 63.271 

0 497 2.753 3.250 

0 28)(                0 28)(                

55.185 5.075 6.233 66.493 

Afskriftir og virðisrýrnun

23.692 2.932 295 26.919 

2.990 364 802 4.156 

0 160)(             117)(             277)(             

26.682 3.136 980 30.798 

0 415 1.043 1.458 

0 28)(                0 28)(                

26.682 3.523 2.023 32.228 

Bókfært verð

31.435 1.456 1.770 34.661 

28.503 1.470 2.500 32.473 

28.503 1.552 4.210 34.265 

Nýtingartími greinist á eftirfarandi hátt:

2 - 7 ár

2 - 15 ár

 Heildarverð 31.12.2019 ....................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Kaup á árinu ......................................................................................................

Hugbúnaður félagsins er veðsettur vegna lántöku félagsins.

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Afskriftir ............................................................................................................

 Hugbúnaður ............................................................................................................................................................................

 Bókfært verð 31.12.2018 ..................................................................................

 Bókfært verð 31.12.2019 ..................................................................................

 Bókfært verð 1.1.2018 ......................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Afskrifað alls 31.12.2018 ..................................................................................

 Afskrifað alls 31.12.2019 ..................................................................................

 Heildarverð 31.12.2018 ....................................................................................

 Afskrifað 1.1.2018 .............................................................................................

Leigueignir 1.1. 2019..........................................................................................

Áhrif endurmats leigusamninga..........................................................................

Greitt vegna leigusamninga......................................................................................................................................................

 Aðrar eignir .............................................................................................................................................................................

 Afskriftir og virðisrýrnun ...................................................................................

Afskriftir ársins...................................................................................................

Viðbætur við leigueignir.....................................................................................

Leigueignir 31.12. 2019......................................................................................

Afskrift leigueigna.....................................................................................................................................................................

 Heildarverð 1.1.2018 ........................................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ....................................................................................

 Kaup á árinu ......................................................................................................

 Fært á fjárfestingu vegna endurflokkunar sjónvarpsréttar ...............................

Félagið leigir fasteignir, aðstöðu, bifreiðar og ljósleiðara. Þessir leigusamningar eru að jafnaði til 5 - 20 ára, með möguleika á endurnýjun

í lok leigutímans. Flestir leigusamningar innifela viðbótar leigugreiðslur sem eru byggðar á breytingu á tilteknum vísitölum. Áður voru

þessir leigusamningar flokkaðir sem rekstrarleigusamningar skv. IAS 17.
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14.1.   Árlegt virðisrýrnunarpróf

Viðskiptavild greinist þannig niður á fjárskapandi einingar: 2019 2018

19.733 19.733 

7.718 7.718 

1.022 1.022 

30 30 

28.503 28.503 

1.589 1.589 

2019 2018

Síminn   

2,5% 2,5%

1,3% 1,6%

3,5% 3,3%

7,2% 9,6%

55,4% 40,6%

4,2% 5,1%

Míla

2,5% 2,5%

2,1% 2,1%

2,1% 2,2%

7,0% 9,5%

55,4% 40,6%

4,2% 5,3%

 Viðskiptavild Mílu ehf. .....................................................................................................................................

 Viðskiptavild Sensa ehf., upplýsingatækni ......................................................................................................

 Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2020-2024 / 2019-2023 ...................................................................

 Skuldsetningarhlutfall .....................................................................................................................................

Endurheimtanlegar fjárhæðir fyrir fjárskapandi einingar eru byggðar á nýtingarvirði. Við mat á nýtingarvirði er stuðst við vænt

fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis. Fjárstreymi var áætlað með hliðsjón að fjárhæðum í samþykktum rekstraráætlunum næstu

fimm ára til tíu ára ásamt föstum framtíðarnafnvexti eftir spátímabilið sem stjórnendur telja að endurspegli reynslu fyrri ára,

framtíðarþróun í fjarskiptum og upplýsingatækni og aðrar ytri upplýsingar. Vænt fjárstreymi er fært til núvirðis með vegnum

fjármagnskostnaði (WACC) viðkomandi fjárskapandi einingar. Ávöxtunarkrafan byggir á áhættulausum vöxtum að viðbættu álagi á

samsetningu fjármögnunar fyrir hverja fjárskapandi einingu þar sem byggt er á ytri- og innri gögnum.

Við mat á virði vörumerkja er byggt á væntu framtíðarfjárstreymi miðað við gefnar forsendur um endingartíma og að teknu tilliti til

hugsanlegra skattaáhrifa. Ávöxtunarkrafan miðar við áhættulausa vexti að viðbættu álagi vegna sérstakrar og væntrar áhættu við

viðkomandi  vörumerki. 

 EBITDA meðalvöxtur á tímabilinu 2020-2024 / 2019-2023 .............................................................................

 Vextir  ..............................................................................................................................................................

 Vörumerki undir öðrum eignum  ....................................................................................................................

 Viðskiptavild Símans hf. ..................................................................................................................................

 WACC ..............................................................................................................................................................

Í lok reikningsárs var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild félagsins. Við framkvæmd virðisrýrnunarprófs var endurheimtanlegt

virði metið út frá nýtingarvirði þeirra fjárskapandi eininga sem viðskiptavildin tilheyrir. Viðskiptavild sem myndast hefur við kaup hefur

verið útdeilt niður á viðeigandi dótturfélög sem skilgreind eru sem minnstu aðgreinanlegu fjárskapandi einingar af stjórnendum

samstæðunnar.

Spátímabil fjárskapandi eininga tekur til næstu fimm ára nema Mílu ehf., en þar er spátímabilið tíu ár. Að mati stjórnenda Mílu

endurspeglar hið langa spátímabil betur líftíma undirliggjandi eigna en að auki er horft til þess að félagið er að ganga í gegnum tímabil

mikillar uppbyggingar á ljósinnviðum og því þykir einnig rétt að lengja í spátímabilinu þar til fjárstreymi félagsins hefur náð jafnvægi

aftur.

 Viðskiptavild Radíómiðunar ehf., fjarskiptaþjónusta ......................................................................................

Nýtingarvirði byggir á nokkrum meginforsendum sem innhalda mat stjórnenda á framtíðarhorfum viðkomandi fjárskapandi einingar þar

sem stuðst er við söguleg gögn, ytri sem og innri. Forsendurnar eru eftirfarandi:

 Langtímavöxtur ...............................................................................................................................................

 WACC ..............................................................................................................................................................

 EBITDA meðalvöxtur á tímabilinu 2020-2029 / 2019-2028 .............................................................................

 Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2020-2029 / 2019-2028 ...................................................................

 Vextir  ..............................................................................................................................................................

 Skuldsetningarhlutfall .....................................................................................................................................

 Langtímavöxtur ...............................................................................................................................................
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14.1.   Árlegt virðisrýrnunarpróf, frh.: 2019 2018

Sensa

3,5% 3,5%

2,1% 2,6%

4,8% 5,4%

10,0% 11,8%

17,2% 9,8%

4,2% 5,1%

Radíómiðun

2,5% 2,3%

3,1% 1,5%

7,5% 2,9%

13,4% 14,9%

28,1% 24,0%

5,4% 6,7%

2019 2018

0 2.990 

15.   Dótturfélög Staðsetning

Dótturfélög eru eftirfarandi: starfsemi 2019 2018

Ísland 100% 100%

Ísland 100% 100%

Ísland 100% 100%

Danmörk 100% 100%

Ísland 100% 100%

16.   Aðrar eignir 31.12.2019 31.12.2018

Aðrar eignir greinast þannig:

47 46 

143 149 

40 15 

242 214 

472 424 

16.1.   Önnur félög

16.2.   Langtímakröfur

Míla ehf. ...................................................................................................................................

 Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2020-2024 / 2019-2023 ...................................................................

Við framkvæmd virðisrýrnunarprófs viðskiptavildar verða stjórnendur að meta ákveðnar forsendur sem notaðar eru í árlegu

virðisrýrnunarprófi. Slíkt mat felur alltaf í sér ákveðna óvissu sem getur haft veruleg áhrif á útkomu prófanna ef forsendur reynast

rangar. Fjárskapandi einingar félagsins eru ekki viðkvæmar fyrir breytingum á meginforsendum virðisrýrnunarprófsins.

Sensa IT Aps ..............................................................................................................................

Langtímakröfur samanstanda af viðskiptaskuldabréfum og raðgreiðslusamningum til lengri tíma en 12 mánaða.

 Langtímavöxtur ...............................................................................................................................................

 Langtímakröfur ...............................................................................................................................................

 EBITDA meðalvöxtur á tímabilinu 2020-2024 / 2019-2023 .............................................................................

Í árslok átti félagið hlutabréf í tveimur erlendum félögum og fjórum innlendum félögum þar sem eignarhlutir voru lægri en 20%. 

Sensa ehf. .................................................................................................................................

Eignarhlutur

 Skuldsetningarhlutfall .....................................................................................................................................

 Langtímavöxtur ...............................................................................................................................................

Radíómiðun ehf. .......................................................................................................................

 WACC ..............................................................................................................................................................

 Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2020-2024 / 2019-2023 ...................................................................

 Vextir  ..............................................................................................................................................................

 EBITDA meðalvöxtur á tímabilinu 2020-2024 / 2019-2023 .............................................................................

 WACC ..............................................................................................................................................................

 Vextir  ..............................................................................................................................................................

Endurheimtanlegar fjárhæðir allra fjárskapandi eininga var metið hærra en eignagrunnur og því engin virðisrýrnun færð hjá félaginu.

 Virðisrýrnun Mílu ehf. .....................................................................................................................................

 Fjárfesting í öðrum félögum ............................................................................................................................

 Aðrar eignir samtals ........................................................................................................................................

 Sjónvarpsefni til sýningar ................................................................................................................................

 Fyrirframgreiddur kostnaður ...........................................................................................................................

 Skuldsetningarhlutfall .....................................................................................................................................

Farsímagreiðslur ehf. ................................................................................................................
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Skýringar

17.   Birgðir 31.12.2019 31.12.2018

Birgðir greinast þannig: 31.12.2019 31.12.2018

1.232 1.333 

519 104 

1.751 1.437 

18.   Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur greinast þannig:

4.345 4.508 

157)(             195)(             

4.188 4.313 

Breyting á niðurfærslu viðskiptakrafna greinist þannig:

195)(             306)(             

32)(                31 

70 80 

157)(             195)(             

19.   Aðrar skammtímakröfur 31.12.2019 31.12.2018

Aðrar skammtímakröfur greinast þannig: 31.12.2019 31.12.2018

613 767 

181 115 

794 882 

20.   Eigið fé

20.1.   Hlutafé

20.2.   Yfirverð

20.3.   Annað eigið fé

Tapaðar viðskiptakröfur á árinu .......................................................................................................................

 Vörur til endursölu og rekstrarvörubirgðir ......................................................................................................

 Aðrar skammtímakröfur ..................................................................................................................................

 Viðskiptakröfur samtals ..................................................................................................................................

