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Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa í Eskju hf.
Við höfum endurskoðað ársreikning Eskju hf. fyrir árið 2005. Ársreikningurinn hefur að geyma
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Ársreikningurinn er
lagður fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar
felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju á Íslandi en samkvæmt henni skal
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé í
meginatriðum annmarkalaus. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og
athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem koma fram í
ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og
matsreglum sem notaðar eru við gerð ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild. Við
teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2005, efnahag
þess 31. desember 2005 og breytingu á handbæru fé á árinu 2005, í samræmi við lög og settar
reikningsskilareglur á Íslandi.

Reykjavík, 29. mars 2006

Deloitte hf.

Þorvarður Gunnarsson
endurskoðandi
Hólmgrímur Bjarnason
endurskoðandi
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Skýrsla stjórnar
Hagnaður Eskju hf. á árinu 2005 nam kr. 40.176.056. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir
félagsins kr. 8.631.303.836, bókfært eigið fé í árslok er kr. 1.755.308.108 og er eiginfjárhlutfall
félagsins 20,3%.
Í lok ársins sem og í upphafi þess voru hluthafar í félaginu 3 en þeir eru Fjárfestingarfélagið Bleiksá
ehf. með 33,33% hlut, Kristinn Aðalsteinsson með 33,33% hlut og Þorsteinn Kristjánsson með
33,33% hlut.
Ákvörðun um úthlutun arðs til hluthafa á árinu 2006 liggur ekki fyrir, en stjórnin vísar að öðru leyti
í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hagnaðar.
Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Eskju hf. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar
sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og
fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri Eskju hf. staðfesta hér með ársreikning
félagsins fyrir árið 2005 með undirritun sinni.

Eskifirði, 29. mars 2006
Í stjórn
Kristinn Aðalsteinsson
stjórnarformaður
Óskar Magnússon

Þorsteinn Kristjánsson

Framkvæmdastjórar

Haukur Björnsson
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Rekstrarreikningur ársins 2005

Skýr.

2005

2004

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur fiskvinnslu ...................................................
Rekstrartekjur útgerðar .......................................................
Afli til eigin vinnslu ..............................................................
Aðrar tekjur ...........................................................................

2.528.112.066
993.159.923
(915.235.381)
249.255.034
2.855.291.642

2.832.958.327
1.313.436.905
(1.263.994.646)
132.787.749
3.015.188.335

Rekstargjöld fiskvinnslu ......................................................
Rekstrargjöld útgerðar .........................................................
Afli til eigin vinnslu ..............................................................
Rekstur stoðdeilda ...............................................................
Sameiginlegur rekstrarkostnaður .......................................

2.076.382.026
876.674.587
(915.235.381)
6.531.971
107.755.781
2.152.108.984

2.406.118.968
996.103.107
(1.263.994.646)
13.653.561
133.277.100
2.285.158.090

Hagnaður fyrir afskriftir .........................................

703.182.658

730.030.245

(362.527.487)

(317.325.138)

340.655.171

412.705.107

4
5

(323.000.000)
27.328.469
3.841.125

(111.000.000)
16.458.185
106.131.679

16

48.824.765
(8.648.709)

424.294.971
(83.696.907)

40.176.056

340.598.064

Rekstrargjöld

Afskriftir ................................................................................

8

Rekstrarhagnaður

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga .................................
Fjármunatekjur .....................................................................
Fjármagnsgjöld .....................................................................
Hagnaður fyrir skatta ...........................................................
Tekjuskattur ..........................................................................
Hagnaður ársins
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Efnahagsreikningur

Eignir
Skýr.

