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STJÓRN OG ENDURSKOÐENDUR

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir á
aðalfundi 30. mars 2007:

Stjórn Hampiðjunnar hf.:

Bragi Hannesson, formaður
Árni Vilhjálmsson
Jón Guðmann Pétursson
Kristján Loftsson
Sigurgeir Guðmannsson

Endurskoðendur:

PricewaterhouseCoopers hf

HLUTHAFAR
Viðskipti eru með hlutabréf Hampiðjunnar
á samnorræna hlutabréfamarkaðnum First North.
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STARFSEMIN
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 kr. 4.317 milljónum
(€46,4m) en var kr. 3.788 millj-
ónir (€45m) árið áður.  Söluaukn-
ing í evrum var 3% á milli ár-
anna 2007 og 2006, en 16% í
krónum talið.  

Rekstrarhagnaður, án annarra
tekna og gjalda, nam kr. 318
milljónum (€3,4m), eða 7,4% af
tekjum ársins, en hann var 7,1%,
6,3% og 4,7% árin 2006, 2005
og 2004. 

Aðrar tekjur, aðallega söluhagn-
aður fastafjármuna hjá dótturfé-
lagi okkar á Írlandi, námu kr.
102 milljónum (€1,1m) en aðrar
tekjur voru kr. 95 milljónir árið
áður (€1,1m).   

Fjárliðir voru kr. 27 milljónir
(€0,3m) til tekna.  Meðtalið í
þeim lið er hlutdeild félagsins í
hagnaði HB Granda hf. að upp-
hæð kr. 176 milljónir (€1,9m).
Fjárliðir voru kr. 436 milljónir
(€5,2m) til gjalda árið áður. 

Skýring á þessari miklu breyt-
ingu fjárliðanna á milli áranna
2007 og 2006 er gengissveiflur
íslensku krónunnar, því að á ár-
inu 2006 veiktist hún gagnvart
erlendum gjaldmiðlum en á árinu
2007 snerist sú þróun við.  Geng-
issveiflurnar orsaka gengismun
hjá innlendum dótturfélögum
Hampiðjunnar og hlutdeildarfé-
laginu HB Granda hf.

Eftir skatta var hagnaður sam-
stæðunnar kr. 345 milljónir
(€3,7m) en tap var kr. 58 millj-
ónir (€0,7m) árið áður.

STARFSEMIN

Á árinu 2007 naut félagið þeirrar
hagræðingar að hafa sameinað
grunnframleiðslu sína hjá dóttur-
félagi í Litháen, Hampidjan Balt-
ic.  Er þar nú saman komin
framleiðsla Hampiðjunnar á troll-
netum, köðlum og vörum úr of-
urefnum, framleiðsla Balmars í
Portúgal á þráðum og netagarni
og framleiðsla Utzon í Dan-
mörku á nælonnetum.  Þá er þar
einnig rekið netaverkstæði með
um 40 starfsmönnum.  Alls
starfar ríflega helmingur starfs-
manna heildarinnar hjá dótturfé-
laginu í Litháen, eða liðlega 300
starfsmenn.         
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Aðrir starfsmenn samstæðunnar
starfa hjá móðurfélaginu og dótt-
urfélögum víða um heim er hvert
sinnir sínum markaði í veiðarfær-
um, utan dótturfélags í Noregi,
Hampidjan HiTec, sem sinnir al-

farið sölu á vörum úr ofurefnum í
aðrar greinar en sjávarútveg.
Hampiðjan á Íslandi, móðurfélag-
ið, rekur netaverkstæðið í Bakka-
skemmu að Grandagarði, stundar
sölu aðfanga, þ.e. neta, kaðla og

járnavöru, að Hvaleyrarbraut og
selur toghlera sem framleiddir
eru á Spáni.  Þá vistast eignar-
hlutir í dótturfélögum eðlilega
hjá móðurfélaginu ásamt 9,4%
eignarhlut í HB Granda hf.
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Rekstur móðurfélagsins gekk á-
gætlega á síðasta ári, sala tilbú-
inna veiðarfæra og aðfanga var í
takt við áætlun en sala hlera varð
minni en reiknað hafði verið með.  

Á síðasta ári hófst bygging höf-
uðstöðva móðurfélagsins að
Skarfabakka í Reykjavík en um
er að ræða skrifstofur og 5 þús.
fermetra húsnæði undir lagera og
netaverkstæði félagsins.  Verklok
eru áætluð í sumar.  Í þeirri
byggingu munu sameinast á ein-
um stað þjónusta við nætur sem
áður var sinnt í húsnæði Nóta-
stöðvarinnar á Akranesi, fram-
leiðsla á trollum, sem nú fer fram
í Bakkaskemmu við vesturhöfn-
ina í Reykjavík, lagerhald og
sala stykkjavöru sem nú er stað-
sett að Hvaleyrarbraut og skrif-
stofa félagsins, sem nú er að
Flatahrauni í Hafnarfirði.  