 Aðrar skammtímakröfur samtals ....................................................................................................................

Breyting á niðurfærslu vegna krafna sem kunna að tapast ..............................................................................

 Sjónvarpsefni til sýningar ................................................................................................................................

Vörunotkun vegna vörusölu ársins nam 3.878 m.kr.  (2018: 3.670 m.kr.)  Allar birgðir félagsins eru veðsettar vegna lántöku.

Niðurfærsla viðskiptakrafna .............................................................................................................................

Staða í ársbyrjun ..............................................................................................................................................

Staða í lok árs ...................................................................................................................................................

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 9.250 m.kr. og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna (2018: 9.250 m.kr.). Eitt atkvæði fylgir hverri

krónu nafnverðs. Allir útgefnir hlutir eru greiddir að fullu. Félagið á eigin hluti að nafnverði 500 m.kr. sem færðir eru til lækkunar á eigin

fé.  

 Fyrirframgreiddur kostnaður ...........................................................................................................................

Niðurfærsla hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára.

Lánsáhætta vegna viðskiptavina er lítil þar sem viðskiptamenn félagsins eru margir og ótengdir. Allar viðskiptakröfur félagsins eru

veðsettar vegna lántöku félagsins.  Nánar er fjallað um áhættu vegna viðskiptakrafna í skýringu 25.

Annað eigið fé samanstendur af lögbundnum varasjóði.

Viðskiptakröfur ................................................................................................................................................

 Birgðir samtals ................................................................................................................................................

Yfirverð er munurinn á greiðslum í krónum sem félagið fékk við kaup, sölu og útgáfu á hlutafé  og nafnverði útgefinna hluta.
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Skýringar

20.   Eigið fé, frh.:

20.4.   Annað bundið eigið fé

Annað bundið eigið fé greinist þannig: Þýðingar-

munur í Bundinn

dóttur- hlutdeildar-

félögum reikningur Samtals

453 588 1.041 

585)(             585)(             

453 3 456 

453 3 456 

0 0 

453 3 456 

21.   Langtímaskuldir

Lán félagsins greinast á eftirfarandi hátt:

Meðalvextir Eftirstöðvar Meðalvextir Eftirstöðvar

5,26% 15.621 5,56% 16.771 

10 10 

1.150)(          1.150)(          

14.481 15.631 

Hreyfingar á langtímaskuldum greinast á eftirfarandi hátt: 2019 2018

16.781 17.931 

1.150)(          1.150)(          

15.631 16.781 

 Afborganir langtímaskulda greinast þannig: 2019 2018

1.150 1.150 

1.150 1.150 

1.150 1.150 

1.150 1.150 

1.150 1.150 

9.881 11.031 

15.631 16.781 

22.   Leiguskuldbindingar 

Hreyfingar á leiguskuldbindingum greinast á eftirfarandi hátt: Fjarskipta- Fasteignir

búnaður og lóðir Bifreiðar Samtals

156 5.350 61 5.567 

7)(                  506)(             39)(                552)(             

13 41 32 86 

4 126 1 131 

166 5.011 55 5.232 

 Staða 31.12.2019 .....................................................................................................................

Til greiðslu 2021 / 2020....................................................................................................................................

 Breyting ársins .........................................................................................................................

 Staða 1.1. 2018 ........................................................................................................................

Skuldir í ISK, óverðtryggðar ................................................................................

Kaupleiga, langtímaskuldbinding .......................................................................

31.12.2018

Næsta árs afborganir .........................................................................................

 Staða 31.12.2018 .....................................................................................................................

Afborganir síðar................................................................................................................................................

Staða í ársbyrjun...............................................................................................................................................

Heildarlán að meðtöldum næsta árs afborgunum............................................................................................

Til greiðslu 2024 / 2023....................................................................................................................................

 Staða 1.1. 2019 ........................................................................................................................

Í lánasamningum félagsins eru ýmsar hömlur á aðgerðir félagins og leita þarf samþykkis lánveitenda fyrir þeim. Í lánaskilmálum eru

kvaðir um að uppfylla ákveðin fjármálahlutföll, sem voru uppfyllt í lok árs.   Skuldir félagsins eru tryggðar með veðum í eignum félagsins.  

 Breyting ársins .........................................................................................................................

Til greiðslu 2023 / 2022....................................................................................................................................

Til greiðslu 2020 / 2019....................................................................................................................................

Afborganir.........................................................................................................................................................

Til greiðslu 2022 / 2021....................................................................................................................................

31.12.2019

Leiguskuldbindingar 1.1.2019.............................................................................

Afborganir..........................................................................................................

Viðbætur við leiguskuldbindingar.......................................................................

Áhrif endurmats leiguskuldbindinga...................................................................

Leiguskuldbindingar 31.12.2019.........................................................................
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Skýringar

22.   Leiguskuldbindingar, frh.: 

Leiguskuldbinding greinast á eftirfarandi hátt: 2019

600 

336 

324 

341 

351 

3.280 

5.232 

Fjárhæðir í rekstrarreikningi: 2019

272 

Fjárhæðir í sjóðstreymi:

552 

Framlengingarákvæði

23.   Tekjuskattsskuldbinding 

Hreyfingar á reiknaðri tekjuskattsskuldbindingu greinast á eftirfarandi hátt: 2019 2018

898 817 

778 825 

874)(             744)(             

802 898 

323)(             338)(             

473)(             532)(             

33)(                32)(                

23 0 

4 4 

802)(             898)(             

24.   Aðrar skammtímaskuldir 31.12.2019 31.12.2018

Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig: 2019 2018

888 836 

327 330 

618 562 

11 12 

1.844 1.740 

Heildarleiguskuldbinding að meðtöldum næsta árs afborgunum.............................................................................................

Skammtímakröfur.............................................................................................................................................

Leigusamningar.................................................................................................................................................

 Aðrar skammtímaskuldir samtals ....................................................................................................................

Greitt vegna leigusamninga......................................................................................................................................................

Reiknuð tekjuskattsskuldbinding í ársbyrjun.....................................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding samtals.......................................................................................................................

Frestaður skattur skiptist þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:

 Aðrar skammtímaskuldir .................................................................................................................................

Rekstrarfjármunir..............................................................................................................................................

 Ógreiddur virðisaukaskattur ............................................................................................................................

Til greiðslu 2023.......................................................................................................................................................................

Til greiðslu 2024.......................................................................................................................................................................

Til greiðslu síðar........................................................................................................................................................................

Flestir leigusamningar félagsins um fasteignir fela í sér framlengingarheimildir sem því er heimilt að nýta allt að einu ári fyrir lok

óuppsegjanlegs leigutímabils. Félagið leggur mat á það við upphaf leigusamnings hvort það sé talið nokkuð líklegt að það muni nýta

heimildir til framlenginga. Almennt er miðað við að samningar séu í gildi í 15 ár frá 1. janúar 2019. Ef verulegar breytingar verða á

aðstæðum sem eru á valdi félagsins, mun það endurmeta hvort framlengingarheimildir verði nýttar.

Tekjuskattur ársins............................................................................................................................................

Skattar til greiðslu á næsta ári..........................................................................................................................

Til greiðslu 2020.......................................................................................................................................................................

 Áfallinn kostnaður ...........................................................................................................................................

Gengismunur....................................................................................................................................................

Vaxtagjöld á leiguskuldir...........................................................................................................................................................

Leigusamningar vegna flestra fasteigna í Ármúla renna út í lok árs 2020. Leigusamningarnir eru með framlengingarheimild til 5 ára.

Félagið hefur metið að hækkun leiguskuldar verði allt að 979 m.kr. ef það nýtir sér 5 ára framlengingarheimild þeirra samninga.

Til greiðslu 2021.......................................................................................................................................................................

Til greiðslu 2022.......................................................................................................................................................................

 Ógreidd laun og launatengd gjöld ...................................................................................................................

Óefnislegar eignir..............................................................................................................................................
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Skýringar

25.   Áhættustýring

Stýring fjármögnunaráhættu

Stýring fjárhagslegrar áhættu

Vaxtaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta

2019 2018 2019 2018

152 831 1.617 616 

5 2 0 10 

29 16 537 381 

2 2 20 18 

188 851 2.174 1.025 

Eignir og skuldir félagsins í erlendri mynt miðað við gengi í lok árs má sjá í eftirfarandi töflu:

Félagið ber stærstu áhættu gagnvart EUR og USD. Hluti af fjárfestingum félagsins er í erlendri mynt. Að minna marki hefur gengið áhrif

á tekjur og rekstrargjöld félagsins   Í árslok  2019 voru engin af langtímalánum félagsins í erlendum gjaldmiðlum, eins og í árslok 2018.

Efnahagsreikningur Símans hf. er ekki viðkvæmur gagnvart flökti á gengi gjaldmiðla. Næmnigreining á gengisáhættu metur áhrif flökts

gengis gjaldmiðla á útistandandi fjármagnsliði miðað við gengi við lok núverandi tímabils. Gert er ráð fyrir að allar aðrar breytur séu

fastar. Áhrifin að teknu tilliti til skatta á afkomu og eigið fé eru 15 m.kr. (2018: 1 m.kr) hækkun/lækkun fyrir hvert 1% í hækkun/lækkun á

gengi krónunnar.

 EUR ...................................................................................................................

 USD ...................................................................................................................

Félagið stýrir fjárhagssamsetningu þannig að tryggt sé að félög samstæðunnar séu rekstrarhæf, með það markmið að hámarka hagnað

hluthafa með því að finna bestu samsetningu eigin fjár á móti skuldum.  Stefna félagsins er óbreytt frá fyrra ári.

 Aðrir gjaldmiðlar ...............................................................................................

Starfsemi félagsins hefur það í för með sér að rekstur, eignir, skuldir og eigið fé eru undirorpin fjármögnunaráhættu. Sú áhætta

samanstendur meðal annars af markaðsáhættu, mestmegnis tengdri gengi gjaldmiðla og vaxtastigi, lánsáhættu og lausafjáráhættu.

Fjárstýring Símans veitir félögum innan samstæðunnar miðlæga fjármálaþjónustu svo sem vegna fjármögnunar, gjaldeyriskaupa,

vaxtastýringar og áhættumati. Starfsemi fjárstýringar er hagað innan ramma fjárstýringarstefnu Símans sem er endurskoðuð árlega af

stjórn félagsins.  Félagið tekur ekki stöðu í fjármálagerningum, þar með talið afleiddum fjármálagerningum, byggða á spákaupmennsku.

Næmnigreining á breytingum á vöxtum var gerð miðað við stöðu á fjáreignum og fjárskuldum í lok ársins. Næmnigreiningin gerir ráð

fyrir að fjárhæð fjárskulda með breytilega vexti í lok árs sé eins allt árið. Miðað við 100 punkta hækkun á markaðsvöxtum og að allar

aðrar forsendur séu óbreyttar þá breytist afkoma og eigið fé um 128 m.kr. eftir skatta. (2018; 128 m.kr.). Fjáreignir og fjárskuldir

félagsins með fasta vexti eru ekki færðar á gangvirði og því ekki næmar fyrir breytingum á vöxtum.

