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Dagskrá 

aðalfundar

• Fundarsetning.
• Kosning fundarstjóra og fundarritara.
• Skýrsla stjórnar félagsins.
• Skýrsla um rekstur og ársreikning 

félagsins fyrir árið 2017.
• Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar eða 

taps félagsins á reikningsárinu.
• Tillögur um breytingar á lögum eða 

samþykktum félagsins.
• Kosning stjórnar félagsins.
• Kosning endurskoðanda félagsins.
• Þóknun stjórnarmanna.
• Önnur mál.



ISK 210 
milljónir
Í HEILDAR TEKJUR

UM ÞAÐ BIL

328 
HLUTHAFAR

UM ÞAÐ BIL 

20 ÁRSVERK
UNNIN Í KLÖPPUM

150
FYRIRTÆKI NOTA 
HUGBÚNAÐ KLAPPA

UM ÞAÐ BIL

1.500
NOTENDUR

UMHVERFISSTJÓRNUN

12,3%
ORKUSPARNAÐUR
FRÁ 2015 TIL 2017

VIÐ VILJUM AÐ VIÐSKIPTAVINIR OKKAR OG 
SAMFÉLAGIÐ Í HEILD SINNI NJÓTI LANGTÍMA 
ÁVINNINGS AF SAMSTARFI VIÐ OKKURSkýrsla

stjórnar

http://www.klappir.is/fjarfestar/
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Vörur Klappa
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Markmið

Við styðjum viðskiptavini 
okkar í að ná framúrskarandi 
árangri í umhverfismálum

Hugbúnaður okkar styður við 
samstarf og þekkingarmiðlun 
á milli fyrirtækja, 
sveitarfélaga og ríkisins

Lagalegir 

þættir

Aðstoða skipulagsheildir við að tryggja lögfylgni við 
umhverfislöggjöf. Gera öruggt og traust 
umhverfisuppgjör í samræmi við alþjóðlega staðla. 

Rekstrar-

þættir

Miðla upplýsingum um stöðu og árangur í 
umhverfismálum til innri og ytri hagaðila.

Markaðs-

þættir

Aðstoða skipulagsheildir við að ná árangri í 
umhverfismálum og auka gagnsæi í upplýsingagjöf. 



Ávinningur

viðskiptavina

• Draga úr umhverfisáhrifum, mæla vistspor ásamt því 
að miðla umhverfisupplýsingum innan 
virðiskeðjunnar og til stjórnvalda eftir þörfum, í 
samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar.

• Draga úr rekstrarkostnaði eininga sem nota orku 
og/eða mynda úrgang ásamt því að draga úr kostnaði 
við stjórnsýslu og eftirfylgni.

• Varða og tryggja lögfylgni, auka gegnsæi upplýsinga 
um áhrif starfsemi fyrirtækja á umhverfið og búa til 
öruggt og traust umhverfisuppgjör. 

• Miðla upplýsingum um árangur til hlutaðeigandi aðila 
í samræmi við samfélagslega ábyrgð.

Vörur og þjónusta samstæðunnar gera viðskiptavinum, 
sem eru fyrirtæki í öllum greinum atvinnulífs og 
stjórnvöldum á öllum stigum stjórnsýslu kleift að: 



Við vinnum með 

öllum greinum 

atvinnulífs, 

sveitarfélögum og 

stofnunum

Sjávarútvegsfyrirtæki
Flutningarfyrirtæki

Flugfélög
Framleiðslufyrirtæki

Þjónustufyrirtæki
Veitu og orkufyrirtæki

Sveitarfélög
Hafnir

Opinberir aðilar



Hugbúnaður Klappa er 
aðlagaður að alþjóðlegum 
kerfum, t.d.

• Greenhouse Gas Protocol, 
• ISO 14001, 
• MRV, 
• MARPOL Annex I-VI

Við notum 

alþjóðlega 

aðferðafræði



Gagnastraumar frá 

eigin rekstri og frá 

þjónustuaðilum

Skip Starfsstöðvar Bílar

Gagnalindir
Senda	inn	gögn	um	
umhverfisþætti

Hagaðilar	
t.d.	stjórnvöld,	neytendur	

Orka	(Umfang	2) Eigin	starfsemi	(Umfang	1)

Flugvélar



Þjónustuaðilar 

gerast 

gagnalindir 

Úrvinnsla gagna og greiningar

Stjórnun gagna og gagnastrauma



Við

Tengjum

samfélagið

Fyrirtæki, borgir og sveitarfélög

og ríki vinna saman að
umhverfismálum



The Eco Platform for cooperation and support



Stöðluð 

umhverfisuppgjör 

auka gagnsæi og 

tryggja 

samanburðarhæfi



Klappir veita þjálfun í gegnum 

skipulagðar vinnustofur

Vinnustofa 1
Umhverfisuppgjör, framvinda og eftirfylgni

Vinnustofa 2
Hugbúnaðurinn Klappir Core - notkun

Vinnustofa 3
Lögfylgni við MARPOL Annex I-VI



Klappir votta 

umhverfis-

frammistöðu

Staðfesting á að 
EMS hafi verið 

innleitt

Staðfesting á að 
umhverfisuppgjör 
hafi verið gert og 

úttekt hafi farið fram

Staðfesting á að 
gagnalind veiti 

traustum gögnum 
inn  í Klappir Core



Okkar

Leið   
að nýjum mörkuðum



Ársreikningur 2017
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Rekstrareikningur
í þúsundum ISK

