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STARFSEMIN
REKST UR OG AF KOMA

Sala sam stæð unn ar nam € 37,7 
millj ón um (kr. 6,6 millj arð ar) 
en var € 39,7 millj ón ir (kr. 5,2 
millj arð ar) árið áður.   Sam drátt
ur í sölu, í evr um  talið, var 5% en 
27% aukn ing í krón um  talið.   

Rekstr ar hagn að ur nam €3,1 
millj ón (kr. 536 millj ón um) sem 
var 8,1% af tekj um árs ins, en 
hann var €1,9 millj ón ir (kr. 247 
millj ón ir) árið áður sem var þá 
4,8% af tekj um. 

Fjár lið ir voru €0,4 millj ón ir til 
 tekna (kr. 65 millj ón ir).  Með talið 
í þeim lið er hlut deild fé lags ins í 
hagn aði HB  Granda hf. að upp
hæð €1,2 millj ón ir (kr. 209 millj
ón ir).  Fjár lið ir voru €2,6 millj
ón ir (kr. 337 millj ón ir) til  gjalda 
árið áður.  

Hagn að ur sam stæð unn ar  var 
€3,0 millj ón ir (kr. 520 millj ón
ir) en var €0,9 millj ón ir (kr. 120 
millj ón ir) árið áður.

UM BROTA TÍM AR 
2003-2010

Í byrj un árs 2003 var skrif
stofa, neta hnýt ing og kaðla fram
leiðsla stað sett að Bílds höfða 9 í 
Reykja vík, fram leiðsla  þráða og 
netag arns var hjá dótt ur fé lagi 
í bæn um  Pombal í Portú gal og 
fram leiðsla og við hald  flottrolla 
og fix ing botn trolla í leigu hús
næði við vest ur höfn Reykja vík ur.   

Á þeim tíma  skorti nokk uð upp á 
að Hamp iðj an  sinnti öll um þörf
um við skipta vina  sinna þeg ar 
kom að veið ar fær um. Hamp iðj an 
sá  hvorki um upp setn ingu né við
hald nóta til  loðnu og síld veiða, 
 seldi ekki margs kon ar járna vör
ur sem not að ar eru í og við veið
ar færi, á samt því að fram leiða 
 hvorki víra grand ara né grjót hopp
ara lengj ur fyr ir botn troll.  

Aug ljóst ó hag ræði var af því að 
fram leiða garn í Portú gal,  flytja 
það til Ís lands til að  hnýta úr því 
troll net sem seld voru m.a. til við
skipta vina í Evr ópu. 

Flutn ings kostn að ur inn var í þyngj
andi, ó hag kvæmt var að  halda 
úti tveim ur fram leiðslu ein ing um 
á samt því að rekstr ar kostn að ur 
á Ís landi fyr ir sam keppn is iðn að 
var ó hag stæð ur. Að lok um má 
 nefna að þrátt fyr ir um fangs mik
inn véla kost fram leiddi Hamp iðj
an ekki nælonn et sem eru not uð 
í um tals verðu  magni í  flottroll og 
flottroll s poka.

Með flutn ingi á skrif stofu Hamp
iðj unn ar að Skarfa bakka lýk ur nú 
á  þessu vori um breyt ing um á verk
efn um, skip an og að stöðu rekstr ar
ein inga Hamp iðj unn ar sem  hófust 
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árið 2003.  Helstu áfangar  þeirra 
voru:

•  Um mitt ár 2003  keypti Hamp
iðj an allt hluta fé Ut zon Net. Ut
zon Net var danskt fé lag sem var 
sér hæft í fram leiðslu nælonn eta 
en fram leiddi  einnig  kaðla úr Dy
neema og troll kúl ur. Eig andi fé
lags ins  hafði grip ið til þess ráðs 
að  flytja fram leiðslu nælonn et

anna til Sjó lei í Lit háen en  vista 
fram leiðslu  kaðla og troll kúlna í 
fé lög um sem voru stað sett í Dan
mörku. Fram leiðsla nælonn et anna 
var í  gömlu en upp gerðu iðn að ar
húsi í borg inni Sjó lei í Lit háen, um 
10 þús. fer metr ar að stærð. Hjá fé
lag inu störf uðu um 60 starfs menn, 

þar af 5 dansk ir yfi r menn.  