Fjárhagssamsetning félagsins samanstendur af lánum sem nánar eru upplistuð í skýringu númer 21, skuldir við lánastofnanir og eigin fé

sem samanstendur af útgefnu hlutafé, varasjóðum og óráðstöfuðu eigin fé.

 DKK ...................................................................................................................

Vaxtaáhætta er áhættan af því að gangvirði eða framtíðarsjóðsflæði fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á markaðsvöxtum.

Breytingar á markaðsvöxtum hafa áhrif á vaxtatekjur og vaxtagjöld í rekstrarreikningi. Lánasafn félagsins samanstendur af lánum í ISK

með breytilegum vöxtum. Vaxtaberandi fjárskuldir félagsins eru hærri en vaxtaberandi fjáreignir, en vaxtaáhættan er vegna breytilegra

vaxta.  Áhættan liggur því í að möguleg hækkun á vöxtum leiði til hækkunar á fjármagnsliðum.

Eignir Skuldir
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Skýringar

25.   Áhættustýring, frh.:

Lánsáhætta

Hámarksútlánaáhætta greinist þannig:

2019 2018

4.346 4.508 

217 1.246 

181 115 

242 214 

21 21 

5.007 6.104 

2019 2018 2019 2018

3.129 3.185 65 65 

1.020 1.127 12 10 

92 42 18 18 

67 52 35 31 

37 102 27 71 

4.345 4.508 157 195 

Lausafjáráhætta

 Ógjaldfallið ........................................................................................................

Lausafjáráhætta er áhættan á því að félagið lendi í erfiðleikum við að mæta fjárhagslegum skuldbindingum sínum í náinni framtíð.

Félagið mætir þessari áhættu með því að gera áætlanir um greiðslur og tryggja nægjanlega varasjóði. Eftirfarandi tafla greinir

skuldbindingar félagsins eftir gjalddögum þeirra. Taflan miðar við ónúvirtar greiðslur og að greitt sé á fyrsta samningsbundna

greiðsludegi. Vegið meðaltal fljótandi vaxta er 5,26%  í enda árs 2019 (2018: 5,56%). 

 Gjaldfallið fyrir meira en 180 dögum ................................................................

 Gjaldfallið innan 30 daga ..................................................................................

 Viðskiptakröfur ..................................................................................................................................................

Mesta mögulega tap

            Nafnverð kröfu

Meirihluti viðskiptakrafna félagsins eru til greiðslu innan 90 daga. Mynduð er niðurfærsla vegna áætlaðrar virðisrýrnunar

viðskiptakrafna og annarra krafna. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg

niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengd einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er ákveðin

með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna.

 Handbært fé ......................................................................................................................................................

             Niðurfærsla

 Ábyrgðir .............................................................................................................................................................

 Gjaldfallið fyrir 31-60 dögum ............................................................................

 Langtímakröfur ..................................................................................................................................................

Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi félagsins ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar

skuldbindingar sínar. Áhætta félagsins gagnvart lánsáhættu er takmörkuð við fjárhagslegar eignir listaðar á efnahagsreikningi auk vissra

ábyrgða. Félagið fylgist reglulega með þróun þeirra eigna sem tengjast útlánaáhættu. Viðskipakröfur félagsins eru á hendur

fjöldamörgum viðskiptavinum sem dreifast á margar starfsgreinar og landssvæði. Viðskiptakröfur eru því ekki háðar fáum stórum

viðskiptavinum.

Eftirfarandi tafla sýnir aldursdreifingu viðskiptakrafna sem komnar eru á gjalddaga að teknu tilliti til niðurfærslu.

 Gjaldfallið fyrir 61-180 dögum ..........................................................................

 Aðrar skammtímakröfur ....................................................................................................................................

Lánsáhætta vegna viðskiptavina er lítil þar sem að viðskiptamenn félagins eru margir og ótengdir. Því telja stjórnendur félagsins ekki

þörf á frekar varúðarfærslum umfram hefðbundnar niðurfærslur. Undir rekstrarkostnaði voru gjaldfærðar 32 m.kr. vegna hækkunar á

niðurfærslu krafna á árinu 2019 (2018: tekjufærsla 31 m.kr.).
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Skýringar

25.   Áhættustýring, frh.:

Samtals

15.631 2.328 2.410 6.213 13.541 24.492 

5.232 839 555 1.561 4.461 7.416 

5.377 5.377 5.377 

600 600 600 

26.840 9.144 2.965 7.774 18.002 37.885 

16.781 2.059 2.007 9.345 14.252 27.663 

4.737 4.737 4.737 

450 450 450 

21.968 7.246 2.007 9.345 14.252 32.850 

Gangvirði

26.   Ábyrgðir og önnur mál

27.   Óvissa

Félagið stendur í málarekstri vegna mála sem snúa að túlkunum á fjarskipta, fjölmiðla- og samkeppnislögum. Sýn hf. (Vodafone) hefur

stefnt félaginu til greiðslu skaðabóta vegna meints ólögmæts verðþrýstings. Nemur stefnufjárhæð í málinu ríflega níu hundruð

milljónum króna. Inter, sem eru samtök aðila er veita internetþjónustu, sendu Símanum kröfu árið 2015 og kröfðust skaðabóta að

fjárhæð allt að þremur milljörðum króna vegna meintra brota á samkeppnislögum. Þrjú félög innan samtakanna óskuðu eftir

dómkvaðningu matsmanna og sendu í kjölfarið breyttar kröfur sem nema rúmlega 300 milljónum króna. Tölvun stefndi máli til

héraðsdóms til greiðslu skaðabóta aðallega að fjárhæð tæplega 7 milljónir króna, auk vaxta og kostnaðar. Snerpa gerði slíkt hið sama og

gerði aðallega kröfu um greiðslu skaðabóta að fjárhæð tæplega 40 milljónir króna, auk vaxta og kostnaðar. Hringiðan stefndi Símanum

einnig og gerði aðallega kröfu að fjárhæð 899 milljónir króna, auk vaxta og kostnaðar. TSC ehf. höfðaði mál gegn Símanum til greiðslu

skaðabóta vegna meintra brota á ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2015. Nam stefnufjárhæðin rúmlega hundrað milljónum króna, auk

kostnaðar og vaxta. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að Símanum bæri að greiða 50 millljónir króna auk kostnaðar, vaxta og

dráttarvaxta. Félagið hefur hafnað málatilbúnaði gagnaðila í öllum málunum og gagnstefnt Vodafone. Í máli Vodafone gegn Símanum

og gagnstefnu Símans gegn Vodafone sýknaði Héraðsdómur Reykjavíkur bæði félög af kröfum hvors annars en málinu hefur verið

áfrýjað til Landsréttar. Síminn hefur einnig áfrýjað dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli TSC ehf. gegn Símanum til Landsréttar og hefur

TSC einnig gagnstefnt málinu. Í tilfelli Tölvunar, Snerpu og Hringiðunnar mun Síminn skila greinargerð á næstunni þar sem málatilbúnaði

félaganna er hafnað. 

> 5 ár

 Viðskiptaskuldir ...................................................

 Langtímalán ........................................................

31. desember 2018

Innan árs 1-2 ár 2-5 ár

 Langtímalán ........................................................

 Viðskiptaskuldir ...................................................

31. desember 2019

Félagið hefur lagt eignir að veði til að tryggja skuldbindingar vegna lána að fjárhæð 16.314 m.kr. (2018: 17.275 m.kr.) í árslok.

Bókf. verð

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

Það er mat stjórnenda að ekki sé verulegur munur á bókfærðu virði fjáreigna og fjárskulda og gangvirði þeirra í reikningsskilunum.

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

 Leiguskuldbindingar ............................................
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27.   Óvissa, frh.:

28.   Tengdir aðilar

Fyrir árið 2019 Laun og Mótframlag Eignarhlutur

hlunnindi í lífeyrissjóð beinn/óbeinn

Laun og hlunnindi stjórnar og forstjóra

1,0 0,1 1.300,0 

9,4 1,1 31,3 

7,1 1,0 0,0 

4,7 0,0 0,0 

4,7 0,5 0,0 

3,2 0,5 0,0 

0,6 0,1 1,0 

2,3 0,0 0,0 

55,8 6,6 47,1 

88,8 9,9 1.379,4 

Síminn og Vodafone hafa átt í ágreiningi í tengslum við dreifingu á sjónvarpsefni. Póst- og fjarskiptastofnun komst að þeirri niðurstöðu

að Síminn hefði farið gegn fjölmiðlalögum sbr. ákvörðun PFS nr. 10/2018. Lagði stofnun á sekt að fjárhæð 9 milljónir króna sem félagið

hefur þegar greitt. Síminn telur háttsemi félagsins sé í fullu samræmi við ákvæði fjölmiðlalaga og hefur höfðað mál til ógildingar

ákvörðunar Póst- og fjarskiptastofnunar. Í kjölfarið sendi Vodafone kröfu til Símans um greiðslu skaðabóta að fjárhæð 1,9 milljarða

króna. Síminn hafnaði kröfunni og benti á að það mætti hvorki ráða af erindi Vodafone að skilyrði skaðabótaskyldu væri fyrir hendi né

heldur væri gerð tilraun til að færa sönnur á ætlað tjón Vodafone. Að mati Símans var um tilhæfulausa kröfu að ræða og vísaði

Héraðsdómur Reykjavíkur kröfu Vodafone frá dómi vegna vanreifunar. Í framhaldinu lagði Vodafone fram beiðni um dómkvaðningu

matsmanna. Þá hefur Gagnaveita Reykjavíkur sent Símanum kröfu um greiðslu að fjárhæð 1,3 milljarða króna. Síminn hafnaði kröfunni

og benti á að það mætti ekki ráða af erindi Gagnaveitunnar að skilyrði skaðabótaskyldu væri fyrir hendi. Að mati Símans er um

tilhæfulausa kröfu að ræða. Vodafone lagði fram kvörtun til Samkeppniseftirlitsins vegna fyrirkomulags við sölu á útsendingum frá

ensku úrvalsdeildinni og gerði kröfu um heildsöluaðgang að SíminnSport. Samkeppniseftirlitið birti Símanum andmælaskjal í desember

og taldi að ákveðið fyrirkomulag kunni að fara í bága við ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2015 og 20/2015. Samkeppniseftirlitið

telur það koma til skoðunar að beita íþyngjandi viðurlögum eða fyrirmælum á grundvelli 16. gr. samkeppnislaga, án þess þó að veita

nánari upplýsingar þar að lútandi. Skjalið felur ekki í sér bindandi stjórnvaldsákvörðun heldur er ritað í þeim tilgangi að Síminn geti nýtt

andmælarétt sinn skv. stjórnsýslulögum og að málið verði að fullu rannsakað áður en ákvörðun verður tekin. Félagið er enn þeirrar

skoðunar að fyrirkomulag um sölu á þjónustu félagsins sé fyllilega í samræmi við samkeppnislög og þær ákvarðanir sem félagið hefur

gengist undir á grundvelli samkeppnislaga. 

