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3. Helstu reikningsskilaaðferðir, frh.:

3. Helstu reikningsskilaaðferðir, frh.:

g.

k.

Virðisrýrnun, frh.:
Endurheimtanleg fjárhæð eigna er söluverð þeirra eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er
metið út frá væntu framtíðarfjárflæði sem er núvirt með vöxtum sem endurspegla markaðsvexti og þá áhættu
sem fylgir einstökum eignum.
Virðisrýrnun eigna er bakfærð ef breyting hefur átt sér stað á mati sem notað var við útreikning á
endurheimtanlegri fjárhæð.

l.

Tekjuskattur, frh.:
Tekjuskattseign er einungis færð að því marki sem líklegt er talið að skattskyldur hagnaður verði til
ráðstöfunar í framtíðinni, sem unnt verður að nýta eignina á móti. Tekjuskattseign er metin á hverjum
uppgjörsdegi og lækkuð að því marki sem talið er að hún komi ekki til með að nýtast.
Tap á hlut
Í ársreikningnum er sýnt grunntap á hlut og þynnt tap á hlut fyrir almenna hluti í félaginu. Grunntap á hlut er
reiknaður sem hlutfall taps og vegins meðalfjölda virkra hluta á árinu. Þynnt tap á hlut er reiknað með því að
leiðrétta meðalfjölda virkra hluta vegna mögulegrar þynningar vegna hluta sem gæti þurft að gefa út vegna
breytanlegs víkjandi láns.

Virðisrýrnun er einungis bakfærð að því marki sem nemur áður færðri virðisrýrnun að teknu tilliti til afskrifta.
h. Eignir til sölu
Þegar gert er ráð fyrir því að bókfært verð fastafjármuna (eða eignasamstæða sem samanstendur af eignum og
skuldum) verði endurheimt aðallega með sölu þeirra fremur en áframhaldandi notkun, eru eignirnar eða
eignasamstæðurnar endurflokkaðar í efnahagsreikningi sem eignir til sölu. Áður en endurflokkunin á sér stað
eru eignirnar (eða einstakir hlutar eignasamstæða) endurmetnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir
samstæðunnar. Eftir það eru eignirnar (eða eignasamstæðurnar) almennt metnar á bókfærðu verði eða hreinu
gangvirði, hvoru sem lægra reynist.
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m. Starfsþáttayfirlit
Starfsþáttayfirlit er ekki birt þar sem stjórnendur félagsins líta á starfsemina sem einn starfsþátt í einu
efnahagslegu umhverfi.
n. Skuldbindingar og starfskjör

i.

i)

Leigutekjur
Leigutekjur af fjárfestingafasteignum eru færðar línulega í rekstrarreikning á leigutímanum.

j.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
瞐◌֥
Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjáreignum,
söluhagnaði af seldri hlutabréfaeign og
gengishagnaði af erlendum gjaldmiðlum.

Skuldbindingar
Skuldbinding er færð í efnahagsreikninginn þegar fyrirtækinu ber lagaleg eða ætluð skylda vegna fyrri
atburðar og líklegt er að kostnaður lendi á henni við að gera upp skuldbindinguna. Ef áhrifin eru veruleg eru
skuldbindingarnar ákveðnar með því að afvaxta áætlað framtíðarsjóðstreymi með vöxtum fyrir skatta sem
sýna núverandi markaðsmat tímavirðis peninga og,
ef við á, áhættuna sem tengist skuldbindingunni.
瞐◌֥

ii) Iðgjaldatengd lífeyriskerfi
Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtagjöldum og verðbótum af lántökum, gengistapi af erlendum gjaldmiðlum
og öðrum fjármagnskostnaði. Lántökukostnaður er færður í rekstrarreikning miðað við virka vexti.
Vaxtatekjur og vaxtagjöld eru færð í rekstrarreikning þegar þau falla til, miðað við virka vexti. Virkir vextir er
sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir áætlað sjóðstreymi eða tekjur yfir áætlaðan líftíma fjármálagernings eða
styttra tímabil, eftir því sem við á, þannig að það jafngildi bókfærðri fjárhæð fjáreignarinnar eða
fjárskuldarinnar í efnahagsreikningi. Útreikningurinn tekur til allra gjalda og greiðslna milli aðila að
samningnum, sem eru hluti af hlutfalli virkra vaxta og viðskiptakostnaði, yfirverði og afföllum.
k.