31.12.2005

31.12.2004

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ............................................... 8
Óefnislegar eignir ................................................................. 9
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ..................................... 10
Fjárfestingaverðbréf ............................................................. 11

4.056.571.327
3.829.472.636
141.000.000
18.044.745
8.045.088.708

3.107.567.501
3.654.472.636
323.000.000
49.448.923
7.134.489.060

165.394.739
51.062.151
253.343.058
31.237.792
85.177.389
586.215.129

206.440.706
127.721.681
309.948.164
66.436.637
207.543.429
918.090.617

8.631.303.836

8.052.579.677

Veltufjármunir

Vörubirgðir ...........................................................................
Viðskiptakröfur ....................................................................
Ógreiddar afurðir .................................................................
Aðrar skammtímakröfur .....................................................
Handbært fé ..........................................................................

12

Eignir
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31. desember 2005

Eigið fé og skuldir
Skýr.

31.12.2005

31.12.2004

13

Eigið fé

Hlutafé ...................................................................................
Yfirverðsreikningur hlutafjár ..............................................
Lögbundinn varasjóður .......................................................
Óráðstafað eigið fé ..............................................................

169.227.245
269.727.897
42.306.811
1.274.046.155

169.227.245
186.846.257
42.306.811
1.293.945.771

Eigið fé

1.755.308.108

1.692.326.084

5.370.738.261
396.416.753
71.768.475

4.711.954.645
384.820.609
68.913.883

5.838.923.489

5.165.689.137

127.989.593
258.041.039
368.005.381
0
283.036.226

134.021.156
507.104.051
396.997.382
78.856.522
77.585.345

1.037.072.239

1.194.564.456

Skuldir

6.875.995.728

6.360.253.593

Eigið fé og skuldir

8.631.303.836

8.052.579.677

Langtímaskuldir og skuldbindingar

Skuldir við lánastofnanir .....................................................
Tekjuskattsskuldbinding .....................................................
Víkjandi lán ...........................................................................

14
16

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ....................................................................
Skuldir við lánastofnanir .....................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda ................................ 15
Ógreiddir reiknaðir skattar ................................................. 16
Aðrar skammtímaskuldir ....................................................
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2005

Skýr.

2005

2004

340.655.171
362.527.487
(20.689.651)
682.493.007
41.045.967
83.399.602
(12.733.799)

412.705.107
317.325.138
(71.998.262)
658.031.983
214.458.379
395.608.195
(5.115.798)

794.204.777
12.894.923
(188.852.020)
(75.909.087)

1.262.982.759
16.458.185
(236.034.504)
(74.158.883)

542.338.593

969.247.557

(1.265.841.662)
(95.162.276)

22.603.970
1.201.500

(1.361.003.938)

23.805.470

(60.075.672)
(359.795.617)
82.881.640
1.268.650.705
(235.361.751)

0
(2.901.575.906)
0
2.457.634.751
(787.765.954)

696.299.305

(1.231.707.109)

Hækkun (lækkun) handbærs fjár ........................................

(122.366.040)

(238.654.082)

Handbært fé í upphafi árs ...................................................

207.543.429

446.197.511

Handbært fé í lok árs ...........................................................

85.177.389

207.543.429

412.266.348

359.907.962

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður .................................................................
Afskriftir ................................................................................
Sölutap (hagnaður) fastafjármuna .....................................
Veltufé frá (til) rekstri án vaxta og skatta

Vörubirgðir (hækkun) lækkun ............................................
Viðskiptakröfur (hækkun) lækkun .....................................
Viðskiptaskuldir hækkun (lækkun) ....................................
Handbært fé frá (til) rekstri án vaxta og skatta

Innborgaðir vextir og arður ................................................
Greiddir vextir ......................................................................
Greiddir skattar ....................................................................
Handbært fé frá (til) rekstri
Fjárfestingahreyfingar

Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir .....................
Keypt/seld verðbréf ............................................................

Fjármögnunarhreyfingar

Greiddur arður .....................................................................
Afborganir langtímaskulda .................................................
Keypt og seld eigin bréf ......................................................
Nýjar langtímaskuldir ..........................................................
Skammtímaskuldir við lánastofnanir ................................

Aðrar upplýsingar

Veltufé frá rekstri .................................................................
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Skýringar
1. Starfsemi
Eskja hf. er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Megin tilgangur félagsins er að reka
fiskvinnslu, bræðslu og útgerð á Eskifirði.

2. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur Eskju hf. fyrir árið 2005 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur.
Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður að því undanskyldu að félagið hefur hætt að afskrifa aflaheimildir í samræmi við alþjóðlegan
reikningsskilastaðal IAS 38, og hefur tekið upp virðisrýrnunarpróf í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal
IAS 36. Samanburðartölum í ársreikningnum hefur verið breytt til samræmis. Ársreikningurinn er gerður í
íslenskum krónum.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.
Hlutdeildarfélög
Hlutdeildarfélög eru félög þar sem móðurfélagið er í aðstöðu til að hafa áhrif á stjórnun þeirra með því að taka þátt
í ákvörðunartöku um fjármála- og rekstrarstefnu. Ársreikningurinn inniheldur hlutdeild í afkomu og eiginfjárstöðu
hlutdeildarfélaga.
Áhættustjórnun
Almenn stefna félagsins er að takmarka gjaldeyris- og vaxtaáhættu.
Félagið er með framvirka gjaldmiðla- og valréttarsamninga í þeim tilgangi að takmarka gengisáhættu en þeir fela í
sér skuldbindingar um gjaldeyrisviðskipti á föstu gengi. Breytingar á gangvirði afleiðusamninga eru færðar í
rekstrarreikning.
Skráning tekna
Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Framlegð af
sölu er skráð þegar vörur eru afhentar og eignarréttur hefur færst yfir til kaupanda. Vörusalan er sýnd í
rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Erlendir gjaldmiðlar
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir
og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils. Gengismunur sem myndast
er færður í rekstrarreikning.
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2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)
Fjármagnskostnaður
Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.
Skattamál
Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Útreikningur hans byggist á afkomu fyrir skatta að teknu tilliti
til varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattshlutfall er 18%.
Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar.
Mismunurinn stafar af því að tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess.
Tekjuskattsskuldbinding er færð vegna allra tímamismuna en reiknuð skattinneign er færð vegna tímamismunar ef
líkur eru á að þeir nýtist á móti skattskyldum hagnaði í framtíðinni.
Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni
nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir rekstrarfjármunir eru
upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og
öllum beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu.
Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi.
Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast
félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Meðal óefnislegra eigna eru eignir
vegna varanlegra aflaheimilda og eru þær ekki afskrifaðar í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 38.
Virðisrýrnun
Á hverjum reikningsskiladegi er farið yfir bókfært verð efnislegra og óefnislegra eigna til þess að komast að raun
um hvort að eignir þessar hafi orðið fyrir virðisrýrnun. Komi fram slík vísbending er endurheimtanlegt virði
eignarinnar metið í því skyni að hægt sé að ákvarða hversu víðtæk virðisrýrnun er (sé um slíkt að ræða). Þegar ekki
er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna þá metur félagið endurheimtanlegt virði þeirrar
sjóðskapandi einingar sem eignin fellur undir.
Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á
nýtingarvirði er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við
fjármögnun slíkrar eignar að teknu tilliti til skatta.
Sé endurheimtanlegt virði eignar metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar lækkað í
endurheimtanlegt virði. Tap vegna virðsrýrnunar er fært í rekstrarreikning.
Ef tap vegna virðisrýrnunar snýst síðar við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, en þó ekki í hærra verð en
það sem hefði verið ef virðisrýrnun hefði aldrei verið færð.
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2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)
Birgðir
Rekstrarvörubirgðir og hráefnabirgðir eru eignfærð á kostnaðarverði eða dagverði hvort sem lægra reynist að teknu
tilliti til úreltra og gallaðra vara. Afurðabirgðir eru metnar á áætluðu söluverði að teknu tilliti til niðurfærslu vegna
sölukostnaðar og meðalálagningar viðkomandi deildar.
Verðbréf
Skuldabréf og aðrar langtímakröfur sem ætlun er að eiga fram á gjalddaga eru metnar á kostnaðarverði að teknu
tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.
Markaðsverðbréf eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og keypt í þeim tilgangi að hagnast á
skammtímaverðbreytingum. Markaðsverðbréf eru færð á markaðsverði og færist matsbreyting í rekstrarreikning á
því tímabili sem þær falla til.
Önnur verðbréf eru flokkuð sem fjárfestingaverðbréf. Fjárfestingaverðbréf eru færð á gangvirði sem er
markaðsvirði ef það er byggt á áreiðanlegum forsendum, t.d. skráð á opinberu verðbréfaþingi. Matsbreytingar eru
færðar á gangvirðisreikning meðal eigin fjár á því tímabili þegar þær verða til. Ef ekki er hægt að meta
markaðsvirðið með áreiðanlegum hætti þá eru fjárfestingaverðbréfin færð á kostnaðarverði að teknu tilliti til
niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.
Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur
er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast ef kröfur reynast ekki
innheimtanlegar.
Langtímaskuldir
Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs
reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna
langtímalána eru færð yfir rekstrarreikning á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er
færður til gjalda á lántökuári.
Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.
Skuldbindingar
Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.
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3. Launamál
Laun og tengd gjöld greinast þannig:
2005