Bertrand B. Kan, fyrrverandi formaður .....................................................................................

Þrátt fyrir að óvissa sé um niðurstöður þessara mála er það mat stjórnenda að ekki komi til verulegra fjárútláta vegna þeirra. Í þeim

tilvikum sem talið er að félagið geti þurft að greiða bætur vegna málareksturs á hendur þess er sá kostnaður áætlaður af stjórnendum

félagsins og færður í reikningsskil þess.

Kolbeinn Árnason, stjórnarmaður ............................................................................................

Orri Hauksson, forstjóri ............................................................................................................

Ksenia Nekrasova, fyrrverandi stjórnarmaður ..........................................................................

Aðrir framkvæmdastjórar innan samstæðunnar, samtals 5 aðilar, fengu greiddar 172,7 m.kr. í laun og aðrar launatengdar greiðslur. Þeir

áttu samtals 29,1 m.kr. hluti í félaginu í árslok 2019.  80% af framkvæmdarstjórum eru karlar og 20% konur.

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, stjórnarmaður ..................................................................................

Jón Sigurðsson formaður ..........................................................................................................

Helga Valfells, varaformaður ....................................................................................................

Laun og hlunnindi til stjórnar og stjórnenda félagsins vegna starfa fyrir félög í samstæðunni og eignarhlutir í félaginu greinast þannig:

Hluthafar sem hafa veruleg áhrif á starfsemi samstæðunnar, stjórnendur og stjórnarmenn og nánir fjölskyldumeðlimir þeirra og félög

sem þeir ráða yfir teljast til tengdra aðila. Viðskipti við tengda aðila eru óveruleg. Viðskiptum milli félaga sem innifalin eru í

samstæðureikningi hefur verið eytt út í samstæðureikningi félagsins.

Sigurður Þórðarson, endurskoðunarnefnd ...............................................................................

Bjarni Þorvarðarson, stjórnarmaður .........................................................................................
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28.   Tengdir aðilar, frh.:

Fyrir árið 2018 Laun og Mótframlag Eignarhlutur

hlunnindi í lífeyrissjóð beinn/óbeinn

Laun og hlunnindi stjórnar og forstjóra

9,2 1,0 31,3 

5,6 0,6 0,0 

3,4 0,0 0,0 

3,8 0,4 0,0 

6,8 0,7 0,0 

1,4 0,2 0,1 

1,1 0,1 0,0 

2,3 0,0 0,0 

55,6 6,6 47,1 

89,2 9,6 78,5 

29.   Þóknun til endurskoðenda

Þóknun til endurskoðenda samstæðunnar sundurliðast þannig: 2019 2018

Endurskoðun ársreiknings og könnun ársreiknings

20 19 

1 0 

0 1 

21 20 

Önnur þóknun til endurskoðunarfyrirtækja

3 5 

24 25 

30.   Atburðir eftir reikningsskiladag

31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

31.1.   Samstæða

Orri Hauksson, forstjóri ............................................................................................................

Birgir S. Bjarnason, fyrrverandi stjórnarmaður .........................................................................

Aðrir framkvæmdastjórar innan samstæðunnar, samtals 5 aðilar, fengu greiddar 165,5 m.kr. í laun og aðrar launatengdar greiðslur. Þeir

áttu samtals 29,1 m.kr. hluti í félaginu í árslok 2018.  80% af framkvæmdarstjórum eru karlar og 20% konur.

 KPMG Íslandi .....................................................................................................................................................

 Deloitte Danmörku ............................................................................................................................................

 KPMG Íslandi .....................................................................................................................................................

Stefán Árni Auðólfsson, fyrrverandi stjórnarmaður .................................................................

Sigurður Þórðarson, endurskoðunarnefnd ...............................................................................

 Þóknun til endurskoðenda samstæðunnar samtals ..........................................................................................

Engir atburðir hafa átt sér stað eftir lok reikningsskiladags sem höfðu áhrif á ársreikninginn eða veita þarf upplýsingar um.

Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar út á við og er því

viðskiptum innan hennar eytt út við gerð reikningsskilanna.

Helga Valfells, varaformaður ....................................................................................................

Heiðrún Jónsdóttir,  fyrrverandi varaformaður ........................................................................

Ksenia Nekrasova, stjórnarmaður ............................................................................................

Bertrand B. Kan, formaður .......................................................................................................

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, stjórnarmaður ..................................................................................

 KPMG Danmörku ...............................................................................................................................................

Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings móðurfélagsins og dótturfélaga þess. Dótturfélög eru þau félög þar sem samstæðan

fer með yfirráð. Yfirráð grundvallast af því hvort fjárfestir hefur ákvörðunarvald yfir fjárfestingunni, ber áhættu eða hefur réttinn til að

njóta breytilegs ávinnings vegna þátttöku í fjárfestingunni og getur með ákvörðunarvaldi haft áhrif á ávinning sinn af fjárfestingunni. 

Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga er meðtalin í samstæðurekstrarreikningi frá og með kaupdegi eða fram að söludegi

eftir því sem við á. Ef við á eru gerðar leiðréttingar á reikningsskilum dótturfélaga til samræmis við reikningsskilaaðferðir

samstæðunnar.
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

31.2.   Sameining félaga

31.3.   Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum

31.4.   Viðskiptavild

Viðskiptavild er ekki afskrifuð heldur metin árlega með tilliti til virðisrýrnunar eða oftar ef vísbending um virðisrýrnun er til staðar. Við

framkvæmd virðisrýrnunarprófs er viðskiptavildinni skipt niður á fjárskapandi einingar. Þær fjárskapandi einingar sem viðskiptavildinni

hefur verið úthlutað á eru prófaðar með tilliti til virðisrýrnunar og ef bókfært verð er hærra en virði þeirra hefur virðisrýrnun átt sér

stað. Hafi virðisrýrnun átt sér stað er viðskiptavild fyrst færð niður og síðar aðrar eignir sem tilheyra viðkomandi fjárskapandi einingu.

Óheimilt er að bakfæra áður færða virðisrýrnun viðskiptavildar á síðari tímabilum.

Hlutdeildarfélög eru félög þar sem samstæðan er í aðstöðu til að hafa veruleg áhrif á stjórnun þeirra og eru hvorki dótturfélög né félög í

samrekstri. Veruleg áhrif eru til staðar þegar samstæðan tekur þátt í ákvörðunum um fjármál og rekstur hlutdeildarfélaga.

Gerð er grein fyrir eignarhluta í hlutdeildarfélögum með hlutdeildaraðferð. Samkvæmt hlutdeildaraðferðinni eru eignarhlutir í

hlutdeildarfélögum færðir í samstæðureikningi á kostnaðarverði að teknu tilliti til hlutdeildar í rekstri og virðisrýrnunar einstakra

fjárfestinga. Tap hlutdeildarfélaga umfram hlutdeild samstæðunnar er aðeins gjaldfært hafi samstæðan gengist í ábyrgð eða stofnað til

skuldbindinga fyrir þeirra hönd.

Viðskiptavild sem myndast við sameiningu er færð til eignar þann dag sem félagið nær yfirráðum í keyptu félagi (á kaupdegi).

Viðskiptavild er mismunur á kaupverði dótturfélags og hlutdeildar í hreinni eign þess eftir að eignir og skuldir hafa verið metnar til

gangvirðis á kaupdegi. Viðskiptavildin er færð í starfsrækslugjaldmiðli keyptu einingarinnar og uppreiknuð miðað við uppgjörsgengi í lok

uppgjörstímabils.

Kaup á dótturfélögum eru færð samkvæmt kaupaðferð en í henni felst að eignir, skuldir og eiginfjárgerningar útgefnir af samstæðunni,

sem látin eru í skiptum fyrir yfirráð í keyptu félagi, eru metnar til gangvirðis á kaupdegi. Viðskiptakostnaður tengdur kaupunum er

færður í rekstrarreikningi á því tímabili sem hann fellur til.  

Reglur félagsins um viðskiptavild í hlutdeildarfélögum þess, má sjá í lið 31.3 hér að framan.

Matstímabilið er frá kaupdegi til þess dags er félagið hefur fengið fullnægjandi upplýsingar um aðstæður á kaupdegi, að hámarki 1 ár. 

Við sölu á dótturfélagi er fjárhæð viðskiptavildar, sem rekja má til þess, reiknuð inn í söluhagnað eða sölutap sem birt er í

rekstrarreikningi.

Hagnaður eða tap af viðskiptum samstæðunnar í hlutdeildarfélagi er fært til samræmis við hlutdeild samstæðunnar í

hlutdeildarfélaginu.

Ef kaupin fela í sér óvissa greiðslu er eignin eða skuldin sem tengist kaupunum metin á gangvirði á kaupdegi og hluti kaupverðsins sem

er umfram gangvirði eignarhluta samstæðunnar í eignum, skuldum og óvissum skuldum félaga á kaupdegi er færður sem viðskiptavild.

Síðari breytingar á gangvirði slíkra eigna og skulda eru færðar til jöfnunar á kostnaði tengdum kaupunum þar sem þær uppfylla skilyrði

um leiðréttingu á tímabilinu (sjá hér að neðan). Allar aðrar síðari breytingar á gangvirði óvissra eigna og skulda eru færðar í samræmi við

viðeigandi IFRS staðal.

Viðskiptavild er sá hluti kaupverðsins sem er umfram gangvirði eignarhluta samstæðunnar í eignum, skuldum og óvissum skuldum

hlutdeildarfélaga á kaupdegi. Viðskiptavildin er hluti af bókfærðu verði fjárfestingarinnar í samstæðunni og er metin með tilliti til

virðisrýrnunar. Ef kaupverð reynist lægra en gangvirði eigna, skulda og óvissra skulda myndast neikvæð viðskiptavild sem er tekjufærð á

kaupári.
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

31.5.   Tekjur

31.6.   Erlendir gjaldmiðlar

31.7.   Skattamál

Tekjuskattur til greiðslu

Tekjur af veittri þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í hlutfalli við stöðu verks á uppgjörsdegi. Staða verks er metin með hliðsjón af

vinnu sem lokið er.

Ársreikningar félaga innan samstæðunnar eru gerðir í þeim gjaldmiðli sem stærstur hluti starfseminnar heyrir undir, þ.e.

starfsrækslugjaldmiðli. Við gerð ársreiknings samstæðu eru ársreikningar erlendra dótturfélaga umreiknaðir í íslenskar krónur sem er

starfsrækslugjaldmiðill og framsetningargjaldmiðill móðurfélagsins.

Tekjur af sölu á vörum og þjónustu eru metnar á gangvirði greiðslunnar sem er móttekin eða er innheimtanleg, að frádregnum

afsláttum og endurgreiðslum. Tekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar félagið hefur uppfyllt samningsskyldu sína sem er yfirleitt við

afhendingu, líklegt er að endurgjaldið verði innheimt og unnt er að meta kostnað vegna sölunnar og möguleg skil á vörum á

áreiðanlegan hátt.