•  Í lok árs 2003  flutti Hamp iðj
an fram leiðslu á troll net um af 
Bílds höfð an um til hins nýja dótt
ur fé lags í Sjó lei, sem fékk nafn ið 
Hamp idjan Balt ic.  
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•  Árið 2004 var hús næði Hamp
idjan Balt ic stækk að um 4 þús. 
fer metra og í lok þess árs var 
fram leiðsla á köðl um færð frá 
Ís landi til dótt ur fé lags ins í Lit
háen. Í kjöl far ið var um 9 þús. 
fer metra fast eign Hamp iðj unn ar 
að Bílds höfða seld á samt lóða
rétt ind um og 2 skrif stofu hæð
um í skrif stofuturni á vest ur lóð 
Bílds höfð ans. Skrif stofa Hamp
iðj unn ar  flutti í byrj un árs 2005 af 
Bílds höfð an um í leigu hús næði að 
Flata hrauni í Hafn ar firði.  

•  Árið 2005 var aft ur ráð ist í 
veru lega stækk un á verk smiðju 
Hamp idjunn ar Balt ic og nú um 6 
þús. fer metra til að hýsa neta verk
stæði sem á hugi var að koma á fót 
í tengsl um við grunn fram leiðsl
una og  þráða og garn fram leiðslu 
dótt ur fé lags ins  Balmars í Portú
gal. Að afl okn um flutn ingi garn
fram leiðsl unn ar árið 2006 voru 
eign ir dótt ur fé lags ins í Portú gal 
seld ar, m.a. 5 þús. fer metra fast
eign í  Pombal. 

•  Árið 2003  keypti Hamp iðj an 
60% hluta fjár í Tben ehf. Tben 
 sinnti end ur sölu á járna vör um til 

neta verk stæða og út gerða á samt 
því að  vinna fót reipi á troll og 
víra. Síð ar  keypti Hamp iðj an eft
ir stöðv ar hluta fjár fé lags ins og 
sam ein að ist það í kjöl far ið Hamp
iðj unni.    

•  Árið 2004 tók Hamp iðj an yfir 
rekst ur Nóta stöðv ar inn ar á Akra
nesi. Nóta stöð in  hafði sinnt m.a. 
þjón ustu við næt ur og  leigði 
Hamp iðj an fast eign fé lags ins 
á Akra nesi í nokk ur ár fyr ir þá 
starf semi.   

•  Árið 2007 hóf Hamp iðj an að 
 reisa 6 þús. fer metra hús næði fyr
ir neta og nóta verk stæði, víra
vinnslu, lag er og skrif stof ur á 
1,5 hekt ara lóð á Skarfa bakka í 
Sunda höfn. Því  verki lauk nú end
an lega á vor mán uð um 2010 þeg ar 
skrif stofa fé lags ins  flutti í nýj ar 
höf uð stöðv ar.  

STAÐ AN Í DAG

Að Skarfa bakka er nú rek in al
hliða þjón usta með veið ar færi 
fyr ir tog ara og nóta út gerð ir.  
Þar eru næt ur end ur nýj að ar og 
þjón u stað ar,  flottroll fram leidd 
og yfi r far in, flottroll s pok ar sett ir 
upp, botn troll fix uð, víra grand
ar ar þrykkt ir, grjót hopp ar ar sett
ir sam an og margs kon ar járna
vara seld með net um og köðl um.  
Á skrif stof unni  starfa troll og 
hlera hönn uð ir, sölu menn full
gerðra veiða færa og í hluta  þeirra 
á samt sölu mönn um fram leiðslu
vara Hamp iðj unn ar í Balt ic. Þar 
eru  einnig að al skrif stofa Hamp
iðj unn ar sem sér um bók hald, 
fjár mál, upp lýs inga kerfi og yfi r
stjórn móð ur fé lags ins og dótt ur
fé laga. Að Skarfa bakka  starfa nú 
um 50 starfs menn.

Hjá Hamp idjan Balt ic í Sjó lei 
í Lit háen er nú, á 21 þús. fer
metra  gólfi, öll grunn fram leiðsla 
Hamp iðj unn ar, þ.e. fram leiðsla 
á þráð um,  garni, köðl um og öll
um gerð um neta fyr ir troll. Þar er 
 einnig starf rækt veið ar færa gerð 
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og létt ir hún und ir með fyr ir tækj
um sam stæð unn ar þeg ar þess þarf 
með. Hjá fé lag inu  starfa um 260 
starfs menn, allt heima menn að 
und an skild um  Hirti Er lends syni, 
fram kvæmda stjóra fé lags ins. 