Hampidjan HiTec er staðsett í
Bergen í Noregi og nýtur þar ná-

lægðarinnar við öflugan norskan
olíuiðnað.  Hjá félaginu starfa
þrír starfsmenn og var sala þess
á síðasta ári kr. 420 milljónir,
nánast eingöngu á vörum úr of-
urefnum, mest Dyneema en
einnig Vectran.  Góður hagnaður
var af rekstri félagsins.  Vörurn-
ar eru allar þróaðar í samstarfi
við endanlega notendur og fram-
leiddar af Hampidjan Baltic.
Sala á ofurefnum hefur vaxandi
vægi hjá Hampiðjunni, bæði inn-
an og utan sjávarútvegs.       

Sölutekjur Swan Net Gundry
jukust í evrum um 9% frá fyrra
ári og voru tæpur milljarður
króna.  Swan Net Gundry sinnir
veiðarfæramörkuðum á Írlandi,
Skotlandi, Shetlandseyjum og
svo á austurströnd Bandaríkj-
anna.  Þá sinnir félagið í gegnum
dóttur- og hlutdeildarfélög þjón-
ustu við fiskeldi bæði á Írlandi og
í Skotlandi.  Erfiðleikar eru enn
viðvarandi í írskum sjávarútvegi

og sér ekki fyrir endann á þeim
þar sem kvótar eru ekki fram-
seljanlegir, en allt of mörg skip
eru um þann kvóta sem er til
skiptanna.  Hagnaður var af
rekstri félagsins.  

Sala Cosmos í Danmörku jókst
aðeins frá fyrra ári og var liðlega
hálfur milljarður króna.  Félagið
sinnir jöfnun höndum flottroll-
um, nótum, rækju- og botntroll-
um og fiskeldi, mest fyrir við-
skiptamenn í Danmörku, Noregi,
Svíþjóð og Færeyjum.   Hagnað-
ur var af rekstri félagsins.

Dótturfélag Hampiðjunnar, Fjarða-
net, hefur starfsstöðvar á Neskaup-
stað, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði,
Reyðarfirði, Akureyri og Ísafirði.
Sala félagsins dróst saman á sl.
ári, þriðja árið í röð og var kr. 255
milljónir.  Tap var á rekstrinum.
Búið er að loka starfsstöð félagsins
á Seyðisfirði og stefnt er að sölu
fasteigna á Seyðisfirði og á Reyð-
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arfirði samhliða endurfjármögnun
á næstu mánuðum. 

Söluaukning var hjá dótturfélög-
unum í Bandaríkjunum og í
Kanada, salan stóð í stað hjá
Hampidjan Namibíu en dróst
saman hjá Hampidjan Nýja Sjá-
landi.   Í heildina tekið var rekst-
ur félaganna í jafnvægi. 

VÖRUMERKI 0G
EINKALEYFI

Í þeirri miklu samkeppni sem
ríkir á þeim mörkuðum sem
Hampiðjan starfar á hefur félagið
lagt aukna áherslu á að kynna
vörumerki sín og að sækja um
einkaleyfi á nýjum vörum sem
vöruþróun þess leiðir af sér.
Helstu vörumerki heildarinnar
eru Gloría og Swan Net fyrir
flottroll, MagNet og Utzon fyrir

net, Dynex fyrir vörur úr ofur-
efnum og PolyIce, Appollo og
Opex í hlerum.  

Hampiðjan á sér langa sögu í
þróun og nýsköpun veiðarfæra.
Þróun sem átt hefur sér stað,
jöfnum höndum annars vegar í
grunnframleiðslu neta, kaðla og

vara úr ofurefnum og hins vegar
í hönnun og samsetningu endan-
legra veiðarfæra, hvort heldur er
um botntroll, flottroll eða nætur
að ræða.  Keppinautar Hampiðj-
unnar skiptast annars vegar í
framleiðendur neta, kaðla og vara
úr ofurefnum og hins vegar í
veiðarfæragerðir.  Enginn hefur

20032002 20072004 200520012000

Hagnaður(tap)

0

50

150

250

350

M.kr

-100
20061999

100

200

300

400

-50



9

STARFSEMIN
með líkum hætti full tök á öllum
framleiðsluferlinum, þ.e. allt frá
því að plastkorn eða fiberþræðir
koma í verksmiðju og þar til út
frá veiðarfæragerð fer fullgert
troll, klárt í notkun.

