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STARFSEMIN
HAMPIDJAN 75 ÁRA
Framsýni er aðdáunarverðasti eiginleiki mannsins og það sem skilur
hann frá öðrum lífverum jarðar. Í
miðri Kreppunni miklu ákváðu 13
einstaklingar að leggja saman
nokkra fjármuni, sem nota skyldi til
stofnunar iðnfyrirtækis. Fyrirtækið
skyldi framleiða traust veiðarfæri
fyrir íslenska útgerð, veita fúsum
höndum vinnu, spara þjóðinni dýrmætan gjaldeyri og, ef þannig verkaðist, greiða eigendum sínum arð.
Þann 5. apríl 1934, var stofnfundur
Hampiðjunnar haldinn. Fyrsti forstjóri hennar var vélstjórinn og forgöngumaðurinn, Guðmundur S. Guðmundsson.
Hampiðjan komst á legg við erfið
skilyrði, en þá brast á heimsstyrjöld.
Hampiðjan, ung að árum, fékk það
krefjandi verkefni að halda íslenskri
útgerð gangandi með framleiðslu
neta og kaðla, en ófriðurinn gerði
þær vörur ófáanlegar annars staðar.
Að stríðinu loknu tók við röng gengisskráning og svonefndur bátagjaldeyrir, til að útgerð fengi þrifist.

Rekstrarskilyrði iðnaðar voru að lokum leiðrétt, en þá reið plastbyltingin
yfir heiminn og Hampiðjuna, sem
gerði vélakostinn og hampinn úreldan í einni svipan. Þor og trú eigendanna, sem réðust í endurnýjun vélakostsins, ásamt stækkun íslensku
landhelginnar, bjó félaginu aftur til
viðspyrnu. Útrás, vöruþróun, framleiðsla fullbúinna veiðarfæra og vara
úr ofurefnum eru meginþema félagsins allmörg síðustu árin.
Eigendur og starfsfólk Hampiðjunnar geta litið stolt til sögu hennar.
Hún hefur þróað og framleitt veiðarfæri til mikilla hagsbóta fyrir íslenska útgerð, veitt þúsundum þarfa
vinnu, sparað þjóðinni dýrmætan
gjaldeyri og greitt eigendum sínum
arð. Framsýni stofnendanna var
mikil og meiri en flesta gat grunað
vormánuðina 1934.

REKSTUR OG
AFKOMA
Engar meiri háttar breytingar voru á
samstæðu Hampiðjunnar á árinu, þ.e.
sömu félög mynduðu hana og árið áður.

Sala heildarinnar til þriðja aðila nam
€39,7 milljónum (5,2 makr.) en var
€46,4 milljónir (4,3 makr.) árið áður.
Samdráttur í sölu, í evrum talið, var
14% en 20% aukning í krónum talið.
Rekstrarhagnaður nam €2,2 milljónum (kr. 294 milljónum), eða 5,7% af
tekjum ársins, en hann var 9,7% árið
áður.
Fjárliðir voru €2,6 milljónir til
gjalda (kr. 336 milljónir). Meðtalin í
þeim lið er hlutdeild félagsins í
hagnaði HB Granda hf. að upphæð
€1,5m (kr. 198 milljónir). Fjárliðir
voru €0,3 milljónir (kr. 27,2 milljónir) til tekna árið áður. Skýring á
þessari miklu breytingu fjárliðanna á
milli áranna 2008 og 2007 er í
gengissveiflum. Krónan veiktist
verulega gagnvart evru á árinu sem
hafði í för með sér gengistap á innlendum veltufjármunum móðurfélagsins og erlendum lánum dótturfélagsins Fjarðaneta. Til viðbótar
veiktist evra gagnvart jeni og svissneskum franka, en hluti skulda móðurfélagsins er bundinn þeim myntum, sem hafði í för með sér gengistap.
Eftir skatta var hagnaður samstæðunnar €918 þúsund (120 mkr.) en
hagnaður var € 3,7 milljónir (345
mkr.) árið áður.
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UM ÁRIÐ 2008
Árið 2008 verður lengi í minnum
haft, hér á landi og annars staðar.
Goluvindar efasemda í Bandaríkjunum, um almennt greiðsluhæfi kaupenda fasteigna, mögnuðust þegar á