Tekjur af vörusölu eru færðar í rekstrarreikning þegar verulegur hluti áhættu og eignarhalds flyst til kaupanda.

Auglýsingatekjur í sjónvarpi eru færðar í rekstrarreikning þegar auglýsingar eru birtar. Tekjufærsla þeirra er gerð við fyrstu sýningu þrátt

fyrir að sama auglýsing geti verið birt oftar en einu sinni vegna endursýninga á sjónvarpsþáttum. Sama regla gildir um kostun einstakra

sjónvarpsþátta.

Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti.

Megintekjuflokkar félagsins eru eftirfarandi: samtengingar- og reikitekjur, mánaðargjöld, stofngjöld, línuleigur, útseld vinna, auglýsingar

í sjónvarpi og notendabúnaður.

Viðskiptavild og gangvirðisbreytingar vegna kaupa á erlendri starfsemi eru færðar á skráðu gengi reikningsskiladags.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins auk leiðréttinga

á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára. Skattskyldur hagnaður getur verið annar en reikningshaldslegur hagnaður. Reiknaður

tekjuskattur miðast við gildandi skatthlutfall á reikningsskiladegi á hverju skattasvæði.  

Við sölu erlendrar rekstrareiningar er uppsafnaður gengismunur tengdur rekstrareiningunni í samstæðunni færður af eigin fé í

rekstrarreikning. Þýðingarmunur sem búið var að ráðstafa til minnihluta er bakfærður en ekki gjaldfærður í rekstrarreikning. 

Við gerð reikningsskila hvers félags innan samstæðunnar eru viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en starfsrækslugjaldmiðli færð á gengi hvers

viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir eru færðar miðað við skráð gengi á reikningsskiladegi. Efnislegar eignir og skuldir metnar á

kostnaðarverði eru færðar á upphaflegu skráðu gengi.

Við gerð samstæðuársreiknings eru eignir og skuldir erlendra félaga umreiknaðar á skráðu gengi reikningsskiladags. Tekjur og gjöld eru

umreiknuð á meðalgengi ársins. 

Mánaðargjöld eru tekjufærð miðað við áskriftartímabil en tekjur vegna umferðar eru færðar miðað við raunverulega notkun

viðskiptavina. Tekjum vegna fyrirframgreiddrar þjónustu er frestað þar til viðskiptavinur nýtir þá þjónustu sem hann hefur greitt fyrir.  
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

Frestaður tekjuskattur

Skattar tímabilsins

31.8.   Hagnaður á hlut

31.9.   Varanlegir rekstrarfjármunir

31.10.   Óefnislegar eignir

Keyptar óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir sem myndast við sameiningu félaga

Óefnislegar eignir sem myndast í reikningsskilum við sameiningu félaga eru aðeins færðar ef þær eru aðgreinanlegar frá viðskiptavild.

Við upphaflega skráningu eru þær færðar á kostnaðarverði á kaupdegi en við síðara mat eru þær færðar á kostnaðarverði að

frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. 

Tekjuskattseign og tekjuskattsskuldbindingu er jafnað saman innan samstæðunnar þegar lagalegur réttur er til þess, þau varða

tekjuskatt sem lagður er á af sömu yfirvöldum á sama fyrirtæki eða mismunandi fyrirtæki sem eru samsköttuð og gert er ráð fyrir að

muni greiða skatta sameiginlega.

Frestaður tekjuskattur miðast við gildandi skatthlutfall á reikningsskiladegi.

Afskriftir eru færðar á kerfisbundinn hátt á áætluðum nýtingartíma eignarinnar að teknu tilliti til vænts hrakvirðis. Afskriftaraðferð,

áætlaður nýtingartími og hrakvirði er endurmetið að minnsta kosti árlega.

Hagnaður eða tap vegna sölu varanlegra rekstrarfjármuna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi og er fært í

rekstrarreikning.

Óefnislegar eignir eru færðar á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Afskriftir eru færðar á

kerfisbundinn hátt á áætluðum nýtingartíma eignarinnar. Áætlaður nýtingartími  er endurmetinn í lok hvers reikningsskilatímabils.

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast samstæðunni

og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. 

Frestaður tekjuskattur stafar af tímabundnum mismuni efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar þar sem

tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. Tekjuskattsskuldbinding er uppreiknuð fyrir allan

tímabundinn mismun. Tekjuskattseign er uppreiknuð að því marki sem metið er að nýtist á móti skattskyldum hagnaði í framtíðinni.

Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna viðskiptavildar sem ekki er skattalega frádráttarbær.

Frestaður skattur er gjaldfærður í rekstrarreikningi nema þegar hann tengist liðum meðal eigin fjár en þá er hann færður meðal eigin

fjár.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á upphaflegu kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut fyrir almenna hluti í félaginu. Grunnhagnaður á hlut er

reiknaður sem hlutfall hagnaðar, sem ráðstafað er til hluthafa í móðurfélaginu, og vegins meðalfjölda virkra hluta á árinu. Þynntur

hagnaður á hlut er reiknaður með því að leiðrétta meðalfjölda virkra hluta vegna mögulegrar þynningar vegna hluta sem gæti þurft að

gefa út í samræmi við kaupréttarsamninga starfsmanna.
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

31.11.   Virðisrýrnun af öðrum eignum en viðskiptavild

31.12.   Birgðir

31.13.   Skuldbindingar

31.14.   Fjáreignir

Fjáreignir færðar á afskrifuðu kostnaðarverði

Sé endurheimtanlegt virði eignar metið lægra en bókfært verð er virði hennar fært niður í endurheimtanlegt virði. Tap vegna

virðisrýrnunar er fært í rekstrarreikning en hafi eignin verið endurmetin kemur virðisrýrnunin fyrst til lækkunar á áður færðu endurmati.

Óefnislegar eignir sem hafa óendanlegan líftíma eru yfirfarnar í þeim tilgangi að kanna hvort vísbending sé um virðisrýrnun.

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða söluverði hvort sem lægra reynist, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. Kostnaðarverð

birgða samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í söluhæft ástand.

Söluverð er áætlað söluverð að frádregnum áætluðum sölukostnaði.

Vaxtatekjur eru færðar miðað við virka vexti fyrir alla fjármálagerninga aðra en þá sem skilgreindir eru sem fjáreignir á gangvirði í

gegnum rekstrarreikning.

Fjáreignir eru flokkaðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Flokkunin er ákveðin við upphaflega skráningu og fer eftir eðli og tilgangi

fjáreignarinnar. Öll almenn viðskipti með fjáreignir eru skráð á viðskiptadegi. Með almennum viðskiptum er átt við kaup og sölu

fjáreigna sem grundvallast af samningi eða markaðsvenjum um afhendingu eða móttöku fjáreigna innan tiltekins tíma.

Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði eru fjáreignir með föstum eða ákvarðanlegum greiðslum sem ekki eru skráðar á virkum markaði.

Slíkar eignir eru í upphafi færðar á gangvirði að viðbættum öllum tengdum viðskiptakostnaði. Eftir upphaflega skráningu eru fjáreignir

færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti, að frádreginni virðisrýrnun þegar við á. Fjáreignir samanstanda af handbæru

fé, verðbréfaeign, samningum, viðskiptakröfum og öðrum kröfum.

Endurheimtanlegt virði er annað hvort gangvirði að frádregnum áætluðum sölukostnaði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra

reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarfjárstreymi sem er núvirt með vöxtum fyrir skatta þar sem vextirnir endurspegla mat

markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þá áhættu sem fylgir eigninni.

Ef tap vegna virðisrýrnunar snýst við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur en þó aldrei umfram bókfært verð fyrir virðisrýrnun að

teknu tilliti til afskrifta. Bakfærsla virðisrýrnunar færist í rekstrarreikning nema viðkomandi eign hafi áður verið endurmetin, en þá er

hækkunin færð sem endurmatshækkun. 

Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagalega eða líklega greiðsluskyldu vegna liðinna atburða og hægt er að meta fjárhæð

hennar með áreiðanlegum hætti. Fjárhæð skuldbindingar er byggð á besta mögulega mati á skuldinni sem er fyrirliggjandi á

reikningsskiladegi. Ef skuldbindingin er metin út frá áætluðu framtíðarsjóðstreymi er skuldbinding færð miðað við núvirt áætlað

sjóðstreymi. 

Þegar virði skuldbindingarinnar er endurheimtanlegt frá þriðja aðila er fjárhæð hennar færð til eignar.

Vaxtatekjur eru færðar miðað við virka vexti fyrir alla fjármálagerninga. Aðferð virkra vaxta felst í því að reiknað er endurgreiðsluvirði

fjáreignar eða fjárskuldar og vaxtatekjum og vaxtagjöldum jafnað á líftímanum. Virkir vextir er sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir áætlað

sjóðstreymi eða tekjur yfir áætlaðan líftíma fjármálagernings, eða yfir styttra tímabil ef við á, þannig að það jafngildi bókfærðri fjárhæð

fjáreignarinnar eða fjárskuldarinnar í efnahagsreikningi.

Á reikningsskiladegi er bókfært verð efnislegra og óefnislegra eigna yfirfarið í þeim tilgangi að kanna hvort vísbending sé um

virðisrýrnun. Sé slík vísbending til staðar er endurheimtanlegt virði eignarinnar metið. Endurheimtanlegt virði fjárskapandi einingar sem

eignin fellur undir er metið þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna.
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

Virðisrýrnun fjáreigna

Afskráning fjáreigna

31.15.   Fjárskuldir

Fjárskuldir

Aðrar fjárskuldir

Afskráning fjárskulda

31.16.   Leigusamningar

Reikningsskilaaðferðir frá 1. janúar 2019

31.16.1.   Félagið sem leigutaki

Félagið afskráir fjárskuldir eingöngu þegar skuldbinding vegna þeirra er ekki lengur til staðar. Hagnaður eða tap vegna afskráningar er

fært í rekstrarreikning. 

Við upphaf eða breytingu á samningi sem felur í sér leiguhluta úthlutar félagið endurgjaldinu á sérhvern leiguhluta á grundvelli

sjálfstæðs verðs hvers hlutar fyrir sig. Fyrir leigusamninga um fasteignir hefur félagið hins vegar kosið að aðgreina ekki leiguhluta frá

öðrum hlutum samningsins og færir þá sem einn leigusamning.

Félagið tók IFRS 16 upp með því að beita aðferð uppsafnaðra áhrifa og því hefur samanburðarfjárhæðum vegna ársins 2018 ekki verið

breytt og þær áfram settar fram eins og þær voru birtar áður samkvæmt IAS 17 og IFRIC 4. Nánar er fjallað um reikningsskilaaðferðir

samkvæmt IAS 17 og IFRIC 4 annars staðar í skýringum.