2004

Laun ........................................................................................................................................
Launatengd gjöld ..................................................................................................................

600.124.850
97.429.647
697.554.497

740.726.270
104.508.252
845.234.522

Meðalfjöldi starfa ..................................................................................................................

120

132

Heildarlaun og þóknanir til stjórnar og tveggja framkvæmdastjóra félagins á árinu 2005 námu 21,0 milljónum króna.

4. Fjármunatekjur
2005
Vaxtatekjur ............................................................................................................................
Söluhagnaður hlutabréfa .....................................................................................................
Arður af hlutabréfaeign .......................................................................................................

2004

12.286.755
14.433.546
608.168
27.328.469

15.749.088
709.097
16.458.185

5. Fjármagnsgjöld
2005
Vaxtagjöld ............................................................................................................................. (208.316.253)
Gengishagnaður .................................................................................................................... 212.157.378
3.841.125

2004
(236.227.235)
342.358.914
106.131.679

6. Skattamál
Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn og nemur gjaldfærð fjárhæð í rekstrarreikningi 8,6 milljónum
króna. Félagið kemur ekki til með að greiða tekjuskatt á árinu 2006 vegna rekstrar ársins 2005. Í árslok 2005
nemur yfirfæranlegt skattalegt tap fyrirtækisins kr. 175.101.213 og nýtist það á móti hagnaði næstu 10 ára.

Útleiðsla á virku skatthlutfalli:

2005
Fjárhæð

Hagnaður fyrir skatta ...........................................................................................................

48.824.765

Skatthlutfall, 18% .................................................................................................................
Fenginn arður ........................................................................................................................
Aðrir liðir ...............................................................................................................................
Tekjuskattur samkvæmt rekstrarreikningi ........................................................................

8.788.458
-109.470
-30.279
8.648.709

%

18%
0%
0%
17,7%

7. Arður
Á árinu 2005 var arður greiddur til hluthafa að fjárhæð kr. 60.075.672. Stjórn félagsins leggur til að ekki verði
greiddur arður til hluthafa á árinu 2006.
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8. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Fasteignir
og lóðir

Fiskiskip

Vélar, áhöld
og tæki

Samtals

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun ....................................................... 1.594.947.366
Eignfært á árinu ........................................................
33.851.325
Selt og aflagt á árinu ................................................
(27.394.187)
Staða í árslok ............................................................. 1.601.404.504

3.531.146.642
1.303.884.535
0
4.835.031.177

2.477.511.255
3.541.247
(85.320.656)
2.395.731.846

7.603.605.263
1.341.277.107
(112.714.843)
8.832.167.527

Afskriftir
Staða í ársbyrjun .......................................................
Afskrift ársins ...........................................................
Selt og aflagt á árinu ................................................
Staða í árslok .............................................................