Kostnaður vegna framlaga í iðgjaldatengd lífeyriskerfi er gjaldfærður í rekstrarreikning þegar hann fellur til.
o. Nýir reikningsskilastaðlar
Samstæðan hefur tekið upp alla alþjóðlega reikningsskilastaðla, breytingar á þeim og túlkanir sem
Evrópusambandið hefur staðfest í árslok 2009 og eiga við um starfsemi hennar. Samstæðan hefur ekki tekið
upp staðla, breytingar á stöðlum eða túlkanir sem taka gildi eftir árslok 2009, en heimilt er að taka upp fyrr.
Áhrif þess á reikningsskil samstæðunnar hafa ekki verið metin að fullu en talið er að þau séu óveruleg.

Tekjuskattur
Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er
færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé en í þeim tilvikum er
tekjuskatturinn færður á eigið fé.
Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds
hagnaðar ársins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi, auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu
vegna fyrri ára.

4. Ákvörðun gangvirðis
Nokkrar reikningsskilaaðferðir og skýringar samstæðunnar krefjast þess að gangvirði sé ákvarðað. Gangvirði
hefur verið ákvarðað vegna mats og/eða skýringa samkvæmt eftirfarandi aðferðum. Þar sem við á eru frekari
upplýsingar um forsendur gangvirðis eigna eða skulda í skýringum um viðkomandi eignir eða skuldir.

a. Fjárfestingaeignir
Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundins mismunar á bókfærðu verði eigna og skulda í
ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna
tímabundins mismunar vegna fjárfestinga í dótturfélögum svo framarlega sem talið er að móðurfélagið geti
stýrt því hvenær mismunurinn snúist við og jafnframt sé talið líklegt að hann muni ekki snúast við í
fyrirsjáanlegri framtíð. Útreikningur á frestuðum skatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi
þegar tímabundinn mismunur komi til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi.

34

Fjárfestingaeignir eru færðar á gangvirði í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal nr. 40 (IAS). Við mat
á fjárfestingaeignum er stuðst við gangverð sambærilegra eigna á sama stað og í sama ásigkomulagi á virkum
markaði milli ótengdra aðila, og núvirt framtíðar sjóðflæði einstakra eigna. Áætlað tekjuflæði þeirra tekur
aðallega mið af þeim leigusamningum sem eru í gildi. Áætluð rekstrargjöld og viðhald þeirra er dregið frá
leigutekjum. Við núvirðinguna er stuðst við markaðsvexti.
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4. Ákvörðun gangvirðis, frh.:

6. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður, frh.:
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

b. Rekstrarfjármunir
Gangvirði annarra rekstrarfjármuna er byggt á markaðsverði sambærilegra eigna.
c)

Eik fasteignafélag

Óefnislegar eignir
Gangvirði óefnislegra eigna er byggt á núvirtu væntu greiðsluflæði af notkun þeirra.

Laun ............................................................................................................................................
Launatengd gjöld .....................................................................................................................
Mótframlag í lífeyrissjóð .......................................................................................................
Annar starfsmannakostnaður ...............................................................................................
Laun og launatengdgjöld samtals ........................................................................................

62.666
4.854
6.092
2.484
76.096

73.954
4.866
7.259
3.161
89.240

Stöðugildi í árslok ...................................................................................................................