Við upphaf samnings leggur félagið mat á það hvort samningur eða hluti hans feli í sér leigusamning. Samningur er leigusamningur að

hluta eða heild ef hann felur í sér rétt til yfirráða tiltekinnar eignar á tilteknu tímabili í skiptum fyrir endurgjald. Við mat á því hvort

leigusamningur felur í sér yfirráð tiltekinnar eignar notar félagið skilgreiningu leigusamnings í IFRS 16. Þessi aðferð er notuð á samninga

sem gerðir voru 2019.

Aðrar fjárskuldir, þar á meðal skuldir við fjármálastofnanir, viðskiptaskuldir og aðrar fjárskuldir eru upphaflega skráðar á gangvirði að

frádregnum viðskiptakostnaði. Við síðara mat eru þær færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við aðferð virkra vaxta. 

Félagið færir leigueign og leiguskuld við upphaf leigusamnings. Leigueignin er upphaflega færð á kostnaðarverði, sem er upphafleg

fjárhæð leiguskuldarinnar að teknu tilliti til leigugreiðslna sem hafa fallið til fyrir eða á upphafsdegi samningsins, beins kostnaðar við

öflun leigueignarinnar og áætlaðs kostnaðar við að taka niður og fjarlægja eignina, eða til þess að færa eignina eða umhverfi hennar í

samt horf að loknum leigusamningi, og að frádregnum leiguílvilnunum sem félagið hefur fengið.

Leigueignin er afskrifuð línulega frá upphafi til loka leigusamningsins, nema þegar eignarhald flyst yfir til félagsins í lok leigutímabilsins

eða ef kostnaðarverð leigueignarinnar endurspeglar að félagið muni nýta sér kauprétt í lok leigutímabilsins. Í þeim tilfellum er

leigueignin afskrifuð á nýtingartíma eignarinnar, sem er ákvarðaður með sömu aðferð og notuð er fyrir aðra fastafjármuni félagsins.

Jafnframt er virði leigueignar lækkað reglubundið um sem nemur virðisrýrnun hennar, ef einhver er, og leiðrétt vegna endurmats

leiguskuldarinnar.

Félagið afskráir fjáreignir aðeins þegar samningsbundinn réttur til framtíðarsjóðstreymis af fjáreigninni er ekki lengur til staðar eða

þegar áhættan eða ávinningurinn af fjáreigninni flyst yfir á annað félag.

Á reikningsskiladegi er bókfært verð fjáreigna metið í þeim tilgangi að kanna hvort vísbending sé um virðisrýrnun. Virðisrýrnun hefur

orðið ef vænt framtíðarsjóðstreymi miðað við upphaflega virka vexti er lægra en bókfært verð. Ef virðisrýrnun á ekki lengur við er hún

bakfærð í rekstrarreikningi, þó aldrei umfram bókfært verð fyrir virðisrýrnun að teknu tilliti til afskrifta. Ákveðin tegund fjáreigna eins og

viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður

mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni. Eignasafn fjáreigna er metið til virðisrýrnunar ef

einstakar eignir eru þess eðlis að þær verði ekki metnar hver fyrir sig. 

Fjárskuldir eru flokkaðar sem aðrar fjárskuldir. 
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

Skammtímaleigusamningar og leigusamningar um lágvirðiseignir

Reikningsskilaaðferðir fyrir 1. janúar 2019

Leiguskuld er upphaflega færð við núvirði ógreiddra leigugreiðslna á upphafsdegi leigusamningsins. Greiðslurnar eru núvirtar með því að

nota innbyggða vexti leigusamningsins, séu þeir tiltækir, en annars notar félagið þá vexti sem það fær af nýju lánsfé. Að jafnaði notar

félagið vexti á nýju lánsfé til núvirðingar.

Félagið ákvarðar vexti af nýju lánsfé með því að sækja vaxtaupplýsingar vegna ólíkra fjármögnunarleiða og gerir tilteknar aðlaganir til að

endurspegla skilmála leigusamningsins og eiginleika eignarinnar sem er leigð.

Félagið kýs að færa ekki leigueignir og leiguskuldir vegna leigusamninga um lágvirðiseignir og skammtímaleigusamninga. Félagið

gjaldfærir leigugreiðslur vegna þessara leigusamninga línulega á leigutíma.

‐ ef kaupandinn hafði rétt til að fara með yfirráð eignarinnar á meðan hann fékk eða öðlaðist meira en óverulegan hluta afrakstrar

hennar;

‐ ef kaupandinn hafði réttinn til að stjórna aðgengi að eigninni á meðan hann fékk eða öðlaðist meira en óverulegan hluta afrakstrar

hennar; eða

‐ staðreyndir og aðstæður bentu til þess að það væri fjarlægur möguleiki að aðrir aðilar myndu fá meira en óverulegan hluta af afrakstri

eignarinnar og verð hverrar einingar af framleiðslu eignarinnar var hvorki fast né jafnt núverandi markaðsverði hverrar einingar af

framleiðslu hennar.

– Efndir samkomulagsins voru háðar notkun á tiltekinni eign eða eignum og

– hvort samkomulagið fól í sér afsal réttarins til að nota eignina. Samkomulag fól í sér afsal á réttinum til að nota eignina ef eitt af

eftirfarandi skilyrðum var uppfyllt:

Vegna samninga sem gerðir voru fyrir 1. janúar 2019 ákvarðaði félagið hvort í samkomulaginu fælist leigusamningur með því að leggja

mat á það hvort:

Leigugreiðslur sem eru innfaldar í ákvörðun fjárhæðar leiguskuldar fela í sér eftirfarandi:

– Fastar greiðslur, þar með taldar leigugreiðslur sem eru samkvæmt eðli sínu fastar;

– Breytilegar leigugreiðslur tengdar vöxtum eða vísitölu, upphaflega áætlaðar miðað við vexti eða vísitölu á upphafsdegi;

– Fjárhæðir sem gert er ráð fyrir að þurfi að greiða samkvæmt hrakvirðistryggingu; og

– Kaupverð samkvæmt kaupréttarákvæði í leigusamningi þegar félagið telur nokkuð víst að það muni nýta kaupréttinn, leigugreiðslur á

valkvæðum framlengingartímabilum ef félagið er nokkuð viss um að það muni nýta framlengingarheimildir og greiðslur vegna uppsagnar

leigusamnings fyrir lok leigutímans, nema félagið sé nokkuð viss um að nýta ekki uppsagnarheimildir.

Leiguskuldin er færð á afskrifuðu kostnaðarverði með því að nota aðferð virkra vaxta. Hún er endurmetin þegar breyting verður á

framtíðarleigugreiðslum vegna breytinga á vísitölu eða vöxtum, ef breyting verður á mati félagsins á fjárhæð sem það væntir að verði

greidd samkvæmt hrakvirðistryggingu, ef félagið breytir mati sínu á því hvort það muni nýta kaupréttarákvæði, heimildir til

framlengingar eða uppsagnar leigusamnings eða þegar breyting verður á fjárhæð leigugreiðslu sem er í eðli sínu föst.

Þegar leiguskuldin er endurmetin með þessum hætti er samsvarandi leiðrétting gerð á bókfærðu verði leigueignarinnar, eða leiðrétting

færð í rekstrarreikning félagsins ef bókfært virði leigueignarinnar hefur verið fært niður í núll.

Leigueignir sem ekki uppfylla skilgreiningu á fjárfestingarfasteign eru færðar meðal rekstrarfjármuna í efnahagsreikningi en leiguskuldir

meðal vaxtaberandi lána.
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31.   Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, frh.:

i. Félagið sem leigutaki

32.   Nýir reikningsskilastaðlar sem ekki hafa tekið gildi

– Breytingar á tilvísunum til hugtakaramma alþjóðlegra reikningsskilastaðla.

– Skilgreiningu á fyrirtæki (breyting á IFRS 3).

– Skilgreining á mikilvægi (breytingar á IAS 1 og IAS 8).

– IFRS 17 Vátryggingasamningar.

Ekki er búist við að eftirfarandi breytingar á stöðlum og túlkunum muni hafa veruleg áhrif á reikningsskil samstæðunnar.

Nokkrir nýir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gilda um fjárhagsár sem hefjast 1. janúar 2019 eða síðar og er heimilt er að beita fyrir

gildistöku þeirra. Félagið hefur hins vegar ekki innleitt nýja eða breytta reikningsskilastaðla fyrir gildistíma við gerð þessara

reikningsskila.

Á samanburðartímabilinu flokkaði félagið, sem leigutaki, þá leigusamninga sem fluttu meginhluta áhættu og ávinnings af eignarhaldi

sem fjármögnunarleigusamninga. Var þá hin leigða eign upphaflega færð á því sem lægra reyndist af gangverði eða núvirði

lágmarksleigugreiðslna. Lágmarksleigugreiðslur voru greiðslur á leigutímabilinu sem leigutakinn þurfti að greiða, að undanskildum öllum

skilyrtum leigugreiðslum. Eftir upphaflega færslu eignanna voru þær bókfærðar í samræmi við þær reikningsskilaaðferðir sem áttu við

um þá eign.

Eignir samkvæmt öðrum leigusamningum voru flokkaðar sem rekstrarleigusamningar og voru ekki færðar í efnahagsreikning

samstæðunnar. Greiðslur vegna skuldbindinga samkvæmt rekstrarleigusamningum voru færðar línulega í rekstrarreikning yfir

leigutímabilið. Mótteknir leiguhvatar á tímabilinu voru færðir sem órjúfanlegur hluti leigukostnaðar yfir leigusamningstímabilið.
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Stjórnarháttayfirlýsing
 

Alls voru haldnir 18 stjórnarfundir árið 2019 og var mæting á fundi góð og tóku allir stjórnarmenn virkan þátt í störfum stjórnarinnar.

Stjórn fór yfir það hvernig henni tókst að uppfylla fjárhags- og starfsáætlun fyrir liðið starfsár.

Núgildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar á stjórnarfundi 20. febrúar 2020 og eru þær aðgengilegar á vef félagsins,

www.siminn.is.

Starfsreglur endurskoðunarnefndar má nálgast á heimasíðu félagsins  www.siminn.is.

Endurskoðunarnefnd skipa Sigurður Þórðarson formaður, Helga Valfells og Kolbeinn Árnason. Endurskoðunarnefnd hélt 9 fundi árið

2019 og var mæting góð.

Umgjörð um stjórnarhætti 

Stjórnarhættir hjá Símanum eru skilgreindir sem umgjörð utan um umsýslu og stjórnun fyrirtækisins og tæki til samskipta milli

stjórnenda fyrirtækisins, félagsstjórnar, hluthafa og annarra hagsmunaaðila. 

Hluthafafundur

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum hluthafa þess. Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok maí ár hvert. Hlutabréf félagsins eru

rafræn og skráð hjá Verðbréfaskráningu Íslands, sem jafnframt hýsir hlutaskrána. Hlutaskráin er aðgengileg hluthöfum á skrifstofu

félagsins. 

Stjórnarhættir Símans eru markaðir af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og siðareglum

félagsins auk þess sem félagið hefur innleitt samkeppnisréttaráætlun í starfsemi sína sem er mikilvægur hluti af stjórnarháttum þess.

