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HLUTHAFAR
Vi›skipti eru me› hlutabréf Hampi›junnar
á samnorræna hlutabréfamarka›num Nasdaq First North.
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STARFSEMIN
SALA OG AFKOMA
Árið 2021 reyndist gott ár fyrir
samstæðu Hampiðjunnar og
virtist heimsfaraldurinn hafa haft
tiltölulega lítil áhrif á fyrirtæki
samstæðunnar þrátt fyrir oft á
tíðum erfiðar aðstæður.
Salan jókst um 6,7% og munar
þar mestu um góða sölu
dótturfélagsins Hampiðjan Ísland
eftir dræma sölu árið á undan og
undir lok ársins seldist töluvert
mikið til íslenskra útgerða þegar
ljóst varð að loðnukvótinn yrði sá
stærsti í áraraðir. Sala annarra
dótturfyrirtækja sem staðsett eru
á Íslandi, Voot og Hampiðjan
Offshore, jókst einnig ágætlega.
Í öðrum starfslöndum samstæðunnar reyndist salan einnig
vera umtalsvert betri en árið á
undan og má þar sérstaklega
nefna Írland, Skotland, Kanada,
Ástralíu, Færeyjar og Noreg. Eins
og við var búist þá dróst sala í
Danmörku saman eftir metárið
2020 og áhrif Brexit sáust þar

greinilega þótt þau hefðu orðið
heldur minni en búist var við.
Góð sala var á fiskeldiskvíum á
árinu og svipuð árinu á undan, en
vegna þess hversu mikið seldist af
dýrum kvíum úr ofurefnum það
ár, þá er það mjög ásættanleg
niðurstaða. Sala á kvíum og
þjónusta við fiskeldið verður
sífellt mikilvægari þáttur í
starfsemi Hampiðjunnar og
markvisst hefur verið fjárfest
undanfarin ár í búnaði, aðstöðu og
byggingum til að auka og bæta
þjónustuna og er þar ekkert lát á.
Í byrjun árs 2021 var tekinn í
notkun nýr og rúmgóður vinnusalur í Norðskála í Færeyjum
ásamt stórri 60 m³ þvottavél og
endurbættum vatnshreinsibúnaði.
Sams konar breytingar og endurbætur voru gerðar í Finnsnes í
N-Noregi með stórum vinnusölum
og 70 m³ þvottavél en stærri verða
þær ekki. Fiskeldiskvíar í Noregi
eru umfangsmeiri en þær sem
notaðar eru við Ísland og Færeyjar
því þær geta verið töluvert dýpri
vegna djúpra fjarða í Noregi.

Hér á Íslandi var ráðist í
metnaðarfulla byggingu á 1.800
m² aðstöðu fyrir fiskeldisþjónustu
á Ísafirði og verður tækjabúnaður
allur og fyrirkomulag hans með
því besta sem gerist í dag.
Fiskeldisþjónustan tekur til starfa
á vordögum til að þjóna sívaxandi
umsvifum fiskeldisfyrirtækjanna
á Vestfjörðum.
Verslunarrekstur hefur ekki verið
stór hluti af veltu Hampiðjunnar á
Íslandi en það hefur sýnt sig
undanfarin ár að þörf er á
sérhæfðum verslunum fyrir
útgerðarvörur, lyftibúnað og
sjóvinnuföt hér á landi. Á árinu
var opnuð glæsileg verslun með
slíkar vörur í höfuðstöðvum
Hampiðjunnar við Skarfabakka
og hefur það gefið góða raun.
Samtvinning verslunarreksturs
við netaverkstæði Hampiðjan
Ísland í samstarfi við systurfyrirtækið Voot er hagkvæm og er
fyrirhugað að opna slíkar
verslanir á öllum starfsstöðvum
Hampiðjunnar á Íslandi á þessu
ári.

Fiskeldiskvíar frá Vóninni, dótturfélagi Hampiðjunnar í Færeyjum.
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Uppsjávarveiðiskipið Börkur að taka troll um borð hjá nýju veiðarfæraverkstæði Hampiðjunnar í Neskaupstað.

Í framhaldi af kaupum Hampiðjunnar á eignarhlut í skosku
félögunum Jackson Trawls
Limited og Jackson Offshore var
ákveðið að taka yfir verslunarrekstur og þjónustu útgerðarfyrirtækisins Caley Fisheries í
Skotlandi þegar það fyrirtæki
ákvað að einbeita sér alfarið að
útgerð. Sama gildir þar og hér á
Íslandi að slíkur rekstur stendur
netaverkstæði nær en útgerðarfyrirtæki.
Aukin sala samstæðunnar og
hlutfallslega meiri innkaup
fyrirtækja innan samstæðunnar á
efnum til veiðarfæragerðar frá
Hampidjan Baltic kallar sífellt á
aukna afkastagetu og tækjabúnað
af fullkomnustu gerð. Til að mæta
þeirri þörf hefur verið fjárfest í
meðalstórum kaðlafléttivélum og
afar fullkomnu og stóru
gufuþrýstitæki til að meðhöndla
nylon trollnet. Uppsetningu þess
er nú lokið og notkun hafin. Á
þessu ári verður afkastagetan í
fléttuðu netagarni aukin umtalsvert ásamt framleiðslugetu á
möskvaleggjum fyrir flottroll.
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Samlegðaráhrif vegna kaupa á
fyrirtækjum undanfarin ár hefur
skilað sér eins og áætlað var og
EBITDA hlutfallið hækkaði úr
17,0% í 17,4%.
Efnahagsreikningurinn hækkaði
um tæp 11% á milli ára, úr 246,6
m€ í 273,0 m€ og þar er fyrst og
fremst um að ræða fjárfestingar í
byggingum og framleiðslutækjum
en hluti skrifast á auknar birgðir.
Aðgengi að hráefnum hefur verið
frekar ótryggt síðastliðið ár og við
því hefur verið brugðist með því
að hækka viðmið öryggislagera og
það leiðir óhjákvæmilega til meiri
fjárbindingar.
Starfsmenn Hampiðjunnar voru
að meðaltali 1.191 á árinu og
fjölgði því um 2,8% úr 1.159 árið á
undan. Á síðasta ári störfuðu 86 á
Íslandi sem er töluverð aukning
frá fyrra ári en þá voru störfin hér
á landi 76. Af heildinni eru nú 7%
starfa hér á landi. Sem fyrr eru
fjölmennustu starfsstöðvarnar í
Litháen en þar starfar yfir
helmingur starfsmanna samstæðunnar.