Þessi heildarnálgun Hampiðjunn-
ar er gjöful fyrir vöruþróun því
henni eru lítil takmörk sett.  Alls
staðar í framleiðsluferli veiðar-
færa er hægt að grípa niður, laga,
breyta, prófa og reyna.  Ef hug-
myndin reynist vel, og betur en
annað sem er þekkt á markaðn-
um, býr Hampiðjan og dótturfé-
lög hennar að því þangað til
keppinautarnir gera ráðstafanir til
að bjóða upp á sambærilegar
lausnir.   Slíkt hefur ósjaldan
gerst. 

Til að mæta þessari þróun og til
að efla enn frekar vilja til vöru-
þróunar innan Hampiðjunnar
hefur félagið tekið þá stefnu að
sækja um einkaleyfi á því sem
vænlegt er í vöruþróun félagsins.

Sótt hefur verið um fjölda einka-
leyfa en þau eru síðan grisjuð í
umsóknarferlinu og eingöngu
haldið þeim sem líkleg eru að
veiti vernd tækni sem er vænleg
til árangurs.  

Hampiðjan á í dag einkaleyfi er
lúta að þantækni í trollum.  Þá
hefur félagið sótt um fjölda
einkaleyfa á útfærslu ofurtóga,
hönnun hlera og samsetningu
neta.  Eingöngu með öflugum

vörumerkjum og fjárfestingum í
einkaleyfum getur Hampiðjan
verndað samkeppnisforskot sitt
og réttlætt fjárfestingu í þeirri
markvissu vöruþróun, sem félag-
ið er vant að stunda. 
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HLUTHAFAMÁL

Viðskipti með hlutabréf Hampiðj-
unnar á First North hlutabréfa-
markaðnum á árinu 2007 námu
kr. 131,6 milljónum.

Gengi hlutabréfa Hampiðjunnar í
árslok var 6,5 en var 7,65 í árs-
byrjun.  

Nafnávöxtun, að teknu tilliti til
10% arðgreiðslu af nafnverði, var
neikvæð um 13,7%.  

Í ársbyrjun 2007 voru hluthafar
félagsins 252 en í árslok voru
þeir 238.

HORFUR
Búið er að sameina alla grunn-
framleiðslu, sem áður var í þrem-
ur löndum, hjá dótturfélagi í Lit-
háen og þegar byggingin að

Skarfabakka verður tekin í notkun
nú í sumar verður starfsemi sem
áður var á fjórum stöðum á höfuð-
borgarsvæðinu sameinuð á einum
stað við bestu mögulegu aðstæður.
Með því verður  umbreytingum
síðustu fimm ár lokið en þær hafa
haft það eitt markmið að bæta
samkeppnishæfni Hampiðju heild-
arinnar til framtíðar.     

Þó svo að samkeppnisstaða Hamp-
iðjunnar sé góð, eru aðstæður í
sjávarútvegi víða erfiðar og er bú-
ist við tekjusamdrætti hjá sam-
stæðunni á þessu ári.   Áætlun árs-
ins 2008 gerir ráð fyrir að rekstrar-
hagnaður heildarinnar (EBIT), án
annarra tekna og gjalda, verði
nokkru minni en á sl. ári.  Áfram
verður unnið í hagræðingu starf-
seminnar og áhersla lögð á þróun
og sölu vara úr ofurefnum, bæði
innan sjávarútvegs og utan.

Gloría HiFlow.

Nafnávöxtun hlutafjár
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ÁRSREIKNINGUR 
HAMPIÐJUNNAR
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LAGÐUR FRAM Á AÐALFUNDI 14. MARS 2008

FYRIR STARFSÁRIÐ 

1. JANÚAR TIL 31. DESEMBER 2007
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Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra
Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma ársreikning Hampiðjunnar hf. og dótturfélaganna Balmar Fios lda. í Portúgal, Hampidjan Namibia ltd. í Namib-
íu, 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, Rope Net and Twine 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 46,4 milljónir evra en árið áður voru rekstrartekjur 45 milljónir evra. Unnin ársverk hjá samstæðunni voru 544, en
voru 520 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu 13,4 milljónum evra, þar af voru 2,1 milljónir evra launatengd gjöld. Hagnaður ársins var 3,7 milljónir
evra en árið áður var tap 695 þúsund evrur.