732.185.278
63.048.105
(14.007.239)
781.226.144

1.928.774.695
211.913.660
0
2.140.688.355

1.835.077.789
87.565.722
(68.961.810)
1.853.681.701

4.496.037.762
362.527.487
(82.969.049)
4.775.596.200

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun .........................................
Bókfært verð í árslok ...............................................

862.762.088
820.178.360

1.602.371.947
2.694.342.822

642.433.466
542.050.145

3.107.567.501
4.056.571.327

Afskriftarhlutföll ......................................................

0-4%

6-10%

4-20%

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Fasteignir og lóðir ...............................................................................................................
Húftrygging skipa .................................................................................................................
Vélar, áhöld og aðrar lausafjártryggingar ..........................................................................
Rekstrarstöðvunartrygging ..................................................................................................
Hagsmunatrygging skipa .....................................................................................................

Fasteignamat

Vátryggingamat

559.407.800

1.331.152.000
2.822.394.000
3.014.604.000
1.460.902.000
204.449.600

Félagið hefur veðsett fasteignir, lóðir og skip til tryggingar á skuldum við lánastofnanir. Í árslok nemur bókfært
verð veðsettra eigna 3,424 milljónum króna og eftirstöðvar áhvílandi lána nema 237 milljónum króna auk þess eru
áhvílandi á eignum tryggingarbréf samtals um 5,996 milljónir króna.
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9. Óefnislegar eignir
Fiskveiðiheimildir

Samtals

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun ................................................................................................................... 3.969.042.020
Eignfært á árinu .................................................................................................................... 175.000.000
Staða í árslok ......................................................................................................................... 4.144.042.020

3.969.042.020
175.000.000
4.144.042.020

Afskriftir
Yfirfært frá ársreikningi ársins 2004 .................................................................................. 512.186.491
Bakfærð afskrift ársins 2004 ............................................................................................... (197.617.107)
Staða í árslok ......................................................................................................................... 314.569.384

512.186.491
(197.617.107)
314.569.384

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun ...................................................................................................... 3.654.472.636
Bókfært verð í árslok ........................................................................................................... 3.829.472.636

3.654.472.636
3.829.472.636

Afskriftarhlutföll ...................................................................................................................

0%

Í upphafi fiskveiðiársins, sem hófst 1. september 2005, höfðu fiskiskip félagsins til ráðstöfunar fiskveiðiheimildir
sem námu um 4.470 tonnum í þorskígildum af bolfiski. Auk þess hefur félagið til umráða 8,81% af úthlutuðum
veiðiheimildum í loðnu, um 19,21% í kolmunna og um 8,57% af norsk-íslenskri síld. Ónýttur hluti
veiðiheimildanna í bolfiski í lok ársins nam 3.263 þorskígildistonnum.

10. Eignarhlutar í dóttur- og hlutdeildarfélögum
Hlutdeild
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum:
Bleiksá ehf., Eskifirði ................................................

29,30%

Nafnverð

Megin starfsemi

141.000.000 Fjárfestingarfélag

11. Fjárfestingaverðbréf
2005
Eignarhlutar í öðrum félögum .........................................................................................................................

18.044.745
18.044.745

Staða í ársbyrjun .................................................................................................................................................
Selt á árinu ...........................................................................................................................................................
Staða í árslok .......................................................................................................................................................

49.448.923
(31.404.178)
18.044.745

12. Vörubirgðir
31.12.2005
Hráefni .....................................................................................................................................
7.777.032
Afurðir ...................................................................................................................................... 28.387.707
Rekstrarvörur og veiðarfæri .................................................................................................. 129.230.000
165.394.739
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31.12.2004
874.912
71.594.794
133.971.000
206.440.706

13. Eigið fé
Hlutafé

Yfirfært frá ársreikningi 2004 .
Leiðrétting yfirfærslutalna
vegna breyttra reikningsskila ..
Yfirfært frá fyrra ári .................
Keypt eigin bréf ........................
Seld eigin bréf ...........................
Greiddur arður .........................
Hagnaður/tap ársins ...............
Eigið fé 31.12.2005 ..................