Vöruþróun undanfarinna ára með
nýja einkaleyfisvarða tóggerð sem
ber nafnið TechIce er nú að bera
ávöxt og í farvatninu eru fyrstu
sölurnar á þessu tógi. Tógið er sérstaklega beygjuþolið og hitaþolið
ofurtóg úr kevlarefnum.
Lykiltölur rekstrarreikningsins
eru eftirfarandi:
•

Rekstrartekjur samstæðunnar
voru 172,7 m€ og hækkuðu
um 6,7% frá fyrra ári en þá
nam salan 161,8 m€.

•

EBITDA félagsins hækkaði
um 9% á milli ára eða úr 27,5
m€ á árinu 2020 í 30,0 m€ á
árinu 2021.

•

Hagnaður ársins var 16,9 m€
en var 15,1 m€ á árinu 2020 og
nemur hækkun á hagnaði
samstæðunnar því um 11,5%
á milli ára.

•

Heildareignir voru 273,0 m€
og hafa hækkað úr 246,6 m€
frá árslokum 2020.

STARFSEMIN
•

Eigið fé nam 144,3 m€, en af
þeirri upphæð eru 13,9 m€
hlutdeild minnihluta í eigin fé
dótturfélaga.

•

Hlutfall eigin fjár, þegar
hlutdeild minnihluta er
meðtalin, var í lok ársins
52,8% af heildareignum
samstæðunnar en var 52,3% í
árslok 2020.

•

Vaxtaberandi skuldir námu í
árslok 95,9 m€ samanborið við
90,6 m€ í ársbyrjun.

Hampiðjan innleiddi ISO 14001 umhverfisvottun í september s.l. Helga Björk Loftsdóttir sérfræðingur umhverfismála hjá Hampiðjunni tekur við DNV vottuninni úr hendi Sigurðar M. Harðarssonar eins eiganda iCert.

tuttugu dótturfyrirtæki sem
sinna veiðarfæragerð, eitt er
framleiðir net, kaðla og ofurtóg
í Litháen, fjögur fyrirtæki sem
sinna mest endursölu og
smásölu, eitt sem sér um
hönnun á toghlerum, eitt
fyrirtæki í Noregi sem sinnir
ferjuþjónustu, og að auki þrjú
eignarhaldsfélög.

REKSTUR FÉLAGA
SAMSTÆÐUNNAR
Móðurfélagið, Hampiðjan hf.
Starfsemi móðurfélagsins skiptist á
árinu 2021 í tvo meginþætti:
•

Að hafa yfirumsjón með
rekstri samstæðunnar en í
samstæðunni eru nú 31
fyrirtæki að meðtöldu móðurfyrirtækinu. Auk móðurfélagsins voru í lok ársins

•

vörur verksmiðjunnar er
sjávarútvegur, bæði veiðarfæragerðir og útgerðir, en aðrir
markaðir eru vaxandi. Vegur
sala á ofurtógi fyrir olíuiðnað
þar þyngst ásamt sérhönnuðu
ofurtógi á djúpsjávarvindur.

Að selja vörur Hampidjan
Baltic í Litháen til fyrirtækja
innan samstæðunnar og utan.
Stærsti markaðurinn fyrir

Glæsileg 100 m2 verslun með útgerðarvörur, sjóvinnuföt og lyftibúnað opnuð í maí 2021 í húsnæði Hampiðjunnar við Skarfabakka.
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Unnið hörðum höndum við viðgerð á loðnunót.

EISTLAND

RÚSSLAND
LETTLAND

LITHÁEN
RÚSSLAND

HVÍTA RÚSSLAND
PÓLLAND

Félagið er dótturfélag Hampiðjunnar og er að fullu í eigu hennar.
Það er að uppistöðu til kaðla- og
netaverksmiðja sem frá stofnun
Hampiðjunnar var til húsa að
Stakkholti en var á tíunda áratug

ENGLAND

Swan Net Gundry í Killybegs á
Írlandi
Félagið er dótturfélag Hampiðjunnar, sem á nú 64% af hlutafé
félagsins. Daglega er félagið
nefnt SNG. Það starfar á veiðar-

Ársverkum fækkaði um 9 á árinu

Rekstrarhagnaður EBITDA í m€.

Rekstrartekjur samstæðu í m€.
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ÍRLAND

Fyrirtækið framleiðir trollnet,
hnútalaus net fyrir fiskeldi, flottrollskaðla, ýmsar gerðir annarra
kaðla og ofurtóg fyrir dótturfyrirtæki Hampiðjunnar um allan
heim en einnig fyrir olíuiðnað,
þungalyftur og djúpsjávarverkefni.

Hampidjan Baltic í Siauliai í
Litháen

0

og voru þau 377 en árið á undan
voru ársverkin 386.

síðustu aldar flutt að Bíldshöfða og
að hluta til Pombal í Portúgal.
Framleiðslan var síðan sameinuð
aftur í Siauliai í Litháen árin 2004
og 2005 og þá með danskri
rótgróinni netahnýtingarverksmiðju sem sérhæfði sig í
nylonnetum, Utzon, sem var þá
nýflutt frá Fredericia á Jótlandi til
Litháen.
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STARFSEMIN
færamörkuðum á Írlandi, Skotlandi og á Hjaltlandseyjum.
Framsal aflaheimilda er ekki leyft
á Írlandi og botnfiskiskipaflotinn
er of stór miðað við núverandi
aflaheimildir. Aflaheimildir
skoskra fiskiskipa er stunda
uppsjávarveiðar eru rýmri og
afkoma þeirra betri þó skipin séu
bara í notkun fáa mánuði á ári.
Félagið á tvö dótturfélög í rekstri,
Costal Cages sem sinnir fiskeldi
og sportnetum á Írlandi og félag á
Hjaltlandseyjum sem ber nafnið
SNG Aqua og sinnir þjónustu við
fiskeldi.
Eftir söluminnkun um 22% árið
2020 vegna Covid-19 þá jókst
salan um 13% á árinu þrátt fyrir
samdrátt í kvóta Íra vegna Brexit.