Fyr ir komu lag rekstr ar Hamp iðj
unn ar er nú  traust og von ast er til 
að það  verði fé lag inu á bata sam ur 
rekstr ar grunn ur fyr ir kom andi ár.

STARF SEM IN

•  Móðurfélagið rek ur neta verk
stæði að Skarfa görð um sem sinn
ir sölu, fram leiðslu og þjón ustu 
við veið ar færi. þá fell ur rekst
ur dótt ur fé lags í Lit háen inn an 
stjórn skip un ar móð ur fé lags ins en 
það fé lag fram leið ir net og  kaðla, 
m.a. fyr ir móð ur og dótt ur fé lög 
sam stæð unn ar, og of urkaðla í 
ýmsa notk un. Þá vist ast eign ar
hlut ir í öðr um dótt ur fé lög um hjá 
móð ur fé lag inu á samt 9,4% eign
ar hlut í HB  Granda hf. Rekst ur 
móð ur fé lags ins gekk á gæt lega 
árið 2009 og af kom an var á sætt
an leg.   

•  Hampidjan HiTec, stað sett 
í  Bergen í Nor egi, sinn ir al far ið 
sölu á vör um Hamp iðj unn ar sem 
fram leidd ar eru úr of ur efn um s.s. 
Dy neema og Vect r an.  Á hersla 
fé lags ins er á sölu til ol íu iðn að ar. 
Rekst ur  HiTec gekk brös ug lega 
ann að árið í röð.  Minni sala til ol
íu leit ar fyr ir tækja vó þar þyngst.  
Tap var á rekstr in um. Skor ið hef

ur ver ið nið ur í rekstr ar kostn aði 
og á hersla lögð á að ná jafn vægi í 
 rekstri fé lags ins á  þessu ári. 

•  Swan Net er  stærsta dótt ur
fé lag móð ur fé lags ins og sinn ir 
veið ar færa mörk uð um á Ír landi, 
 Skotlandi, Shetlandseyj um og 
svo á aust ur strönd Banda ríkj
anna.  Vegna góðs ár ang urs í sölu 
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STARFSEMIN
veiða færa, mest til Asíu, jókst 
sala fé lags ins frá ár inu áður og 
var kr. 2 millj arð ar. Hagn að ur var 
af  rekstri fé lags ins. 

•   Cosmos í Dan mörku sinn ir 
jöfn um hönd um flottroll um, nót
um,  rækju og botn troll um og 
fisk eldi, mest fyr ir við skipta menn 
í Dan mörku, Nor egi, Finn landi 
og Sví þjóð. Sala fé lags ins jókst 
að eins frá  fyrra ári og var kr. 1,1 
millj arð ur.  Minni hátt ar tap var á 
rekstr in um.    

•  Fjarðanet er inn lent dótt ur fé
lag Hamp iðj unn ar. Fé lag ið hef ur 
starfs stöðv ar á Nes kaup stað, Fá
skrúðs firði, Ak ur eyri og Ísa firði. 
Rekst ur Fjarða neta gekk fram ar 
von um og var á gæt ur hagn að ur af 
 rekstri fé lags ins eft ir erfi ð und an
geng in ár.   

•  HampidjanUSA er neta verk
stæði í  Seattle í Banda ríkj un um 
og starf semi þess er að stærst um 
 hluta þjón usta við út gerð ir sem 
 veiða ufsa í Ber ings hafi.  Rekst ur
inn gekk illa á síð asta ári og kom 
þar til  minni sala sem  rekja má til 

kvóta nið ur skurð ar á ala skaufsa. 
Tap var á rekstr in um.  

•  Hampidjan New Zealand er 
sölu að ili á vör um Hamp iðj unn ar 
í Eyja álfu og sam hliða starfs stöð 
í Nel son rek ur fé lag ið neta verk
stæði í  Timaru sem sér um veið
ar færa þjón ustu m.a. fyr ir San ford 
 Seafood, sem er eitt af þrem
ur stór um sjáv ar út vegs fé lög um 
NýjaSjá lands.  Eft ir nokk ur erfi ð 
ár náð ist jafn vægi í  rekstri fé lags
ins á síð asta ári.   