M.kr

árið leið og urðu að lokum að slíku
fárviðri í efnahagskerfum heimsins
að fordæmalaust er í efnahagssögunni. Bankar, alls staðar, riðuðu til
falls og margir þeirra sem ekki
fengu aðstoð úr sjóðum almennings
fóru í þrot. Stóru íslensku bankarnir
féllu allir í október. Eftirspurn eftir

Rekstrartekjur samstæðu
M.kr
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vörum og þjónustu er víða hrunin og
atvinnuleysi eykst hröðum skrefum
um allan heim. Samdráttur er kominn eða er fyrirsjáanlegur í öllum
hagkerfum heimsins.
Á Íslandi hefur verið sett á lögbundin skilaskylda á gjaldeyri, að við-
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STARFSEMIN
lögðu fangelsi, og gjaldeyrir er
skammtaður bæði til almennings og
fyrirtækja. Hampiðjan, stofnuð í
miðri Kreppunni miklu árið 1934,
hefur lifað tímana tvenna og mörgu
kynnst. Atvinnuleysi Kreppunnar,
höft og tvöfaldur gjaldeyrismarkaður
áttu að heyra sögu hennar til, en birtast nú aftur líkt og þau hafi aldrei
farið, heldur bara rétt sem snöggvast
brugðið sér af bæ. Mikilvægt er að
þessir draugar fortíðar verði kveðnir
niður eins hratt og örugglega og
kostur er.
Afleiðingar kreppunnar hér á landi
urðu meiri en víðast annars staðar
vegna þeirrar stærðar og rýmis sem
fjármálaþjónustan hafði rutt sér í
smáu hagkerfi Íslands. Því hvíldi
hagkerfið að stórum hluta á velgengni hennar, og þegar hún snérist
í andhverfu sína voru ekki aðrar stoðir þar undir en þær sem færðu þjóðina úr fátækt til bjargálna á öldinni
sem leið, þ.e. sjávarútvegur og iðnaður.
Eftir að þjóðin hafði í mörg undanfarin
ár olnbogað þessar lykilatvinnugreinar
með gegndarlausum viðskiptahalla, okurvöxtum og ofurkrónu lítur hún enn
og aftur til þeirra til sköpunar atvinnu
og öflunar og spörunar gjaldeyris.

Þó bankar hafi illu heilli, víða um
heim og ekki síst hér á landi, snúið
sér í miklum mæli að viðskiptum
með fyrirtæki, gjaldeyri og flóknar
fjármálaafurðir, var grunnþátturinn í
starfsemi þeirra löngum, að þjónusta
heilbrigt atvinnulíf. Samkeppni var
á milli þeirra um viðskipti við fyrirtækin og höfðu þeir aðhald hver af
öðrum í þeim kjörum sem fyrirtækjunum buðust. Því miður er sá tími
liðinn, ekki bara hér á landi heldur
víðast.
Óumdeilt er að engin samkeppni er
nú á milli banka hér á landi og lítill,
ef einhver, vilji til viðskipta við aðra
en þá sem fyrir eru á fleti í hverjum
banka fyrir sig. Samningsstaða fyrirtækjanna er því þröng, ef einhver.
Þá dregur lítill styrkur og gjaldeyrisþurrð bankanna úr möguleikum
þeirra til að fjármagna atvinnulífið,
bæði hvað varðar rekstur og fjárfestingar. Það má ekki gleymast að öflug fjármálafyrirtæki, í grimmri samkeppni um viðskiptavini, eru atvinnulífinu lífsnauðsynleg. Það verður hvorki nýsköpun eða hagvöxtur í
landinu ef aðgengi að áhættu- og lánsfé
er lítið eða ekkert. Núverandi ástand
þessara mála er mikið áhyggjuefni.