Eftir mikla fækkun starfsmanna
úr 81 í 41 vegna Covid-19 þá
fjölgaði þeim aftur og meðaltal
ársins varð 72.

Írskar útgerðir hafa vissulega
misst spón úr aski sínum vegna
tilflutnings á veiðiheimildum til
Bretlands en á móti kemur að
sala SNG er töluverð til Hjaltlandseyja en þær eyjar tilheyra
Bretlandi. Þar er mikil og öflug
útgerð og þar rekur SNG
netaverkstæði sem byggt var
fyrir um fjórum árum og sem
þjónustar uppsjávarskipin.
Annað sem hamlaði söluaukningu SNG á árinu voru
vandamál með afhendingar frá
Kína á krabbagildrum en
tíföldun á flutningsverðinu gerði
þær gildrur ósamkeppnisfærar á
heimamarkaðinum.

DANMÖRK

ÞÝSKALAND

Cosmos Trawl í Danmörku
Félagið er dótturfélag Hampiðjunnar og alfarið í eigu hennar.
Það sinnir jöfnum höndum
flottrollum, nótum, rækju- og
botntrollum ásamt fiskeldi, mest
fyrir viðskiptamenn í Danmörku,
Noregi, Finnlandi og Svíþjóð. Einnig
hefur félagið náð góðum árangri í
sölu veiðarfæra til Vestur-Afríku og
til Austur-Rússlands.
Cosmos rekur nú þrjú eigin
netaverkstæði í Danmörku og þau
eru í Hirtshals, Skagen, og
Hanstholm og tvö til viðbótar eru
rekin af dótturfyrirtækjum
félagsins. Það eru Nordsøtrawl í
Thyborøn og Strandby Net í bænum
Strandby sem er á austurströnd
Jótlands.

Hampiðjan var valið þekkingarfyrirtæki ársins 2021 af FVH félagi viðskipta- og hagfræðinga.
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson afhenti Hirti Erlendssyni forstjóra verðlaunin.

Hlut-, sölu- og arðstekjur
Reglulegur hagnaður

Fjárliðir og hlutdeildarafkoma samtals í m€.
€.

Hagnaður í m€.
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Nýja hátækni nóta- og togveiðiskip Samherja Vilhelm Þorsteinsson EA-11 er með troll frá Hampiðjunni fyrir síld, makríl, kolmunna og loðnu.

við með því að kaupa kvóta þannig
að staða sumra þeirra er nú orðin
svipuð og jafnvel betri en hún var
fyrir Brexit.

Eftir metárið 2020, sem varð
söluhæsta ár Cosmos frá byrjun
þrátt fyrir Covid og yfirvofandi
Brexit, þá dróst salan aðeins saman
og varð 4% lægri á árinu.

Unnin ársverk hjá Cosmos voru 84
talsins og fækkaði þeim um 1 frá
árinu áður

Áhrif Brexit í Danmörku hefur haft
mest áhrif á dótturfyrirtækið
Nordsøtrawl í Thyborøn vegna
tilfærslu veiðiheimilda til Bretlands.
Gert var átak í að bæta upp
sölutapið með sókn inn á norska
markaðinn og gekk það framar
vonum. Hitt dótturfyrirtækið,
Strandby Net, er á austurströnd
Jótlands og verður ekki fyrir
áhrifum af Brexit. Þar jókst salan
umtalsvert og þá sérstaklega í vörum
sem ekki tengjast fiskveiðum, svo
sem öryggisnetum á byggingarstöðum og við uppsetningu á
vindmyllum. Danskar stórútgerðir í
Hirtshals og Skagen hafa brugðist

Eftir afar góða sölu fyrsta árið dró
mjög mikið úr sölunni annað
starfsárið en síðasta ár varð hins
vegar það besta til þessa og nam
söluaukningin heilum 57%.

ÍSLAND

Árið 2021 var þriðja starfsár
Hampiðjunnar Íslandi en það var
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Það sem dró söluna niður 2020
snérist algjörlega við á árinu og í
stað söluleysis á Rússlandsmarkað
seldist meira á þann markað en
nokkurn tímann áður. Sölur sem

Hampiðjan Ísland

Arðsemi eigin fjár

%

stofnað með sameiningu
Fjarðaneta og veiðarfæradeildar
Hampiðjunnar í ársbyrjun 2019.
Starfsstöðvarnar eru í Neskaupstað, Akureyri, Ísafirði, Vestmannaeyjum og Reykjavík. Á
þeim stöðum sinnir fyrirtækið
uppsetningu og viðhaldi allra gerða
veiðarfæra ásamt því að reka
þjónustu fyrir björgunarbúnað
skipa á Ísafirði og Neskaupstað.
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STARFSEMIN
sem er í 100% eigu Hampiðjunnar. Það fer nú með 75%
eignarhlut á móti framkvæmdastjóra og einum stofnanda
fyrirtækisins eftir að Hampiðjan
keypti meirihlutann í sumarbyrjun 2014.

Lax fangaður með kastnót úr fiskeldiskví.

ekkert varð úr árið áður skiluðu
sér að fullu á árinu ásamt
umtalsverðri aukningu. Í lok
ársins, þegar ljóst varð að
veiðiheimildir á loðnuvertíðinni
yrðu þær mestu í tvo áratugi, varð
mikil eftirspurn eftir loðnuflottrollum og loðnunótum og
meiri eftirspurn en hægt var að
anna með góðu móti á stuttum
tíma með nánast engum fyrirvara.

mönnum í veiðarfæratækni góð
kjör til þess að viðhalda fagþekkingunni á því háa stigi sem
hún hefur náð á undanförnum
áratugum.
Hjá félaginu voru unnin 62 ársverk
sem er 8 fleiri en árið áður.