Stjórnarhættirnir taka mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland

hf. og Samtökum atvinnulífsins, 5. útgáfa 2015. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja má m.a. finna á vefsíðu Viðskiptaráðs Íslands,

www.vi.is.

Síminn leggur áherslu á góða stjórnarhætti og var útnefnt fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum árið 2015 af Rannsóknarmiðstöð um

góða stjórnarhætti.

Samþykktir

Endurskoðunarnefnd

Hlutverk endurskoðunarnefndar er að tryggja áreiðanleika fjármálaupplýsinga til hluthafa, hafa umsjón með innri endurskoðun félagsins

og bókhaldskerfi, svo og að leggja mat á vinnu fjármálastjórnenda fyrirtækisins og kjörins endurskoðanda. Hlutverk nefndarinnar nær til

þeirra verkefna sem kveðið er á um í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði, Kauphöllinni (OMX)

og Samtökum atvinnulífsins. Endurskoðunarnefnd er skipuð þremur nefndarmönnum að lágmarki. Nefndarmenn skulu búa yfir þeirri

reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er til þess að gegna störfum sínum. 

Samþykktir eru hluti af stofnskjölum hlutafélaga. Samþykktir Símans geyma m.a. reglur um tilgang félagsins, hlutafé, hluthafafundi,

stjórn, ársreikninga og endurskoðun. 

Stjórn félagsins

Af samsetningu stjórnar má sjá að Síminn uppfyllti skilyrði hlutafélagalaga um kynjakvóta. Stjórn telur að samsetning hennar hafi

samræmst starfsemi og stefnu félagsins þannig að henni var kleift að sinna málefnum félagsins af skilvirkni og heilindum. Bakgrunnur og

menntun stjórnarmanna er fjölbreytt. Menntun stjórnarmanna er m.a. fjölbreytt viðskiptafræðimenntun, lögfræðimenntun,

verkfræðimenntun og gráða í bókmenntafræði. Eignarhlut stjórnarmanna í Símanum má sjá í skýringu 28.

Stjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda með þeim takmörkunum sem leiða af lögum, samþykktum félagsins

og starfsreglum stjórnar. Stjórnarformaður hefur tilteknu hlutverki að gegna sem mælt er fyrir um í starfsreglum stjórnar Símans og gert

er ráð fyrir að hann sinni í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.  

Undirnefndir Símans

Hjá Símanum starfa þrjár undirnefndir stjórnar, endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd.

Stjórn félagsins var skipuð þeim Jóni Sigurðssyni formanni, Helgu Valfells  varaformanni stjórnar, Bjarna Þorvarðarsyni, Kolbeini Árnasyni, 

og Sylvíu Kristínu Ólafsdóttir. Jón og Kolbeinn voru kjörnir í stjórn félagsins á hluthafafundi í nóvember 2019, Bjarni var kjörinn í stjórn

á aðalfundi í mars 2019 en Helga og Sylvía voru kjörnar í stjórn á árinu 2018.   
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Stjórnarháttayfirlýsing
 

Félagið er með samning við Ernst & Young ehf. um innri endurskoðun. Í samningnum felst að gerðar eru kannanir á því hvort innra

eftirlit sé viðeigandi og virkt. Innri endurskoðandi veitir stjórn óháða og hutlæga staðfestingu á því hvort ferli Símans séu fullnægjandi.

Nánar er gerð grein fyrir skyldum og heimildum innri endurskoðunar í samningnum.

Tilnefningarnefnd

Tilnefningarnefnd var sett á laggirnar í nóvember 2018 og hefur sett sér starfsreglur sem voru staðfestar við stofnun. Þar er kveðið á um

að stjórn Símans hf. skuli tilnefna einn nefndarmann en hina tvo nefndarmennina skuli hluthafafundur Símans hf. kjósa.

Tilnefningarnefndina skipa Jensína K. Böðvarsdóttir formaður, Steinunn K. Þórðardóttir og Kolbeinn Árnason skipaður af stjórn Símans.

Áhættustefna félagsins var staðfest 26. febrúar 2019. Stefna félagsins um áhættustýringu hefur þann tilgang að viðhalda yfirsýn og

viðeigandi stýringu áhættu í starfsemi Símans og dótturfélaga. Hjá hverju félagi innan samstæðunnar skal starfa öryggisráð eða

sambærilegur vettvangur sem sér til þess að stefnunni sé framfylgt og að starfrækt sé stjórnskipulag áhættustýringar og samræmt

áhættustýringarferli sem hentar umfangi viðkomandi fyrirtækis. Fyrirtækin skulu greina og meðhöndla áhættu í starfsemi sinni með

reglubundnu áhættumati, markvissu eftirliti og aðgerðum. Stjórn og stjórnendur stýra áhættu félagsins í samræmi við áhættuvilja

félagsins sem inniheldur áhættumörk sem félagið vill halda sig innan. 

Starfskjaranefnd

Hlutverk starfskjaranefndar er að tryggja að starfskjör yfirstjórnenda taki mið af afkomu fyrirtækisins til langs tíma, frammistöðu þeirra

sjálfra og hagsmunum hluthafa. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir starfskjörum annarra og ber honum að tryggja að starfskjör séu ávallt

í samræmi við stefnu starfskjaranefndar. Stefna starfskjaranefndar er að tryggja að félaginu sé jafnan kleift að laða til sín og halda í starfi

hæfum stjórnendum. Í þessu skyni ber nefndinni að ráðfæra sig við ytri ráðgjafa um starfskjör í sambærilegum fyrirtækjum þegar þörf

krefur. Hlutverki nefndarinnar er ætlað að ná til þeirra verkefna sem kveðið er á um í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 5.

útgáfa 2015. 

Árangursmat stjórnar

Ný stjórn var kostin á hluthafafundi þann 28. nóvember 2019 og hefur ekki verið framkvæmt árangursmat stjórnar.

Samskipti hluthafa og stjórnar 

Samskipti stjórnar við hluthafa eiga að einkennast af hreinskilni og vera skýr og samræmd. Beini hluthafar fyrirspurnum til stjórnar

félagsins skal stjórn vera tilkynnt um þær og hafa yfirumsjón með viðbrögðum félagsins við þeim.

Forstjóri Símans er Orri Hauksson, fæddur 28.mars 1971. Menntun Orra er eftirfarandi; Executive Education í Harvard Business School

2010-2012, MBA frá Harvard Business School 2002, C.Sc. í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands 1995. Starfsreynsla Orra er; Síminn hf.,

forstjóri frá 2013, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 2010-2013, fjárfestingarstjóri Novator Partners LLC. 2007-2010,

framkvæmdastjóri þróunarsviðs Símans hf. 2003-2007, sölustjóri hjá Maskina Software Inc, Boston, 2002-2003, greinandi hjá Argnor

Wireless Ventures, Stokkhólmi, 2001, aðstoðarmaður forsætisráðherra hjá forsætisráðuneytinu 1997-2000, sérfræðingur hjá

Eimskipafélagi Íslands hf. 1995-1997. Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og

fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. Forstjóri skal ávallt starfa af heilindum með hagsmuni félagsins að leiðarljósi. Eignahlut Orra í

Símanum má sjá í skýringu 28, ekki er í gildi kaupréttarsamningur við félagið.

Innra eftirlit og áhættustýring

Í framkvæmdastjórn Símans sitja auk forstjóra, framkvæmdastjórar þeirra þriggja sviða sem félagið hefur á að skipa.

Starfskjaranefnd skipa Jón Sigurðsson formaður nefndarinnar, Bjarni Þorvarðarson og Sylvía Kristín Ólafsdóttir. Starfskjaranefnd hélt 3

fundi árið 2019 og var mæting góð. 

Núgildandi starfskjarastefna var samþykkt á aðalfundi félagsins 2019. Starfskjarastefnu félagsins og starfsreglur starfskjaranefndar má

nálgast  á  heimasíðu  félagsins www.siminn.is/forsida/fjarfestar/stjornarhaettir/stjornarhattarlysing.

Regluvörður er Eiríkur Hauksson sem er skipaður af stjórn. Reglurvörður hefur umsjón með að reglum um innherjaupplýsingar og

viðskipti innherja sé fylgt. 

Regluvörður

Forstjóri Símans
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Samfélagsleg ábyrgð

Síminn er einn af stofnfélögum í Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, frá árinu 2011. Áherslur Símans í samfélagsábyrgð eru örugg og

fagleg þjónusta, mannauður, umhverfisvernd og samfélagsþátttaka. Unnið í samræmi við þessar áherslur á grundvelli tíu viðmiða UN

Global Compact og staðalinn ISO 26000 um samfélagsábyrgð. Gerð er árleg framvinduskýrsla um aðgerðir og árangur í samfélagsábyrgð.

Póst- og fjarskiptastofnun komst að þeirri niðurstöðu að Síminn hefði farið gegn fjölmiðlalögum sbr. ákvörðun PFS nr. 10/2018. Lagði

stofnun á sekt að fjárhæð 9 milljónir króna sem félagið hefur þegar greitt. Síminn telur háttsemi félagsins sé í fullu samræmi við ákvæði

fjölmiðlalaga og hefur höfðað mál til ógildingar ákvörðunar Póst- og fjarskiptastofnunar. 

Félagið vinnur eftir siðareglum sem síðast voru endurskoðaðar og samþykktar 16. febrúar 2017.

Gildi félagsins

Gildi Símans eru: einfaldleiki og framsækni

Siðareglur
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Ófjárhagslegar upplýsingar
 

Viðskiptalíkan

Síminn er fjarskiptafyrirtæki sem á sér djúpar rætur í íslensku samfélagi og er eitt reynslumesta fyrirtæki landsins. Síminn sér heimilum

og fyrirtækjum fyrir samskiptalausnum og afþreyingu í takt við nútíma og framtíðarkröfur. Viðskiptavinir eru um 115 þúsund talsins.

Síminn hf. er í senn rekstrarfélag á sviði fjarskipta og tengdrar starfsemi og eigandi fjögurra dótturfélaga: Mílu, Sensa, Radíómiðunar og

Farsímagreiðslna. Farsími, fastlína, internet og sjónvarp eru fjórar helstu vörur Símans á smásölumarkaði. Rétt tæpur helmingur heimila

er með fastlínunettengingu hjá Símanum og um þriðjungur farsímanotenda er hjá fyrirtækinu. Þá eru um helmingur notenda gagnvirks

sjónvarps (IPTV) á Íslandi hjá Símanum. Míla á og rekur umfangsmesta fjarskiptanet landsins og Sensa er þjónustufyrirtæki á sviði

upplýsingatækni sem leggur áherslu á hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnir fyrir fyrirtæki. Radíómiðun gegnir lykilhlutverki í

innleiðingu nýrra fjarskipta- og hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútvegsfyrirtæki í samstarfi við Símann. Farsímagreiðslur bjóða upp á

greiðslulausn undir vörumerkinu Síminn Pay. Þjónustan er í boði fyrir alla óháð  fjarskiptafyrirtæki og banka.