•  Hampidjan Namibia er neta
verk stæði í Wal vis Bay í Namib
íu. Rekst ur fé lags ins er ekki um
svifa mik ill en hef ur ver ið í góðu 
jafn vægi. 

•  Hampiðjan Canada er neta
verk stæði í Spani ards Bay, rétt 
utan St. Johns á Ný fundna landi, 
sem sinn ir að stærst um  hluta 
veið ar færa þjón ustu við út gerð ir 
rækju báta. Rekstr ar tekj ur fé lags
ins dróg ust held ur sam an í  fyrra 
og lít ið tap var á  rekstri fé lags ins.   
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HLUT HAFA MÁL  

Við skipti með hluta bréf Hamp
iðj unn ar á First North hluta bréfa
mark aðn um á ár inu 2009 námu kr. 
8,9 millj ón um.  Gengi hluta bréfa 
Hamp iðj unn ar í árs lok var 3,5 en 
var 5 í árs byrj un. Nafn á vöxt un 
var nei kvæð um 30%. Í árs byrj un 
2009 voru hlut haf ar fé lags ins 236 
en í árs lok voru þeir 237.

Á ár un um 2003 til 2007 reis 
hluta bréfa mark að ur inn á Ís landi í 
áður ó þekkta hæð og í júlí mán uði 
2007 sló heild ar vísi tala Að al l ista 
Kaup hall ar inn ar yfir 8.000 stig en 
hún  hafði ver ið sett sem 1.000 stig 
í árs byrj un 1998. Verð mæti fé laga 
á Að al l ista Kaup hall ar inn ar  hafði 
því átt fald ast á inn an við 10 árum.  

 Seinni  hluta árs 2007 hófst 
 allsnörp lækk un á verð mæti fé
lag anna sem í októ ber 2008 end
aði í al gjöri  hruni. Um rædd vísi
tal an fór lægst í um 380 stig um 
vor ið 2009 og  hafði þá lækk aði 
yfir 95% frá því er hún reis hæst 
í júlí 2007. Slíkt hrun er ó þekkt í 

sögu hluta bréfa mark aða og högg
ið, sem marg ir fjár fest ar  fengu, 
slíkt að eðli legt er að þeir  þurfi 
tíma til að end ur heimta þrek og 
 vilja til að fjár festa aft ur á ís
lensk um hluta bréfa mark aði. Eins 

og sést á mynd inni þá jókst verð
mæti Hamp iðj unn ar nokk uð þeg ar 
ból an blés út en lækk að með og í 
kjöl far hruns ins. 
 
Ef vel tekst til á  næstu miss er um 
og árum með rekst ur fé lags ins 
hlýt ur verð mæti þess að  aukast á 
hluta bréfa mark aði frá því sem nú 
er.  

HORF UR

Árið 2009 var í heild ina tek ið hag
fellt fyr ir Hamp iðj una. Út lit fyr
ir yfi r stand andi ár er á gætt og er 
reikn að með að rekstr ar hagn að ur 
sam stæð unn ar, þ.e. hagn að ur fyr ir 
fjár liði og  skatta,  verði keim lík ur 
því sem hann var á síð asta ári.  
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ÁRSREIKNINGUR 
HAMPIÐJUNNAR

2009          
LAGÐUR FRAM Á AÐALFUNDI 21. MAÍ 2010

FYRIR STARFSÁRIÐ 

1. JANÚAR TIL 31. DESEMBER 2009



12

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 37,7 milljónir evra en árið áður voru rekstrartekjur 39,7 milljónir evra. Unnin ársverk 
hjá samstæðunni voru 436, en voru 537 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu 10,2 milljónum evra, þar af voru 1,6 milljónir 
evra launa-tengd gjöld. Hagnaður ársins var 3 milljón evrur en árið áður var hagnaður 918 þúsund evrur.