KANADA

Afkoma Hampiðjan Ísland var því
mun betri en áður og nam
hagnaðurinn eftir skatta um 4,5%
af veltu félagsins eftir að hafa verið
í járnum árið áður. Íslenski
markaðurinn er án efa harðasti
samkeppnismarkaður Hampiðjunnar og það verður að gæta
þess að afkoman verði að jafnaði
þannig að hægt verði að halda
uppi góðri þjónustu og tryggja fag-

NORÐUR
AMERÍKA

Swan Net USA í Seattle hefur
verið eitt stærsta netaverkstæði
Bandaríkjanna og þjónar það
aðallega uppsjávarflotanum sem
gerður er út frá Seattle og Dutch
Harbor í Alaska.
Starfsstöðvar Swan Net USA eru
tvær, höfuðstöðvar í Seattle og
þjónustustöð í Dutch Harbor á
Aleutian eyjunum nyrst við
Kyrrahafið, en eyjaröðin skilur
að Kyrrahaf og Beringshaf.
Meginstarfsemi félagsins hefur
verið sala og viðhald á
veiðarfærum útgerða sem veiða
alaskaufsa í Beringshafinu.
Eftir besta ár Swan Net USA til
þessa, árið 2020, þá varð engu að
síður dálítil söluaukning milli
ára um 1,2% og var því nýtt
sölumet slegið á árinu.
Starfsmannafjöldi Swan Net
USA var 30 sem var fjölgun um 2
frá árinu áður.

Swan Net USA í Seattle
í Bandaríkjunum.
Félagið er dótturfélag eignarhaldsfélagsins Hampidjan USA,
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Fyrirtækið var stofnað í byrjun
árs 2015 og síðla það haust var
fyrirtækið komið í fullan
rekstur. Eignarhlutur Hampiðjunnar er 80%. Á árinu 2020
jókst salan um heil 36% og er sú
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aukning í kjölfar mikillar
söluaukningar áranna áður. Á
árinu var bætt um betur og jókst
salan um 13% og skilaði
fyrirtækið því góðum hagnaði á
árinu.
Flutningur í nýtt, stærra og
hentugra húsnæði í Yatala
suður af Brisbane hefur reynst
vel og staðsetningin er góð.
Gott pláss er fyrir lager og
netaverkstæði en veiðarfæraframleiðsla er mikilvægur
þáttur í starfsemi fyrirtækisins.
Einnig er mikið um splæsningu
á ofurtógi í umbeðnum lengdum
fyrir viðskiptavini. Töluvert er
svo framleitt af minni trollum í
Litháen fyrir ástralska markaðinn sem samanstendur mest af
minni bátum.
Starfsmenn í árslok voru 9 og
var því starfsmannafjöldinn
óbreyttur á milli ára.
Hampidjan New Zealand í
Nelson á Nýja-Sjálandi
Félagið er dótturfélag Hampiðjunnar og er alfarið í eigu
þess. Það er söluaðili á vörum
Hampiðjunnar á Nýja-Sjálandi
og samhliða starfsstöð í Nelson
rekur það netaverkstæði í

Venus og Víkingur að undirbúa loðnuveiðar við höfuðstöðvar Hampiðjunnar.

Timaru sem sér um veiðarfæraþjónustu, m.a. fyrir Sanford
Seafood, eitt af þremur stóru
sjávarútvegsfélögunum á NýjaSjálandi.
Árið var að mörgu leyti
mótdrægt Hampidjan New
Zealand og eftir söluaukningu
árið áður dró úr sölunni um tæp
11%. Það kom aðallega til
vegna harðra aðgerða á NýjaSjálandi vegna Covid sem
hindruðu eðlilega sölustarfsemi
og sölustörf voru ekki eins virk
og árin á undan. Hagnaður varð
engu að síður af starfseminni
þótt hann væri minni en árið á
undan.

Viðey að taka móti vörum frá Hampiðjunni á Skarfabakkanum.
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Unnin ársverk voru 15 talsins og
fækkaði þeim um eitt á milli ára.

KANADA

NORÐUR
AMERÍKA

Hampiðjan Canada
á austurströnd Kanada.
Félagið er 100% dótturfélag
Hampiðjunnar. Það er staðsett
rétt utan við St. Johns á
Nýfundnalandi. Meginstarfsemi
þess er uppsetning og þjónusta
við veiðarfæri minni rækjubáta
ásamt sölu á ofurtógi og öðrum
vörum Hampiðjunnar.
Á árinu 2018 var ráðist í kaup á
samkeppnisaðilanum North
Atlantic Marine Service and
Supplies (NAMSS) og við það
bættust þrjár starfsstöðvar í
Kanada. Ein við Halifax á Nova
Scotia, önnur í St. Johns sem er
höfuðborg Nýfundnalands og sú
þriðja nyrst á Nýfundnalandi og
sem þjónar einnig Labrador.
Um áramótin 2018/2019 voru

STARFSEMIN
félögin síðan sameinuð undir
merkjum Hampidjan Canada.
Sala Hampidjan Canada nær
þrefaldaðist með kaupunum og
hefur aukist ár frá ári síðan og
var árið ekki undanteking frá
því heldur varð afar góð
söluauking um 26% og er
félagið nú komið í þá stöðu sem
stefnt var að þegar ráðist var í
að stækka félagið með kaupum
á NAMSS.
Hagnaðurinn hefur farið
vaxandi undanfarin ár og
byggist hann aðallega á þeirri
hagræðingu sem hefur átt sér
stað smátt og smátt eftir kaupin
á NAMMS og söluaukningu
undanfarinna ára.
Unnin ársverk voru 32 og
fjölgaði þeim um tvö á árinu.

FÆREYJAR

Finnur Fríði keypti nýlega þriðja settið af 2 x 2300 m af 38 mm DynIce togtaugum frá Hampiðjunni.
Togtaugarnar hafa reynst afar vel við uppsjávarveiðarnar og haft að meðaltali 7 ára endingartíma.

Grænlandi; í Nuuk, Sisimiut,
Aasiaat og Ilulissat.
Vónin á einnig kanadíska
fyrirtækið, Vónin Canada, sem
starfrækir netaverkstæði í Portde-Grave á Nýfundnalandi.
Stutt þar frá, í Spaniards Bay, er
eitt netaverkstæði Hampidjan
Canada.

Von samstæðan í Færeyjum.

Vónin Refa er norskt félag sem
rekur fjórar starfsstöðvar; í
Tromsö, Finnsnes, Svolvær og
Alta. Meginframleiðsla Vónin
Refa er tengd fiskeldi en
veiðarfæraframleiðsla er einnig
töluverður hluti af starfseminni.