Rekstrarhagnaður(EBIT) í % af rekstrartekjum
án annarra tekna og gjalda
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Reyndar er sömu sögu að segja af
mörgum viðskiptavinum okkar, víða
um heim, þ.e. verulega hefur
þrengst um aðgengi þeirra að fjármögnun. Einnig hefur verð afurða
þeirra farið lækkandi. Í slíku umhverfi er eðlilegt að þeir verði tregari
til fjárfestinga í nýjum veiðarfærum
og ýmsum nýjungum tengdum
þeim. Við það ástand býr Hampiðjan
og aðrir að sinni.
Engu að síður er það styrkur Hampiðjunnar að meginstarfsemi hennar er
þjónusta við útgerðir. Grunnstef
þeirrar atvinnustarfsemi er að fólk
þarf mat, hvað þá jafn hollan og
fiskmeti. Því verða fiskistofnar
heimsins áfram nýttir. Til þess þarf
veiðarfæri, og þau þurfa viðhald og
að lokum endurnýjun. Með því að
fara að með gát og nýta þau tækifæri
sem kunna að gefast, getur Hampiðjan komið sterk út úr þessari seinni
efnahagskreppu 75 ára sögu sinnar.
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STARFSEMIN
Móðurfélagið rekur netaverkstæði að
Skarfagörðum sem sinnir framleiðslu
og þjónustu veiðarfæra, sölu neta,
kaðla, járnavöru og toghlera. Þá
rekur móðurfélagið verksmiðju í Litháen sem framleiðir m.a. net og
kaðla fyrir móður- og dótturfélög
samstæðunnar. Þá vistast eignarhlutir í öðrum dótturfélögum hjá
móðurfélaginu ásamt 9,4% eignarhlut í HB Granda hf.
Gríðarlega hátt verð á olíu vorið
2008, ásamt versnandi veiði undangenginna ára, hafði þau áhrif að sókn
í veiði á úthafskarfa á Reykjaneshryggnum dróst mikið saman á sl.
ári frá fyrra ári. Reyndar hefur sú
veiði farið minnkandi ár frá ári undanfarin ár og var veiðin t.a.m. í fyrra
innan við þriðjungur af því sem veitt
var 2003. Sala karfaflottrolla hefur
verið mjög mikilvæg stoð fyrir móðurfélagið, allt frá tilurð Gloríunnar
upp úr 1990, og því sá þess skýr
merki í tekjum félagsins árið 2008
þegar sala á karfatrollum varð sú
minnsta frá upphafi. Útlit er fyrir að

M.kr

sala á karfatrollum á yfirstandandi
ári verði einnig lítil.
Ánægjulegt er að sala og þjónusta
við nætur hefur aukist ár frá ári og
þá hefur sala á járnavöru verið góð
viðbót við starfsemi Hampiðjunnar
hér á landi. Einnig hefur sala á
botntrollum aukist ár frá ári. Þessar
þrjár stoðir starfseminnar, þ.e. næt-

Hagnaður(tap)

%

ur, járnavara og botntroll eru nú
fullgildar og hafa fyllt að hluta upp í
það tómarúm sem lítil sala karfatrolla
myndaði. Þá var sala á flottrollum
til kolmunna-, síld- og makrílveiða
þokkaleg og sala toghlera jókst
nokkuð frá árinu áður. Sala á veiðarfærum, mest netum og köðlum, til
útgerða við Norðvestur Afríku jókst
mikið frá fyrra ári, en einnig voru
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20

400
350

15

300
250

10

200
150

5

100
50

0

0
-50
-100

-5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

STARFSEMIN
seld tilbúin veiðarfæri á fjarlægari
markaði, s.s. S-Ameríku og Asíu.
Starfsemi Hampiðjunnar í Litháen
gekk verr en árin áður. Miklar
kostnaðarhækkanir höfðu þar mest að
segja. Hráefni, laun og orka hækkuðu fram eftir ári en sú þróun hefur
stöðvast og gengið að nokkru til
baka.
Hampidjan HiTec, staðsett í Bergen
í Noregi, sinnir alfarið sölu á vörum
Hampiðjunnar sem framleiddar eru
úr ofurefnum s.s. Dyneema og Vectran. Áhersla félagsins er á sölu til
olíuiðnaðar. Eftir að hafa náð afar
góðum árangri árið 2007, bæði í sölu
og afkomu, mistókst félaginu að
fylgja þeim árangri eftir og varð salan 2008 verulega minni. Þá var
nokkurt tap á rekstrinum. Engu að
síður er starfsemi félagsins kröftug
og mörg járn í eldinum. Þrátt fyrir
lágt olíuverð, nú um stundir, sem
dregur úr eyðslugleði olíuiðnaðarins,
er búist við hagnaði af starfseminni í ár.
Swan Net er stærsta dótturfélag móðurfélagsins og sinnir veiðarfæramörkuðum á Írlandi, Skotlandi, Hjaltlandi
og svo á austurströnd Bandaríkjanna.