Síminn vinnur nú að gerð UFS uppgjörs (umhverfismál, félagslegir þættir og stjórnarhættir) í samstarfi við CIRCULAR Solutions, sem eru

sérfræðingar á sviði sjálfbærni, þar sem leiddar verða fram upplýsingar í samræmi við UFS leiðbeiningar NASDAQ. Er hlutverk CIRCULAR

liður í áreiðanleikakönnunarferli er snýr að UFS þáttum félagsins og tryggir þannig, eins og kostur er, áreiðanleika útreikninga og

framsetningar upplýsinga í samræmi við helstu alþjóðlegu viðmið. Síminn gerir hvað hann getur til að auka möguleika komandi kynslóða

til að dafna svo hann megi það einnig. Sjálfbærni er eitt af lykilmarkmiðum Símans. Megináherslur í sjálfbærnivegferð Símans eru:

umhverfismál, félagslegir þættir, þ.á.m. mannauður, stjórnarhættir og efnahagslegir þættir. Síminn hefur til staðar stefnu í

samfélagsábyrgð sem er nú í endurskoðun en horft er til alþjóðlega staðalsins ISO 26000 um samfélagsábyrgð við endurskoðun

stefnunnar sem er aðgengileg á vef félagsins: www.siminn.is. Síminn hefur ritað undir samfélagssáttmála Sameinuðu þjóðanna (UN

Global Compact) og fer eftir þeirra tíu viðmiðum. Síminn er eitt sex félaga sem stofnaði Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð á Íslandi.

Þá ritaði Síminn undir yfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar árið 2015 um markmið í loftlagsmálum. Síminn er mikilvægur hluti af

innviðum samfélagsins og fjarskiptakerfi þess eru víðtækustu kerfi landsins. Með því móti tekur Síminn virkan þátt í að efla atvinnulíf og

byggð um allt land sem skapar fjölbreytt tækifæri fyrir fólk og fyrirtæki í gegnum fjarskipti, upplýsingatækni og afþreyingu. Síminn hefur

hafið vinnu við að meta meginhættur og mikilvægisþætti er snúa að starfsemi sinni og þeim atvinnugeira sem það starfar í ásamt

heildarendurskoðun á stefnum sínum sem tengjast sjálfbærni. Áætlað er að sú vinna taki nokkurn tíma en Síminn áætlar að upplýsa sína

hagaðila árlega í gegnum ársskýrslu um framvindu þessarar vinnu sem hefur það markmið að stýra áhættuþáttum í rekstri.

Lykilmælikvarðar: Með því UFS uppgjöri sem á sér stað, ásamt annarri vinnu er snýr að sjálfbærnimálum, á samstæðu Símans munu

verða skilgreindir lykilmælikvarðar er snúa að starfsemi félagsins og atvinnugeira.

Félagið er skráð á aðallista NASDAQ OMX Iceland og er eignarhald dreift.

Árangur á árinu: Í tengslum við loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborg hefur Síminn sett sér markmið um lækkun kolefnisspors

varðandi tvo þætti í starfseminni, annars vegar sem snýr að eigin bifreiðum og hins vegar að það varaafl sem notað er á hýsingarstöðum

félagsins til að halda uppi rafmagni þegar straumur fer af húsum sökum rafmagnsleysis. Viðskiptavinir eru hvattir til endurvinnslu á

fjarskiptabúnaði og tekur Síminn endurgjaldlaust við eldri símtækjum sem fara í endurnýtingu erlendis. Síminn hvetur starfsmenn til

vistvænna ferðmáta með því að veita þeim samgöngustyrki sem ferðast ekki á einkabílum. Síminn hefur einnig byggt aðstöðu fyrir

reiðhjól til að stuðla að aukinni hjólanotkun starfsmanna. Með þessum aðgerðum hefur starfsmönnum sem nýta sér vistvænan

ferðamáta fjölgað um 30% frá árinu 2018. Síminn hefur sett upp flokkunartunnur fyrir sorp og hefur nú byrjað að mæla magn

matarúrgangs til að sporna við matarsóun. 

Sjálfbærnimál

Umhverfi

Stefnur: Síminn vinnur að gerð formlegrar umhverfisstefnu þar sem lögð verður aukin áhersla á að huga að umhverfismálum m.t.t.

innkaupa, orku- og efnisnotkunar, sorpvinnslu.  Síminn hvetur starfsmenn til vistvænna ferðmáta, ásamt því að auðvelda flokkun úrgangs 

í starfseminni.
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Stefnur: Félagið hefur sett sér siðareglur sem voru staðfestar af stjórn þann 16. febrúar 2017 og er til skoðunar að bæta við ákvæðum

um spillingar- og mútumál. Í þeim er kveðið á um með hvaða hætti Síminn vill að starfsfólk komi fram við samstarfsmenn og

viðskiptavini. Rík áhersla er lögð á trúnað í starfi og verndun upplýsinga. Siðareglur Símans eru starfsmönnum leiðbeinandi hvað varðar

mögulega hagsmunaárekstra í starfi, mútugreiðslur, trúnað, meðferð upplýsinga og fylgni við lög og reglur. Eitt af lykilatriðum Símans er

öryggi þeirra gagna og upplýsinga sem félagið vinnur með. Síminn er meðvitaður um mikilvægi þess að birgjar sínir starfi eftir siðareglum

og stefnum um sjálfbærni og á samtal við helstu birgja um það. Síminn er ennfremur með til skoðunar frekari áherslur í birgjamati m.t.t.

þessa þátta.  

Árangur: Síminn er með vottun frá BIS samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum sem er staðal sem snýr að upplýsingaöryggi. Til staðar er

stefna um upplýsingaöryggi en í henni felst að Síminn veitir viðskiptavinum sínum örugga og trausta þjónustu.

Lykilmælikvarðar: Með því UFS uppgjöri sem á sér stað, ásamt annarri vinnu er snýr að sjálfbærnimálum, á samstæðu Símans munu

verða skilgreindir lykilmælikvarðar Síminn er með til frekari skoðunar lykilmælikvarða er snúa að starfsemi félagsins og atvinnugeira.

Félagslegir þættir

Stefnur: Síminn tekur virkan þátt í því samfélagi sem fyrirtækið starfar í og hluti af þeirri samfélagsþátttöku felst í framlögum til

margvíslegra málefna.. Síminn leggur áherslu á að styrkja íslensk líknar- og góðgerðarfélög og hefur áætlun þar að lútandi verið

samþykkt. Síminn hefur um árabil styrkt starf íþróttafélaga víðsvegar um landið. Síminn hefur útbúið mannauðs- og jafnréttisstefnu

Símans ásamt aðgerðaráætlun sem  samþykkt var af Jafnréttisstofu.  

Í lok árs 2018 mat faggiltur vottunaraðili að Síminn uppfyllti kröfur staðalsins sem vinna þarf eftir og hlaut Síminn formlega vottun

samkvæmt IST 85 í upphafi janúar 2019, fyrst íslenskra fjarskiptafyrirtækja. Með slíkri jafnlaunavottun er tryggt að málefnaleg

sjónarmið stýri launum starfsfólks og launaákvarðanir séu óháðar kyni.  

Í kjölfar #MeToo byltingarinnar var stefna Símans gegn einelti, ofbeldi og kynferðislegri áreitni tekin til heildstæðrar endurskoðunar,

ásamt því sem skerpt var á viðbragðsáætluninni gegn ósæmilegri hegðun af þessu tagi. Öll áreitni, einelti auk mismununar á grundvelli

kynferðis, aldurs, trúar, þjóðernis, kynþátta, fötlunar eða kynhneigðar er með öllu óheimil. Stefna Símans í mannauðs- og

jafnréttismálum ásamt aðgerðaráætlun er aðgengileg á vef Símans, www.siminn.is. 

Stjórnarhættir

Lykilmælivarðar: Ýmsar mælingar eru gerðar til að fá upplýsingar um stöðu þeirra atriða sem mannauðsstefnan tekur til. Þar má nefna

reglulegar vinnustaðagreiningar, frammistöðusamtöl, launaúttektir og aðrar úttektir. Með því UFS uppgjöri sem á sér stað, ásamt annarri

vinnu er snýr að sjálfbærnimálum, á samstæðu Símans munu verða skilgreindir lykilmælikvarðar Síminn er með til frekari skoðunar

lykilmælikvarða er snúa að starfsemi félagsins og atvinnugeira.

Árangur: Styrkir á árinu voru veittir í formi þjónustu og þekkingarmiðlunar, t.d. til líknarfélaga. Í lok árs 2018 mat faggiltur vottunaraðili

að Síminn uppfyllti kröfur staðalsins IST 85:2012 um jafnlaunakerfi, fyrst íslenskra fjarskiptafyrirtækja. Með slíkri jafnlaunavottun er

tryggt að málefnaleg sjónarmið stýri launum starfsfólks og launaákvarðanir séu óháðar kyni. Tekinn var í gildi Samskiptasáttmála Símans.

Í honum eru sett fram viðmið um heilbrigð samskipti og virðingu á vinnustað sem starfsmenn Símans hafa undirritað og er ætlað að

stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi. Samskiptasáttmáli þessi er jafnframt liður í nýliðaþjálfun starfsmanna. 

Ýmsar mælingar eru gerðar til að fá upplýsingar um stöðu þeirra atriða sem mannauðsstefnan tekur til. Þar má nefna reglulegar

vinnustaðagreiningar og frammistöðusamtöl. sem meta viðhorf og vellíðan starfsfólks ásamt m.a. frammistöðu stjórnenda. Þá eru

framkvæmdar, launaúttektir og aðrar úttektir.
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Ársfjórðungsyfirlit - óendurskoðað

1 F 2 F 3 F 4 F

2019 2019 2019 2019 Samtals

6.773 6.808 6.958 7.770 28.309 

3.425)(          3.591)(          3.523)(          4.367)(          14.906)(        

3.348 3.217 3.435 3.403 13.403 

189 307 140 126 762 

2.430)(          2.246)(          2.208)(          2.367)(          9.251)(          

1.107 1.278 1.367 1.162 4.914 

313)(             269)(             232)(             231)(             1.045)(          

794 1.009 1.135 931 3.869 

179)(             211)(             238)(             171)(             799)(             

615 798 897 760 3.070 

2.369 2.602 2.817 2.728 10.516 

1 F 2 F 3 F 4 F

2018 2018 2018 2018 Samtals

6.756 6.921 6.828 7.420 27.925 

3.302)(          3.610)(          3.371)(          4.196)(          14.479)(        

3.454 3.311 3.457 3.224 13.446 

118 232 141 124 615 

2.275)(          2.280)(          2.156)(          2.443)(          9.154)(          

0 0 0 2.990)(          2.990)(          

1.297 1.263 1.442 2.085)(          1.917 

182)(             190)(             211)(             205)(             788)(             

1.115 1.073 1.231 2.290)(          1.129 

228)(             220)(             253)(             146)(             847)(             

887 853 978 2.436)(          282 

2.404 2.386 2.607 2.124 9.521 

*Endurgert, sjá nánar í skýringu 3.
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