2017 2016 Breyting

Rekstrartekjur 210.496 123.286 70,7%

Rekstrargjöld 223.024 196.082 13,7%

EBITDA (12.528) (72.796) 82,8%

Afskriftir (22.784) (3.776) -

Rekstrartap (35.272) (76.572) 53,9%

Fjámagnsgjöld (12.402) (6.263) -

Tap ársins (48.178) (63.473) 24,1%

EBITDA (%) (6%) (59%) -
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Efnhagsreikningur
í þúsundum ISK

2017 2016 Breyting

Fastafjármunir 216.847 26.580 716%

Veltufjármunir 145.194 242.138 -40%

Eignir alls 362.041 268.717 35%

Eigið fé 259.444 182.514 42%

Langtímaskuldir 65.000 65.000 0%

Skammtímaskuldir 37.597 21.202 77%

Eigið fé og skuldir alls 362.041 268.717 35%

Eiginfjárhlutfall 71,7% 65,0%

Veltufjárhlutfall 3,9 11,4

Handbært fé í árslok 70.099 80.097 -12%
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Sjóðstreymi Sjóðstreymi
í þúsundum ISK

2017 2016 Breyting

Handbært fé frá (til) rekstri 76.729 (87.123) 188%

Fjárfestingarhreyfingar (221.487) (20.769) -966%

Fjármögnunarhreyfingar 134.760 159.159 -15%

Hækkun/ (lækkun) á 
handbæru fé (9.998) 51.267 -120%

Handbært fé í ársbyrjun 80.097 28.830 178%

Handbært fé í árslok 70.099 80.097 -12%
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Tekjur

210 m.kr

EBITDA

- 12,5 m.kr

Veltufjárhlutfall

3,9

Laun sem hlutfall af 

tekjum

52 %

EBITDA %

- 6 %

Eigið fé

259 m.kr
Eiginfjárhlutfall

72 %

Handbært fé í árslok

70 m.kr

Lykiltölur úr rekstri



Tillögur lagðar fyrir 

aðalfund, kosning stjórnar, 

kosning endurskoðanda 

og önnur mál
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Tillaga um ársreikning

„Stjórn Klappa leggur til við aðalfund félagsins að 
ársreikningur fyrir árið 2017 verði staðfestur“

„
Tillaga um ráðstöfun hagnaðar

„Stjórn Klappa Grænna Lausna hf. leggur til að tap ársins
verði fært til lækkunar á eigin fé félagsins. Ekki er heimild til
arðgreiðslu.“
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Tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum félagsins

Endurnýjun á heimild til aukningar á hlutafé félagsins. Grein 2.01.5 

„ Aðalfundur félagsins, haldinn þann 12. apríl 2018, samþykkir heimild til
stjórnar félagsins um heimild til að ákveða hækkun á hlutafé félagsins í B-
flokki hlutabréfa um allt að kr. 15.000.000, (krónur fimmtán milljónir) og
gildir sú heimild í 18 mánuði frá samþykkt hluthafafundar.   Um hlutina
gilda ákvæði samþykkta félagsins eftir því sem við á. Hlutirnir veita rétt í
félaginu þegar þeir hafa verið greiddir.  Stjórn félagsins skal annast nánari
útfærslu á hækkuninni.  Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til nýrra
hluta. “
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Tillaga um stjórnarmenn

• Ágúst Sindri Karlsson
• Jón Ágúst Þorsteinsson
• Linda Björk Ólafsdóttir
• Sigrún Hildur Jónsdóttir
• Geir Valur Ágústsson
• Hildur Jónsdóttir
• Þorsteinn Svanur Jónsson
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Tillaga um endurskoðendur

„Stjórn Klappa grænna lausna hf. leggur til við aðalfund félagsins að 
KPMG ehf. verði endurskoðandi félagsins.“
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Tillaga um þóknun stjórnar

„Aðalfundur Klappa grænna lausna hf. haldinn 12 apríl 2018 
samþykkir að ekki verði greidd laun til stjórnarmanna“



Önnur mál. 
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Klappir Grænar Lausnir er fyrirtækjasamstæða sem býður hugbúnaðarlausnir á sviði
umhverfismála. Klappir þróar aðferðafræði og hugbúnaðarlausnir sem gera fyrirtækjum
og stjórnvöldum fært að ná mælanlegum markmiðum um losun gróðurhúsalofttegunda
og minnkun vistspors.