Sala félagsins var örlítið minni en
árið áður, eða um kr. 1,3 milljarður og
var afkoma félagsins viðunandi.
Cosmos í Danmörku sinnir jöfnum
höndum flottrollum, nótum, rækjuog botntrollum og fiskeldi, mest fyrir
viðskiptamenn í Danmörku, Noregi,
Finnlandi og Svíþjóð. Sala félagsins
jókst aðeins frá fyrra ári og var um
kr. 750 milljónir. Hagnaður var af
rekstri félagsins.
Fjarðanet er innlent dótturfélag
Hampiðjunnar. Félagið hefur starfs-

stöðvar á Neskaupstað, Fáskrúðsfirði,
Akureyri og Ísafirði. Í Fjarðanetum
eru samankomin 7 fyrirtæki, sem
hafa í hagræðingarskyni sameinast,
líkt og útgerðir í landinu hafa gert
með sameiningum og fækkun fiskiskipa. Um er að ræða veiðarfæragerðirnar Netagerð Vestfjarða á Ísafirði, Neta- og veiðarfæragerðina á
Siglufirði, Netagerð Dalvíkur, Nótastöðina Odda á Akureyri, HG veiðarfæri á Akureyri, Fjarðarnet á Seyðisfirði og Netaverkstæði Friðriks Vilhjálmssonar á Neskaupstað.

Skipting rekstrartekna samstæðunnar
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ársbyrjun. Nafnávöxtun, að teknu tilliti til 10% arðgreiðslu af nafnverði,
var neikvæð um 21,5%. Í ársbyrjun
2008 voru hluthafar félagsins 238 en í
árslok voru þeir 236.
Óhætt er að segja að hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi hafið hrunið eins og
spilaborg á síðasta ári. Vísitala aðallista
Kauphallarinnar hefur fallið úr rúmlega 9.000 stigum, þegar hún var sem
hæst árið 2007, í að vera innan við 400
stig eða 4% af því sem hún var hæst.
Þá er viðskipti strjál og afar lítill vilji
fjárfesta til kaupa á hlutabréfum.

HORFUR
Þó grunnrekstur Fjarðaneta hafi verið í jafnvægi á sl. ári gerði verulegt
gengistap erlendra lána félagsins að
verkum að mikið tap var af rekstrinum.
Hampidjan USA er netaverkstæði í
Seattle í Bandaríkjunum og starfsemi þess er að stærstum hluta þjónusta við útgerðir sem veiða ufsa í
Beringshafinu. Rekstrartekjur félagsins hafa aukist úr $1 milljón árið
2004 í tæpar $3 milljónir í fyrra.
Engu að síður hefur rekstur félagsins
verið í járnum. Félagið á í harðri
samkeppni og þarf að veita viðskiptavinum sínum þjónustu bæði í
Seattle og í Alaska (Dutch Harbour) á
vertíðum, sem er kostnaðarsamt.
Hampidjan New Zealand er söluaðili á vörum Hampiðjunnar í Eyjaálfu og samhliða starfsstöð í Nelson,
rekur félagið netaverkstæði í Timaru
sem sér um veiðarfæraþjónustu m.a.
fyrir Sanford Seafood, eitt af þremur stórum sjávarútvegsfélögum
Nýja-Sjálands. Tekjur félagsins
hafa dregist saman, m.a. vegna
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minni umsvifa í nýsjálenskum sjávarútvegi. Nokkurt tap var á rekstrinum.
Hampidjan Namibia er netaverkstæði í Walvis Bay í Namibíu.
Rekstur félagsins er ekki umsvifamikill en hefur verið nokkuð stöðugur og í jafnvægi.
Hampiðjan Canada er netaverkstæði í Spaniards Bay, rétt utan St.
Johns á Nýfundnalandi, sem sinnir
að stærstum hluta veiðarfæraþjónustu við útgerðir rækjubáta. Rekstrartekjur félagsins hafa aukist sl. tvö ár
og afkoma félagsins hefur verið
ágæt.

HLUTHAFAMÁL
Viðskipti með hlutabréf Hampiðjunnar á First North hlutabréfamarkaðnum á árinu 2008 námu kr. 7,4 milljónum. Gengi hlutabréfa Hampiðjunnar í árslok var 5,0 en var 6,5 í

Á liðnu ári var árferði erfitt og ekki er
búist við að það verði léttara á yfirstandandi ári. Áfram verður hagrætt
og rekstrarkostnaður lækkaðar eins og
unnt er. Nýjar áhugaverðar framleiðsluvörur verða kynntar á árinu. Áætlun gerir ráð fyrir að tekjur samstæðunnar verði svipaðar á þessu ári og
þær voru í fyrra. Gert er ráð fyrir að
hagnaður ársins verði ásættanlegur.