7

8

3.786
1.141
1.543
6.470

6.415
2.718
1.427
10.560

47.582
120.000
167.582

50.174
0
50.174

2009

2008

65.933

96.737

Vaxtagjöld ................................................................................................................................. ( 866.372)
Gengismunur ............................................................................................................................ ( 319.349)
Verðbætur ................................................................................................................................. ( 993.295)
( 2.179.016)

( 917.487)
(2.613.576)
(1.706.139)
(5.237.202)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals ...................................................................... ( 2.113.083)

(5.140.465)

d) Fjárfestingar í skuldabréfum
Gangvirði fjáreigna, þar sem gangvirðisbreytingar eru færðar í rekstrarreikning, er fundið með hliðsjón af
markaðsverði þeirra á uppgjörsdegi.

Þóknanir til endurskoðenda greinist þannig:

e)

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Gangvirði viðskiptakrafna og annarra skammtímakrafna er metið á núvirði vænts framtíðargreiðsluflæðis, sem
afvaxtað er á markaðsvöxtum uppgjörsdags.

f)

Endurskoðun ársreiknings .....................................................................................................
Könnun árshlutareikninga .....................................................................................................
Önnur þjónusta ........................................................................................................................

Fjárskuldir sem ekki teljast afleiður
Gangvirði fjárskulda, sem einungis er ákvarðað vegna skýringa, er reiknað núvirði framtíðarflæðis höfuðstóls
og vaxta og er afvaxtað með markaðsvöxtum á uppgjörsdegi.

7. Annar kostnaður
Virðisrýrnun viðskiptakrafna ...............................................................................................
Virðisrýrnun kröfu á móðurfélag .........................................................................................

ᘀ◌֤

5. Rekstrarkostnaður fjárfestingaeigna

Fasteignagjöld ..........................................................................................................................
Tryggingar .................................................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .......................................................................................................
Rekstrarkostnaður fjárfestingaeigna samtals ...................................................................

퀀◌֫

2009

2008

249.710
13.048
74.820
337.578

250.752
10.521
61.704
322.977

Rekstrarkostnaður fjárfestingaeigna greinist þannig milli eigna í útleigu og eigna sem ekki mynduðu leigutekjur
á árinu:
2009
2008
Eignir í útleigu ..........................................................................................................................
Eignir sem ekki mynduðu leigutekjur á árinu ....................................................................

330.320
7.258
337.578

318.825
4.152
322.977

8. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ................................................................................................................................

9. Tekjuskattur
6. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

2009

2008

63.593
152.733)
89.140)

365.000
( 518.253)
( 153.253)

Gjaldfærður tekjuskattur

2009
Laun og launatengd gjöld .......................................................................................................
Annar stjórnunarkostnaður ..................................................................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals .....................................................................

36

76.096
34.178
110.274

2008

Gjaldfærsla vegna tímamismunar .......................................................................................
Tekjufærsla vegna yfirfæranlegs skattalegs taps .............................................................

89.240
43.190
132.430
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9. Tekjuskattur, frh.:
10. Fjárfestingaeignir, frh.:

Virkur tekjuskattur greinist þannig:

Tap fyrir skatta ......................................................................
Tekjuskattur sk. gildandi skatthlutfalli ............................
Áhrif vegna breytingar á tekjuskattshlutfalli ..................
Virkur tekjuskattur ...............................................................

2009

2008

( 1.290.414)

( 184.885)

15,0% (
-8,1%
6,9% (

193.562)
104.422
89.140)

15,0% ( 27.733)
67,9% ( 125.520)
82,9% ( 153.253)

Stjórnendur létu einnig framkvæma rannsókn á þeim viðskiptum með atvinnuhúsnæði sem hafa átt sér stað frá
hruni bankakerfisins í október 2008 og var niðurstaða þeirrar rannsóknar sú að mat á fjárfestingaeignum
félagsins væri sambærilegt við þau markaðsviðskipti sem hefðu átt sér stað eftir hrun bankakerfisins.

11. Rekstrarfjármunir
Fasteignir
til eigin
nota

Bifreið og
skrifstofutæki

Samtals

Kostnaðarverð
Heildarverð 1.1.2008 ....................................................................................
Viðbætur á árinu 2008 .................................................................................
Heildarverð 31.12.2008 ...............................................................................