P/f Von er móðurfélag þriggja
félaga, Vónin í Færeyjum,
Vónin Refa í Noregi og Vónin
Lithuania. Enginn rekstur er í
móðurfélaginu og er það því
eingöngu eignarhaldsfélag.

Frá því að Hampiðjan eignaðist
Von árið 2016 hefur verið stutt
ötullega við uppbyggingu
fyrirtækisins og á þessum rúmu
5 árum síðan kaupin gengu í
gegn þá hefur mikið breyst.

Vónin hefur um árabil stundað
framleiðslu og þróun á
veiðarfærum og fiskeldisbúnaði
fyrir færeyska markaðinn og
starfrækir nú þrjár starfsstöðvar
í Færeyjum; Þórshöfn,
Norðskála og Fuglafirði.
Vónin á grænlenska fyrirtækið
Qalut Vónin sem rekur síðan
fjögur netaverkstæði á

Vónin Lithuania er sameinað
netaverkstæði Hampidjan Baltic
og Vónarinnar í Siauliai í
Litháen og þar fer fram framleiðsla á fiskeldiskvíum og
trollhlutum fyrir fyrirtæki innan
samstæðu Hampiðjunnar. Við
kaupin á Von var netaverkstæðið 4.000 m2 en á árinu 2017

var það stækkað um 6.000 m2 og
er því nú 10.000 m2 og
afskaplega vel tækjum búið.
Þetta er væntanlega stærsta
netaverkstæði Evrópu og þótt
víðar væri leitað. Starfsmönnum fjölgaði í 232 á árinu.
Öll starfsmannaaðstaða er miðuð
við 250 starfsmenn svo enn er
hægt að auka afköstin frá því
sem nú er með fjölgun
starfsmanna.
Nýjar og myndarlegar höfuðstöðvar Vónin í Færeyjum ásamt
stóru netaverkstæði og lager
voru byggðar í Fuglafirði,
nýlokið er tvöföldun fiskeldisþjónustunnar í Norðskála og
endurbyggingu á netaverkstæði
Qalut Vónin í Sisimuit í
Grænlandi. Í N-Noregi hjá
Vónin Refa er verið að leggja
lokahönd á nýja og fullkomna
viðgerðaraðstöðu og litun á
fiskeldiskvíum og sú aðstaða
verður tekin í notkun í vor. Er
því öll aðstaða Von samstæðunnar að verða eins og best
verður á kosið.
Rekstur Von gekk afar vel á
síðasta ári og rekstrartekjur
jukust um 4,5% milli ára og árið
varð enn og aftur besta
rekstrarár Vonarinnar frá
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til veiðarfæragerðar á Kanaríeyjum og er sú sala nú á höndum
Hampidjan TorNet. Með eigið
netaverkstæði ásamt annarri
vörusölu er hægt að veita
útgerðarfélögunum á þessu svæði
mun betri þjónustu en nú er.
Salan stóð nánast í stað á milli ára
en hagnaður jókst hins vegar töluvert vegna hagræðingaraðgerða.
Starfsmenn voru 9 í lok ársins
sem er sami fjöldi og árið áður.
Krossavík á Reykjanesi var hreinsuð af Hampiðjunni, Bláa hernum og Seeds þann 11. september 2021.

Hampidjan TorNet á Kanarí

Fyrirtækið er eitt öflugasta
íslenska fyrirtækið á sviði
beitusölu ásamt línuveiðiútbúnaði og sjóvinnufötum. Einn
helsti vaxtarbroddur Voot eru
sjóvinnuföt sem seld eru undir
vörumerkinu MarWear. Unnið er
að því að nýta dreifileiðir og
þekkingu fyrirtækja innan
samstæðu Hampiðjunnar og
hefur töluvert áunnist. Lengst er
markaðssetningin komin á
Nýfundnalandi og Nova Scotia en
þar eru alls komnir 32
útsölustaðir fyrir vörur MarWear.
Höfuðstöðvar Voot eru nú í
byggingu Hampiðjunnar við
Skarfabakka og lager fyrirtækisins, að undanskildri beitunni sem er geymd í frystiklefum víða um land, er í
lagerhúsnæði Hampiðjunnar og
vörur afgreiddar þaðan.

Sumarið 2018 keypti Hampiðjan
spænska netaverkstæðið TorNet LP í Las Palmas á Gran
Canaria. Meginmarkaður fyrirtækisins er á vesturströnd
Afríku í Dahkla sem tilheyrir
V-Sahara sem er undir stjórn
Marokkó. Þar er umtalsverð
útgerð flottrollsskipa. Fyrir utan
að þjónusta útgerðarfyrirtæki í
Afríku þá selur fyrirtækið
töluvert til útgerða í Las Palmas.

Jackson Trawl er leiðandi í sölu
veiðarfæra á Bretlandseyjum og
Jackson Offshore selur einkum
kaðla, lyftistroffur og járnavöru
til olíuiðnaðarins í Skotlandi.
Töluverð samlegðaráhrif eru af
kaupunum fyrir Hampiðjuna og
sem eru þegar komin fram að
hluta og munu koma enn frekar
fram á þessu ári og þeim næstu.
Viðskiptavinir beggja félaganna
í Skotlandi njóta góðs af kaupum
Hampiðjunnar því með þeim fá
félögin aðgang að tækniþekkingu og vörum Hampiðjunnar í veiðarfærum og sérútbúnum vörum fyrir olíuiðnaðinn.

Nafni Tor-Net var breytt í
Hampidjan TorNet eftir kaupin
og hefur sú breyting mælst vel
fyrir hjá viðskiptamönnum
fyrirtækisins sem geta nú tengt
fyrirtækið við Hampiðjuna sem
þeir þekkja af góðri afspurn.
Kaupin hafa haft í för með sér
töluverða samlegð þar sem
Hampiðjan seldi mikið af vörum

Sala Voot jókst um rúm 5% á

Starfsmannafjöldi

Með þessum kaupum hefur
Hampiðjan styrkt stöðu sína enn
frekar við N-Atlantshaf sem er

Hlutfall rekstrartekna utan Íslands
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Í byrjun 2020 var gengið frá
samkomulagi um kaup á 80%
hlut í skosku félögunum Jackson
Trawl Limited og Jackson
Offshore Supply Limited í
Peterhead í Skotlandi og komu
bæði félögin að fullu inn í
samstæðuuppgjörið fyrir 2020.