ÁRSREIKNINGUR
HAMPIÐJUNNAR

2008
LAGÐUR FRAM Á AÐALFUNDI 2. APRÍL 2009
FYRIR STARFSÁRIÐ
1. JANÚAR TIL 31. DESEMBER 2008

11

Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra
Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma ársreikning Hampiðjunnar hf. og dótturfélaganna Balmar Fios lda. í Portúgal,Hampidjan Namibia ltd. í Namibíu,
Hampidjan New Zealand ltd. á Nýja Sjálandi, Hampidjan USA Inc. í Bandaríkjunum, Swan Net Gundry ltd. á Írlandi, Cosmos Trawl a/s í Danmörku,
Hampidjan HiTec Ropes a/s. í Noregi, Hampidjan Canada ltd. í Kanada, Hampidjan Baltic uab í Litháen, Otter Ultra Low Drag ltd. Cayman og Fjarðaneta
hf. á Íslandi.
Samstæðuársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.
Rekstrartekjur samstæðunnar á árinu voru 39,7 milljónir evra en árið áður voru rekstrartekjur 46,4 milljónir evra. Unnin ársverk hjá samstæðunni voru 537,
en voru 544 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu 11,6 milljónum evra, þar af voru 1,9 milljónir evra launatengd gjöld. Hagnaður ársins var 918
þúsund evrur en árið áður var hagnaður 3,7 milljónir evra.
Heildareignir samstæðunnar voru 77 milljónir evra í árslok. Eigið fé var 34,8 milljónir evra í árslok en af þeirri upphæð eru 5,7 milljónir evra hlutdeild minnihluta
í eigin fé dótturfélaga. Hlutfall eigin fjár, þegar hlutdeild minnihluta er talin með eigin fé, var 45,3% í árslok. Hlutafé í félagsins í árslok var IKR 496,9
milljónir eða 5,5 milljónir evra. Síðasta skráða viðskiptagengi með hlutabréf félagsins á sl. ári var 5
Fjöldi hluthafa í félaginu var 236 í árslok, en var 238 í ársbyrjun. Í árslok áttu þrír hluthafar yfir 10% eignarhlut í félaginu, en það eru Vogun hf. sem átti
37,8%, Landsbankinn hf. sem átti 22% og Fiskveiðahlutafélagið Venus hf. sem átti 14,7% af heildarhlutafé félagsins, aðrir hluthafar áttu minna en 10%
eignarhlut.
Stjórn Hampiðjunnar hf. 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. Stjórn félagsins ákveður starfskjör forstjóra.
Stjórn Hampiðjunnar hf. leitast við að fylgja Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þó er ekki ljóst hvort stjórn félagsins uppfyllir skilyrði í greinum
2.5 og 2.6, en það er mat stjórnar að viðmið þeirra orki tvímælis.
Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2009, en vísar að öðru leyti í ársreikninginn varðandi breytingar á eigin fé félagsins.
Stjórn og forstjóri Hampiðjunnar hf. staðfesta hér með ársreikning samstæðu félagsins fyrir árið 2008 með undirritun sinni.

Hafnarfirði 26. mars 2009
Stjórn:
Bragi Hannesson
Árni Vilhjálmsson
Sigurgeir Guðmannsson

Kristján Loftsson
Jón Guðmann Pétursson
Forstjóri:
Jón Guðmann Pétursson
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Áritun óháðs endurskoðanda
Til Stjórnar og hluthafa í Hampiðjunni hf.
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning samstæðu Hampiðjunnar hf. fyrir árið 2008. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af
Evrópusambandinu og lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu
ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að
beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.
Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla.
Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé
án verulegra annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans,
meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til
þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að
gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við
gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðu Hampiðjunnar hf. á árinu 2008, efnahag 31. desember 2008 og breytingu á
handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga.

Hafnarfirði 26. mars 2009
PricewaterhouseCoopers hf.
Ómar H. Björnsson

Kristinn Freyr Kristinsson
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REKSTRARREIKNINGUR
REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Skýringar á bls. 19-33 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Skýringar á bls. 19-33 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

EFNAHAGSREIKNINGUR
YFIRLIT UM BREYTINGAR Á EIGIN FÉ SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Skýringar á bls. 19-33 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

17

SJÓÐSTREYMI
SJÓÐSTREYMI SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Skýringar á bls. 19-33 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

SKÝRINGAR
SKÝRINGAR
REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

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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TÍU ÁRA YFIRLIT
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