43.382
1.032
44.414

6.156
6.741
12.897

49.538
7.773
57.311

Heildarverð 1.1.2009 ....................................................................................
Viðbætur á árinu 2009 .................................................................................
Heildarverð 31.12.2009 ...............................................................................

44.414
2
44.416

12.897
2.025
14.922

57.311
2.027
59.338

Afskriftir og virðisrýrnun
Afskrifað áður ................................................................................................
◌֬ ◌֠
Afskriftir ársins 2008 ...................................................................................
Afskrifað alls 31.12.2008 ............................................................................

2.414
888
3.302

3.551
1.514
5.065

5.965
2.402
8.367

Afskrifað áður ................................................................................................
Afskriftir ársins 2009 ...................................................................................
Afskrifað alls 31.12.2009 ............................................................................

3.302
888
4.190

5.065
1.743
6.808

8.367
2.631
10.998

Fasteignir
til eigin
nota

Bifreið og
skrifstofutæki

Samtals

40.968
41.112
40.226

2.605
7.832
8.114

43.573
48.944
48.340

Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

10. Fjárfestingaeignir
2009

2008

Bókfært verð í ársbyrjun ........................................................................................................
19.654.009 16.228.519
284.477
80.855
Fjárfesting á árinu ...................................................................................................................
Selt á árinu ................................................................................................................................ ( 193.112) ( 185.336)
Matsbreyting ............................................................................................................................ ( 324.309) 3.529.971
Bókfært verð í árslok ............................................................................................................... 19.421.065 19.654.009
Breytingar á leigumörkuðum og fjármálamörkuðum hafa valdið breytingum á forsendum við gerð
sjóðstreymismats á fjárfestingaeignum frá fyrra ári. ᨰEftirfarandi
er umfjöllun um helstu forsendur og
◌֫
breytingar sem hafa orðið.
Vextir

Forsendum varðandi þá vexti sem notaðir eru við útreikning á vegnum meðaltals fjármagnskostnaði félagsins
(WACC) hefur verið breytt frá mati fyrra árs til samræmis við breytingar á almennum lánskjörum. Þar sem ekki
er möguleiki að fá lán í erlendum myntum var einungis stuðs við fjármögnunarkostnað í íslenskum krónum
þrátt fyrir að leigutekjur í erlendum myntum gæfu tilefni til annars.
Ávöxtunarkrafa á eigið fé og eiginfjárhlutfall

Breytingar voru gerðar á forsendum um ávöxtunarkröfu eiginfjár og eiginfjárhlutfall. Breytingin á þessum
forsendum byggir á rannsóknum óháðra sérfræðinga sem unnin var fyrir félagið þar sem skoðuð var
fjármagnsskipan evrópskra fasteignafélaga.
Leigusamningar í erlendri mynt

Við mat á framtíðarsjóðstreymi í íslenskum krónum vegna fasteigna með gengisbundna leigusamninga var
notað gengi í árslok sem er sama aðferð og notuð var á síðasta ári. Hins vegar var stærstum hluta
gengisbundna leigusamninga breytt á árinu þannig að hann fylgir nú vísitölu neysluverðs.
Nýting á leigurými
Útleiguhlutfallið reyndist vera 91,5% í lok árs. Félagið telur að það sé undir langtíma jafnvægi og að
leigumarkaðurinn verði búinn að ná jafnvægi í byrjun árs 2016.

Bókfært verð
1.1.2008 ...........................................................................................................
31.12.2008 ......................................................................................................
31.12.2009 ......................................................................................................

12. Veðsetningar og ábyrgðaskuldbindingar
Á fasteignum samstæðunnar, hvort sem þær eru flokkaðar sem fjárfestingaeignir, fasteignir í byggingu eða til
eigin nota, hvíla þinglýst veð að eftirstöðvum 15.019 millj. kr. í árslok (14.380 millj. kr. í árslok 2008).
Vátryggingaverðmæti fasteignanna nam í árslok 16.595 millj. kr. (15.046 millj. kr. í árslok 2008) og
fasteignamat nam í árslok 12.059 millj. kr. (11.724 millj. kr. í árslok 2008).