Heildareignir samstæðunnar voru 78 milljónir evra í árslok. Eigið fé var 37,6 milljónir evra í árslok en af þeirri upphæð eru 6 mill-
jónir evra hlutdeild minnihluta í eigin fé dótturfélaga. Hlutfall eigin fjár, þegar hlutdeild minnihluta er talin með eigin fé, var 
48% í árslok. Hlutafé í félagsins í árslok var IKR 496,6 milljónir eða 5,5 milljónir evra. Síðasta skráða viðskiptagengi með hluta-
bréf félagsins á sl. ári var 3,5.

Fjöldi hluthafa í félaginu var 237 í árslok, en var 236 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 á árinu 2010 verði greiddur 12% arður af nafnverði hlutafjár til hluthafa, 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 2009 með undirritun sinni.

Hafnarfirði 19. mars 2010

Stjórn:
 Bragi Hannesson

Árni Vilhjálmsson Kristján Loftsson
Sigurgeir Guðmannsson 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 2009. Ársreikningurinn hefur að geyma 
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikil-
vægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Á byrgð stjórn enda á árs reikn ingn um
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 reiknings-
haldslegu mati miðað við aðstæður.

Á byrgð end ur skoð enda
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 endurskoðun-
inni 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 völd-
um sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikn-
ingsins, 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 ársreikn-
ingsins 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 2009, efnahag 31. desember 
2009 og breytingu á handbæru fé á árinu 2009, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir 
af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga.

Reykjavík 19. mars 2010

PricewaterhouseCoopers hf.

Ómar H. Björnsson   Kristinn Freyr Kristinsson



14



REKSTRARREIKNINGUR
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REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU

YFIRLIT UM HEILDARAFKOMU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila



EFNAHAGSREIKNINGUR
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YFIRLIT UM BREYTINGAR Á EIGIN FÉ SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Yfir Aðrir
verðs- vara- Óráðst. Hlutd.

Hlutafé reikn sjóðir eigið fé minnihl. Samtals

Staða 1. janúar 2008 5.543 549  (378) 23.458 5.733 34.905 
 193)01(  416.1)312.1( ..................................................... snisrá amokfaradlieH
)924( )924( ............................................................ afahtulh lit ruðrA
)92( )32( )6( ...................................................... férbatulh nigie tpyeK

Staða 31. desember 2008 / 1. janúar 2009 5.537 526  (1.591) 24.643 5.723 34.838 
 057.2 962 211.2 963..................................................... snisrá amokfaradlieH
 0)123(  123............................................................... ðójsarav í tgaL
)6( )5( )1( ...................................................... férbatulh nigie tpyeK

Staða 31. desember 2009 5.536 521  (901) 26.434 5.992 37.582 

Frekari skýringar á eigin fé eru í skýringum 10 og 24

Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila



18

SJÓÐSTREYMI SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

SJÓÐSTREYMI

Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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SKÝRINGAR 
REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR
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SKÝRINGAR
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SKÝRINGAR
REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

2.1  Grundvöllur reikningsskila

lli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

andi.  Heimilisf

.t. aflei

ngu nr. 4.

túlkun Innihald Gildistökutími

IFRS 7 1. janúar 2009

IFRS 8 1. janúar 2009

IAS 1 1. janúar 2009

IAS 23 1. janúar 2009

IFRIC 16 1. janúar 2009Áhættuvarnir vegna fjárfestinga í erlendri starfsemi

IFRS 7 ‘Fjármálagerningar – Framsetning’ (endurbætur) (tók gildi 1. janúar 2009).

nga en breytir ekki afkomu félagsins. 

reikningsskil samstæ

y g g g g

Fjármálagerningar - Framsetning, endurbætur

Framsetning reikningsskila, endurbætur

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra



SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra

SKÝRINGAR
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra



 

SKÝRINGAR
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra



Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra

SKÝRINGAR
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra

SKÝRINGAR
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra

SKÝRINGAR
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra



Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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HLUTVERK HAMPIÐJUNNAR HF.

Að vera leiðandi í sölu og þjónustu á afburða veiðarfærum á mörkuðum 
sem óska eftir gæðum og hafa efni á þeim. 

Að þróa og selja kaðla úr ofurefnum á mörkuðum sem gefa af sér virðisauka 
vegna vöruþróunar, efnisvals, einkaleyfa eða aðgengis.

Að fjárfesta, með langtíma samstarfsaðilum, í annarri atvinnustarfsemi.  

•

•

•