Starfsmenn Voot eru nú 10 og
fjölgaði um 3 á árinu.

Voot á Íslandi

0

Jackson Trawl og Jackson
Offshore

árinu og framlegðin um sama
hlutfall en hærri fastur kostnaður varð til þess að hagnaður
lækkaði frá árinu áður.

stofnun. EBITDA hækkaði á
milli ára úr 12,5 m€ í 12,7 m€.
Ársverkin voru 447 talsins en
448 árið áður og fækkaði þeim
því um 1 á árinu.
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Lykilstarfsmenn Hampiðjan Baltic í vinnu- og fundarferð.

mikilvægasti markaður samstæðunnar. Innan landhelgi
Stóra-Bretlands eru auðug
fiskimið þar sem verðmætustu
tegundirnar eru makríll,
kolmunni og sandsíli en skip frá
Evrópubandalaginu hafa veitt
meirihluta aflans undanfarin ár.
Nýgerðir samningar um Brexit
færa Bretlandi um 185 milljónir
evra aflaverðmæti á næstu 6
árum samkvæmt úttekt Danmarks Fiskeriforening. Af því
koma um 20 milljónir frá
Danmörku og 38 milljónir frá
Írlandi.

hlutafé félagsins aukið umtalsvert til að gera því kleift að
kaupa hentuga byggingu og
þann tækjabúnað sem þarf á
netaverkstæðið til að sinna
viðhaldi á flottrollum og nótum.

Eins og minnst var á hér framar
var ákveðið að kaupa rekstur
netaverkstæða og verslana Caley
Fisheries í Peterhead og
Fraserburgh og leggja þann
rekstur inn í Jackson Trawl og
hefur það komið vel út á þeim
mánuðum sem liðnir eru frá
kaupunum.

Hlutdeild í hagnaði fyrirtækisins var 62 þús.€.

Sílnet var stofnað fyrir rúmum
15 árum og var netaverkstæðið
lengst af starfrækt í Götu. Það
er nú í stórri og myndarlegri
1.900 m2 og 85 metra langri
byggingu við höfnina í Klaksvik
þar sem er hægt að þjónusta og
setja upp botntroll, flottroll og
nætur.

HLUTHAFAMÁL
Alls voru 144 viðskipti með
hlutabréf Hampiðjunnar á
First North hlutabréfamarkaðnum á árinu 2021 og þau
námu 7,6 milljónum króna að
nafnvirði og veltan var um 748
milljónir.
Vegið meðaltal
viðskiptanna var 98,02 árinu.
Gengi nafnverðs í viðskiptum á
árinu var 84,0 í ársbyrjun en
hækkaði umtalsvert á árinu í
116,0 eða um 38%.
Að teknu tilliti til útgreidds
arðs og verðbólgu á sl. ári var
raunávöxtun hlutabréfa
Hampiðjunnar á árinu jákvæð
um 32,8%
Fjöldi hluthafa í lok ársins
voru 299 og er það fjölgun um
57 hluthafa frá byrjun ársins
en þá voru hluthafar alls 242.

Rekstur fyrirtækjanna tveggja
gekk vel á árinu og söluaukning
varð tæp 11%.
Starfsmannafjöldinn var 30 á
árinu og fjölgaði um 8
starfsmenn úr 22 árið áður.
Hlutdeildarfélagið Sílnet
Hampiðjan keypti haustið 2014
ásamt útgerðarfélaginu Varðin í
Syðri Götu í Færeyjum 90% hlut
í netaverkstæðinu Sílnet í
Klaksvik á Borðey og skiptist
hluturinn jafnt í tvo 45% hluti.
Samhliða kaupunum þá var

Kap að taka inn vír úr vírastrekkitæki Hampiðjunnar.
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Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra
Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning Hampiðjunnar hf. og dótturfélaga. Dótturfélögin, sem öll eru hlutafélög, eru Hampidjan New
Zealand á Nýja Sjálandi, Hampidjan USA í Bandaríkjunum, Swan Net Gundry á Írlandi, Cosmos Trawl í Danmörku, Von í Færeyjum, Hampidjan
Canada í Kanada, Hampidjan Baltic í Litháen, Hampidjan Australia í Ástralíu, Hampiðjan TorNet á Spáni, Hampiðjan Russia í Rússlandi, Jackson
Trawl og Jackson Offshore í Skotlandi, Hampiðjan Ísland á Íslandi, Hampiðjan Offshore á Íslandi, Voot á Íslandi og Fasteignafélagið Miðhús á Íslandi.
Meginstarfsemi samstæðunnar er framleiðsla og sala á veiðarfærum, íhlutum þeirra og ofurköðlum.
starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Móðurfélagið, Hampiðjan hf., er hlutafélag og

Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.
Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning Hampiðjunnar hf. (félagið) og dótturfélaga þess (samstæðan).
Rekstur og fjárhagsleg staða 2021
Félagið vann áfram í því að sækja þá samlegð sem til staðar er í samstæðunni. Fjárfest var í fullkomnu gufuþrýstitæki til að meðhöndla nylonnet til að
auka gæði og afkastagetu.
Félagið hóf á árinu uppbyggingu á nýju fullkomnu netaverkstæði ásamt aðstöðu til þjónustu við fiskeldi á Ísafirði. Aðstaða þar verður með fullkomasta
móti til að mæta þörfum og kröfum félaga í fiskeldi á Íslandi með stórri þvottavél fyrir fiskeldiskvíar ásamt fullkomnu vatnshreinsibúnaði og aðstöðu
fyrir litun og þurrkun á fiskeldiskvíum.
Á árinu var aðstaða til þjónustu við fiskeldi í Noregi aukin til muna með stækkun og endurbótum á húsnæði Vónin Refa í Finnsnesi en aðstaða þar er
nú með allra fullkomnasta móti.
Jackson Trawl keypti rekstur á tveimur verslunum með útgerðarvörur í Skotlandi frá Caley Fisheries í Peterhead og Fraserburgh. Kaupin styðja við
rekstur félagsins þar og getur félagið veitt viðskiptavinum sínum betri þjónustu með breiðara vöruframboði.
Á vormánuðum opnaði ný og glæsileg verslun Hampiðjunnar og Voot í höfuðstöðvum Hampiðjunnar við Skarfabakka 4. Með opnun verslunarinnar
eykst þjónusta við viðskiptamenn á svæðinu ásamt því að vöruframboðið verður sýnilegra.
Rekstrartekjur samstæðunnar á árinu voru 172,7 milljónir evra en árið áður voru rekstrartekjur 161,8 milljónir evra. Unnin ársverk hjá samstæðunni
voru 1.191, en voru 1.159 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu 46,1 milljónum evra, þar af voru 5 milljónir evra launatengd gjöld. Hagnaður
ársins var 16,9 milljónir evra, en árið áður var hagnaður 15,1 milljónir evra. Heildareignir samstæðunnar voru 273 milljón evrur í árslok og eigið fé var
144,3 milljónir evra en af þeirri upphæð eru 13,9 milljónir evra hlutdeild mnnihluta í eigin fé dótturfélaganna, Von í Færeyjum, Swan Net Gundry á
Írlandi, Jackson Trawl og Jackson Offshore Supply á Skotlandi, Voot á Íslandi, Hampiðjunni Ástralíu, dótturfélaga Von í Færeyjum, dótturfélags
Cosmos Trawl í Danmörku og dótturfélags Hampidjan USA í Bandaríkjunum. Hlutfall eigin fjár, þegar hlutdeild minnihluta er talin með eigin fé, var
53% í árslok
Vegna rekstrar ársins 2021 leggur stjórn Hampiðjunnar til að á árinu 2022 verði greiddur 1,8 kr. arður af hverjum hlut útistandandi hlutafjár til hluthafa
að upphæð kr. 900 milljónir. Að öðru leyti er vísað í ársreikninginn varðandi breytingar á eigin fé félagsins.
COVID-19 áhrif á rekstur ársins
Covid-19 veirufaraldurinn hefur haft og mun hafa veruleg áhrif á efnahagslíf allra þeirra landa þar sem félög í samstæðu Hampiðjunnar stunda
viðskipti. Hjá félögum samstæðunnar var gripið til viðeigandi aðgerða til að halda starfseminni gangandi með tilliti til smithættu meðal starfsmanna og
viðskiptavina, í samræmi við reglur og leiðbeiningar á hverjum stað.
Á árinu 2020 drógust tekjur saman vegna heimsfaraldursins en ekki voru merki um það á árinu 2021. Starfsemi félaga innan samstæðunnar gekk vel
og hafði faraldurinn takmörkuð áhrif á daglegan rekstur þeirra.
Atburðir eftir reikningsskiladag - stríðið í Úkraínu
Félög innan samstæðunnar hafa selt veiðarfæri til útgerða í Rússlandi. Ekki er um að ræða verulegan hluta af veltu samstæðunnar og áhrifin á
starfsemi samstæðunnar því takmörkuð.
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Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra
Hlutafé og samþykktir
Útgefið hlutafé Hampiðjunnar er kr. 500 milljónir í lok ársins, en félagið á eigin hluti að upphæð kr. 10,4 milljónir. Hlutaféð er í einum flokki sem er
skráð á First North, hliðarmarkað Nasdaq OMX Nordic Exchange. Fjöldi hluthafa í félaginu var 299 í árslok og í byrjun ársins var fjöldi hluthafa 242.
Allir hlutir njóta sömu réttinda. Tíu stærstu hluthafar í árslok voru:

Stjórnunarhættir
Stjórn Hampiðjunnar hefur sett sér starfsreglur í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga, þar sem valdsvið stjórnar er skilgreint og verksvið hennar
gagnvart forstjóra. Í starfsreglum þessum er meðal annars að finna reglur um fundarsköp, reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála,
reglur um þagnarskyldu, upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn og fleira. Hlutfall kynja í stjórnfélagsins er þrír karlmenn (60%) og tveir kvenmenn
(40%).
Stjórn ber ábyrgð á því að fyrir hendi sé virkt innra eftirlit. Fjármálasvið Hampiðjunnar gerir reikningsskil fyrir samstæðuna í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla (IFRS). Ytri endurskoðendur kanna hálfsársuppgjör og endurskoða ársuppgjör samstæðunnar. Fjallað er um fjárhagslega áhættu
samstæðunnar í skýringu 3.
Ófjárhagslegar upplýsingar
Ófjárhagslegar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif Hampiðjunnar í tengslum við umhverfismál,
félagsmál og starfsmannamál sem og stefnu félagsins í mannréttindamálum, mútu- og spillingamálum eru birtar í viðauka.
Yfirlýsing stjórnar og forstjóra
Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningur Hampiðjunnar hf. gefi glögga mynd af rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu
2021 og eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar þann 31. desember 2021. Jafnframt er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn og skýrsla
stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunar, stöðu í árslok og lýsi helstu áhættuþáttum sem samstæðan býr
við.
Stjórn og forstjóri Hampiðjunnar hf. hafa í dag farið yfir samstæðuársreikning félagsins fyrir árið 2021 og staðfesta hann með undirritun sinni. Stjórn
og forstjóri leggja til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikning samstæðunnar.
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Vilhjálmur Vilhjálmsson
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forstjóri
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Stjórnarmaður
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Stjórnarmaður
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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og hluthafa í Hampiðjunni hf.
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Hampiðjunnar og dótturfélaga (samstæðan) fyrir árið 2021, að undanskilinni skýrslu stjórnar.
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2021, efnahag hennar 31.desember 2021 og breytingu
áhandbæru fé á árinu 2021, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og viðeigandi ákvæði
í lögum um ársreikninga.
Samstæðuársreikningurinn innifelur
- Skýrslu stjórnar.
- Rekstrarreikning og yfirlit yfir aðra heildarafkomu fyrir tímabilið 1. janúar 2021 til 31. desember 2021.
- Efnahagsreikning þann 31. desember 2021.
- Yfirlit yfir eigið fé fyrir tímabilið 1. janúar 2021 til 31. desember 2021.
- Yfirlit yfir sjóðstreymi fyrir tímabilið 1. janúar 2021 til 31. desember 2021.
- Skýringar, sem innifela helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Skýrsla stjórnar, skýring 23 og viðauki eru undanskilin endurskoðun, sbr. kafla um aðrar upplýsingar.
Grundvöllur álits
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er nánar útskýrð í kaflanum um ábyrgð
endurskoðenda.
Óhæði
Við erum óháð samstæðunni samkvæmt ákvæðum laga um endurskoðendur og endurskoðun og siðareglna sem gilda um endurskoðendur á Íslandi og
varða endurskoðun okkar á ársreikningi samstæðunnar. Við uppfyllum jafnframt aðrar kröfur um starf okkar sem endurskoðendur í samræmi við ákvæði
siðareglna.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Aðrar upplýsingar, þ.m.t. skýrsla stjórnar
Stjórn og forstjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru skýrsla stjórnar, sem lá fyrir við áritun okkar.
Álit okkar á samstæðuársreikningnum nær ekki til skýrslu stjórnar og við staðfestum hana ekki á neinn hátt.
Í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningi samstæðunnar ber okkur að yfirfara aðrar upplýsingar, sem tilgreindar eru hér að ofan, þegar þær liggja
fyrir og meta hvort þær eru í verulegu ósamræmi við samstæðuársreikninginn eða skilning sem við höfum aflað við endurskoðunina eða ef svo virðist að
verulegar rangfærslur séu í þeim. Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum að verulegar rangfærslur séu í öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því.
Við höfum ekki greint atriði sem ber að greina sérstaklega frá.
Hvað varðar skýrslu stjórnar höfum við, í samræmi við ákvæði 104. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006, yfirfarið að skýrsla stjórnar hafi að geyma þær
upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga komi þær ekki fram annars staðar í samstæðuársreikningnum.
Ábyrgð stjórnar og forstjóra á samstæðuársreikningnum
Stjórn og forstjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilstaðla eins og þeir hafa verið
samþykktir af Evrópusambandinu og viðeigandi ákvæði í lögum um ársreikninga. Stjórn og forstjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt
er að sé til staðar varðandi gerð og framsetningu samstæðuársreikningins, þannig að hann sé án verulegra annmarka hvort sem er vegna sviksemi eða
mistaka.
Við gerð samstæðuársreikningsins ber stjórnendum samstæðunnar að meta hæfi hennar til áframhaldandi starfsemi. Stjórnendum ber að semja
ársreikning samstæðunnar á þeirri forsendu að um áframhaldandi starfsemi sé að ræða, nema stjórnendur ætli að leysa samstæðuna upp eða hætta
rekstri hennar, eða hafi ekki raunhæft val um annað en að hætta starfsemi samstæðunnar. Stjórnendum samstæðunnar ber að setja fram viðeigandi
skýringar varðandi hæfi hennar til áframhaldandi starfsemi ef við á og hvers vegna stjórnendur beita forsendunni um áframhaldandi starfsemi við gerð og
framsetningu samstæðuársreikningsins.
Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreiknings samstæðunnar
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að samstæðuársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka
og gefa út áritun með áliti okkar. Nægjanleg vissa er mikil vissa en ekki trygging þess að endurskoðun, sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla, muni ávallt leiða í ljós alla verulega annmarka séu þeir til staðar. Annmarkar geta stafað af sviksemi eða mistökum og eru metnir
verulegir ef þeir, einir og sér eða samanlagðir, gætu haft áhrif á fjárhagslegar ákvarðanir notenda sem grundvallaðar eru á samstæðuársreikningnum.
Endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegu mati og faglegri tortryggni. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
Greinum og metum áhættuna af verulegum annmörkum, vegna sviksemi eða mistaka, og skipuleggjum endurskoðunaraðgerðir til að mæta þessari áhættu
og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi grunnur fyrir áliti okkar. Áhættan af því að greina ekki verulega annmarka sem stafa af
sviksemi er meiri en áhætta af annmörkum vegna mistaka, þar sem sviksemi getur stafað af fölsun, misvísandi framsetningu samstæðuársreiknings, að
mikilvægum atriðum sé viljandi sleppt, samanteknum ráðum eða að innra eftirlit sé sniðgengið.
Öflum skilnings á innra eftirliti sem er viðeigandi fyrir endurskoðun okkar í þeim tilgangi að hanna endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á
virkni innra eftirlits samstæðunnar.
Metum hvort val stjórnenda á reikningsskilaaðferðum sé viðeigandi og hvort matsaðferðir þeirra raunhæfar. Einnig skoðum við hvort tengdar skýringar
séu við hæfi.
Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um áframhaldandi starfsemi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi
samstæðunnar eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi hennar. Ef við teljum að veruleg óvissa ríki,
ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum í samstæðuársreikningnum um óvissuna og ef þær upplýsingar eru ekki nægjanlegar að okkar
mati, víkjum við frá fyrirvaralausu áliti. Niðurstaða okkar byggir á þeim endurskoðunargögnum sem við höfum aflað fram að dagsetningu áritunar okkar.
Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni leitt til þess að samstæðan verði ekki lengur rekstrarhæf.
Metum framsetningu, gerð og innihald samstæðuársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum og hvort hann grundvallast á fyrirliggjandi færslum og
atburðum og gefi glögga mynd samanber álit okkar.
Öflum nægjanlegra endurskoðunargagna vegna fjárhagsupplýsinga félaga og eininga innan samstæðunnar og gefum út álit á samstæðuársreikningnum.
Við erum ábyrg fyrir skipulagi, umsjón og framgangi endurskoðunar samstæðunnar. Við berum ábyrgð á áliti okkar.
Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp geta komið í endurskoðun okkar,
þar á meðal verulega annmarka í innra eftirliti ef við á.
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Reykjavík, 10. mars 2022
PricewaterhouseCoopers ehf
Kristinn Freyr Kristinsson

REKSTRARREIKNINGUR
REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU

YFIRLIT UM HEILDARAFKOMU SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Skýringar á bls. 27-41 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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EEFNAHAGSREIKNINGUR
EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Skýringar á bls. 27-41 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

EIGINFJÁRYFIRLIT
YFIRLIT UM BREYTINGAR Á EIGIN FÉ SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Skýringar á bls. 27-41 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

23

SJÓÐSTREYMI
SJÓÐSTREYMI SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Skýringar á bls. 27-41 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR
SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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VIÐAUKI
ÓFJÁRHAGSLEGAR
UPPLÝSINGAR
(ÓENDURSKOÐAÐ)
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VIÐAUKI
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