Óráðstafað
eigið fé

Samtals
eigið fé

42.306.811

1.131.899.743

1.530.280.056

169.227.245
186.846.257
(56.409.082) (988.890.918)
56.409.082 1.071.772.558

42.306.811

162.046.028
1.293.945.771

169.227.245

42.306.811

169.227.245

Yfirverðsreikningur
186.846.257

269.727.897

Lögbundinn
varasjóður

162.046.028
1.692.326.084
(1.045.300.000)
1.128.181.640
(60.075.672)
(60.075.672)
40.176.056
40.176.056
1.274.046.155 1.755.308.108

14. Langtímaskuldir
Skuldir við lánastofnanir
31.12.2005
31.12.2004
Skuldir í CHF .......................................................................................................................... 1.172.419.099
Skuldir í EUR .......................................................................................................................... 789.133.874
Skuldir í GBP .......................................................................................................................... 454.344.625
Skuldir í JPY ............................................................................................................................ 415.271.222
Skuldir í NOK .........................................................................................................................1.655.892.474
Skuldir í RKÍ ........................................................................................................................... 235.278.342
Skuldir í USD .......................................................................................................................... 823.159.478
Skuldir í ISK ............................................................................................................................ 193.244.528
5.738.743.642
Næsta árs afborganir langtímaskulda ................................................................................. (368.005.381)

1.102.194.069
715.387.369
381.151.194
267.063.860
1.558.151.644
302.074.191
654.872.368
128.057.331
5.108.952.027
(396.997.382)

Langtímaskuldir í árslok ....................................................................................................... 5.370.738.261

4.711.954.645

15. Langtímaskuldir (framhald)
Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:
Skuldir við
lánastofnanir
Næsta árs afborganir ........................................................................................................................................
368.005.381
Afborganir 2007 .................................................................................................................................................
512.219.309
Afborganir 2008 .................................................................................................................................................
435.439.235
Afborganir 2009 .................................................................................................................................................
513.616.654
Afborganir 2010 ................................................................................................................................................. 1.373.951.863
Afborganir síðar ................................................................................................................................................ 2.535.511.200
5.738.743.642
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16. Frestaður skattur
Tekjuskattsskuldbinding
Tekjuskattsskuldbinding frá ársreikningi ársins 2004 ..................................................................................
Leiðrétting á stöðu í ársbyrjun .........................................................................................................................
Reiknaður tekjuskattur vegna ársins 2005 .....................................................................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2006 .............................................................................................................
Staða í árslok ......................................................................................................................................................

349.249.530
38.518.514
8.648.709
0
396.416.753

Frestaður skattur skiptist þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:
Varanlegir rekstrarfjármunir og fiskveiðiheimildir .......................................................................................
Eignarhlutar í félögum .....................................................................................................................................
Aðrir liðir ............................................................................................................................................................
Áhrif af yfirfæranlegu skattalegu tapi ............................................................................................................

421.909.567
2.598.038
3.427.367
(31.518.218)
396.416.753

17. Sjóðstreymisyfirlit
2005
Hagnaður (tap) ársins...............
Afskriftir......................................
Reiknaðir fjármagnsliðir...........
Aðrar breytingar........................
Hreint veltufé frá rekstri

40.176.056
362.527.487
(278.313.998)
287.876.803
412.266.348

Breyting á:
Rekstrartengdum eignum.........
Rekstrartengdum skuldum.......
Handbært fé frá rekstri

209.509.449
(79.437.204)
542.338.593

Ársreikningur Eskju hf. árið 2005

2004
178.552.036
514.942.245
(341.857.363)
8.271.044
359.907.962

2003

346.443.596 1.019.668.071
488.715.996
542.892.499
(171.075.987) (785.632.998)
(114.002.439) 266.516.978
550.081.166 1.043.444.550

610.066.574 (1.062.604.893)
(726.979)
903.702.338
969.247.557
391.178.611
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2002

(90.918.145)
(68.468.107)
884.058.298

2001
156.210.123
403.659.314
496.651.103
(44.524.842)
1.011.995.698

(236.735.707)
(47.210.786)
728.049.205

Tölulegt yfirlit
2005
12 mán.