Heildareignir samstæðunnar voru 77,3 milljónir evra í árslok. Eigið fé var 34,9 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% í árslok. Hlutafé í félagsins í árslok var IKR
497,6 milljónir eða 5,5 milljónir evra. Síðasta skráða viðskiptagengi með hlutabréf félagsins á sl. ári var 6,5.

Fjöldi hluthafa í félaginu var 238 í árslok, en var 252 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 greiddur verði 10% arður til hluthafa á árinu 2008, 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 2007 með undirritun sinni.

Hafnarfirði 7. mars 2008

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 2007. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrar-
reikning, 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 Evr-
ópusambandinu og lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu árs-
reiknings, 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 endurskoð-
unarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikn-
ingurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoð-
andans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið til-
lit 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 2007, efnahag 31. desember 2007 og breytingu á
handbæru fé á árinu 2007, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga.

Hafnarfirði 7. mars 2008

PricewaterhouseCoopers hf.

Ómar H. Björnsson   Þórir Ólafsson
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REKSTRARREIKNINGUR
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REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra Skýringar á bls. 21-34 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra Skýringar á bls. 21-34 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila



EFNAHAGSREIKNINGUR

17

YFIRLIT UM BREYTINGAR Á EIGIN FÉ SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra Skýringar á bls. 21-34 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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SJÓÐSTREYMI SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

SJÓÐSTREYMI

Skýringar á bls. 21-34 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI
HAMPIÐJUNNAR 

2007
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SKÝRINGAR
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SKÝRINGAR
REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

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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Eignir.............................................................................
Skuldir...........................................................................
Eigið fé..........................................................................
Eiginfjárhlutfall.............................................................

LYKILTÖLUR (í milljónum evra)
2007         2006             2005           2004           2003        2002         2001       2000

Rekstrartekjur.................................................................
Rekstrarhagnaður (Ebit) án annarra tekna (gjalda).......
Hagnaður (tap) ársins....................................................

Eignir.............................................................................
Skuldir...........................................................................
Eigið fé..........................................................................
Eiginfjárhlutfall.............................................................

Rekstrartekjur.................................................................
Rekstrarhagnaður (Ebit) án annarra tekna (gjalda).......
Hagnaður (tap) ársins....................................................

Hlutafé í byrjun árs í millj. króna...................................
Eigin hlutabréf, breyting...............................................

Hlutafé í árslok í millj. króna........................................

Arður greiddur út á árinu vegna fyrra árs.....................
Gengi hlutabréfa í ársbyrjun.........................................
Markaðsverðmæti  í ársbyrjun í millj. króna................
Arður sem hlutfall af markaðsverðmæti.......................

46,4           45,0             48,0            49,6            50,0          46,3         38,7        29,7
3,4             3,2               3,0              2,4              2,6            2,2           1,4          1,7

77,3           74,4             80,9            76,3           74,2          65,7          55,8        47,9
42,4           42,2              44,5            44,3           46,1          39,5          33,7         29,5
 34,9           32,1             36,4            31,9           28,0          26,2          22,1        18,4
45%          43%              45%           42%            38%         40%          40%        38%

3,7            -0,7                4,1             3,2              1,8            3,0            2,1         1,7

2007         2006             2005           2004           2003        2002         2001       2000

4.317         3.788           3.798          4.300          4.366        4.077      3.293       2.250
318           269              238             208             227          189          116          129
 345           (58)              324             276             160           263          175         125

7.138         6.960           6.037          6.368          6.657        5.563       5.099      3.776
3.913         3.952            3.323          3.701         4.141       3.344        3.081      2.325

3.225         3.008            2.715         2.667          2.516        2.219       2.018       1.451
45%          43%              45%           42%            38%         40%         40%        38%

2008          2007          2006             2005          2004           2003         2002         2001       2000

497,6         499,3         499,8            499,8         499,8          494,1        495,1       482,6      487,1

497,6         499,3            499,8         499,8          499,8        494,1       495,1      482,6

10%        10,0%       15,0%          12,0%         10,0%        10,0%         8,0%        8,0%    12,0%
6,50           7,65          8,60              6,10            6,00            4,65          4,30         5,20        5,65

1,5%         1,3%         1,7%             2,0%          1,7%           2,2%        1,9%         1,5%      2,1%

LYKILTÖLUR (í milljónum króna)

HLUTAFÉ, ARÐUR OG GENGI MÓÐURFÉLAGS

-1,7            -0,5                0,0             0,0              5,7           -1,0         12,5         -4,5

3.234         3.820        4.298            3.049          2.999         2.298        2.129        2.510      2.752
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