2004
12 mán.

2003
12 mán.

2002
12 mán.

2001
12 mán.

2000
12 mán.

Rekstrarreikningur
Rekstrartekjur...................................
Rekstrargjöld.....................................

2.855.291.642
(2.152.108.984)

Hagnaður fyrir afskriftir............

703.182.658

Hagnaður sem hlutfall af veltu..........

3.015.188.335
(2.285.158.090)

3.121.844.164
(2.274.831.471)

3.796.368.685
(2.542.338.090)

3.763.024.388
(2.483.009.221)

2.440.411.778
(2.182.259.485)

730.030.245

847.012.693

1.254.030.595

1.280.015.167

258.152.293

25%

24%

27%

33%

34%

11%

Afskriftir...........................................

(362.527.487)

(317.325.138)

(488.715.996)

(542.892.500)

(403.659.317)

(410.531.170)

Rekstrarhagnaður (tap).............

340.655.171

412.705.107

358.296.697

711.138.095

876.355.850

(152.378.877)

Fjármagnsliðir...................................
Hlutdeildarfélög................................

31.169.594
(323.000.000)

122.589.864
(111.000.000)

53.545.198
12.107.380

588.981.491
(53.677.898)

(750.157.437)
0

(516.028.755)
0

Hagnaður (tap) fyrir skatta........

48.824.765

424.294.971

423.949.274

1.246.441.688

126.198.413

(668.407.632)

Tekju- og eignarskattur.....................

(8.648.709)

(83.696.907)

(77.505.678)

(236.218.821)

30.011.710

184.690.181

Hagnaður (tap)...........................

40.176.056

340.598.064

346.443.596

1.010.222.867

156.210.123

(483.717.451)

Veltufé frá rekstri..............................

412.266.348

359.907.962

550.081.166

1.043.444.551

1.011.995.698

27.346.236

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2002

31.12.2001

31.12.2000

Óefnislegar eignir.............................
Varanlegir rekstrarfjármunir.............
Áhættufjármunir og langtímakröfur..

3.829.472.636
4.056.571.327
159.044.745

3.654.472.636
3.107.567.501
372.448.923

2.433.625.067
3.687.754.244
44.288.560

841.547.122
3.898.368.252
855.077.824

408.225.246
4.055.959.443
425.472.530

402.413.314
4.085.083.576
91.361.016

Veltufjármunir..................................

586.215.129

918.090.617

1.758.178.847

1.252.748.626

1.163.191.251

1.008.487.316

Eignir alls...................................

8.631.303.836

8.052.579.677

7.923.846.718

6.847.741.824

6.052.848.470

5.587.345.222

Hlutafé..............................................
Annað eigið fé...................................

169.227.245
1.586.080.863

169.227.245
1.523.098.839

434.746.326
2.009.725.361

439.036.326
1.812.122.324

445.926.432
926.882.185

448.326.432
664.292.656

Skuldbindingar..................................

468.185.228

453.734.492

373.863.074

370.516.279

180.550.228

210.561.938

Langtímaskuldir................................
Skammtímaskuldir............................

5.370.738.261
1.037.072.239

4.711.954.645
1.194.564.456

3.689.598.589
1.415.913.368

2.839.962.163
1.386.104.732

3.334.586.513
1.164.903.112

3.048.039.363
1.216.124.833

Eigið fé og skuldir alls..............

8.631.303.836

8.052.579.677

7.923.846.718

6.847.741.824

6.052.848.470

5.587.345.222

Eiginfjárhlutfall.................................

20%

21%

31%

33%

23%

20%

Efnahagsreikningur