Markaðsleiga
Við mat á framtíðarsjóðstreymi þarf að meta markaðsleigu sem tekur við þegar núgildandi leigusamningi
lýkur. Félagið telur að núverandi markaðsleiga sé langt undir langtíma jafnvægi og að leigumarkaðurinn verði
búinn að ná jafnvægi í byrjun árs 2016.
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13. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
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16. Tap á hlut

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur greinast þannig í árslok:
Viðskiptakröfur ........................................................................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður ................................................................................................
Bundið geymslufé á bankareikningum ................................................................................
Annað .........................................................................................................................................

2009

2008

61.559
2.405
142.151
127.628
333.743

60.650
2.066
0
141.916
204.632

2009

Tap á hlut er hlutfall taps og vegins meðaltals fjölda hluta á árinu:

(

37.413
45.721
17.185)
65.949

(

8.277
710)
29.846
37.413

2008

Tap ársins.................................................................................................................................. ( 1.201.274) (
Vegið meðaltal fjölda hluta á árinu.....................................................................................

Virðisrýrnun viðskiptakrafna greinist þannig í árslok:
Afskriftareikningur í ársbyrjun .............................................................................................
Afskrifaðar tapaðar kröfur á árinu ......................................................................................
Framlög á árinu .......................................................................................................................
Afskriftareikningur í árslok ...................................................................................................

Grunntap á hlut miðar við tap á veginn meðalfjölda virkra hluta á árinu og sýnir hvert tapið er á hverja krónu
hlutafjár.

Tap á hlut................................................................................................................................... (

706.618

31.632)
706.618

1,70) (

0,04)

17. Víkjandi lán
Félagið hefur gefið út skuldabréf með víkjandi rétti. Bréfin víkja fyrir öðrum skuldum félagsins.

14. Handbært fé
Tafla yfir skilmála og endurgreiðslutíma víkjandi lána

Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum innstæðum.

Virkir vextir

Lokagjalddagi

2009

2008

8,00%

2026

353.309
294.265
647.574

325.239
254.382
579.621

15. Eigið fé
Hlutafé
Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er
millj. kr. í árslok og er það óbreytt frá árinu
֥
瞐◌706,6
áður. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.
Lögbundinn varasjóður

Víkjandi lán í ISK ...................................................................
Næsta árs og gjaldfallnar afborganir víkjandi lána .....
)
Víkjandi lán samtals ............................................................

18. Önnur vaxtaberandi lán

Félaginu er skylt að leggja minnst tíu prósent þess hagnaðar, sem ekki fer til þess að jafna hugsanlegt tap fyrri
ára og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð uns hann nemur tíu prósentum hlutafjárins.
Þegar því marki hefur verið náð skulu framlög vera minnst fimm prósent þar til sjóðurinn nemur einum fjórða
hluta hlutafjárins. Heimilt er að nota varasjóð til að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með færslu úr öðrum
sjóðum. Þegar varasjóður nemur meiru en einum fjórða hluta hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem
umfram er til þess að hækka hlutaféð eða, sé fyrirmæla 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra
þarfa.

Eftirfarandi eru upplýsingar um samningsbundna skilmála vaxtaberandi lána samstæðunnar. Lágt
eiginfjárhlutfall félagsins hefur valdið broti á lánaskilmálum flestra lánasamninga félagsins, en slíkt brot
veitir lánveitendum heimild til gjaldfellingar. Af þeim sökum hafa þau lán sem ekki uppfylla lánaskilmála
verið færð til næsta árs afborgunnar þrátt fyrir að lánveitendur hafi ekki gjaldfellt lánin. Vísað er í skýringu 21
vegna upplýsinga um gengis- og vaxtaáhættu samstæðunnar.

Arður

Langtímaskuldir

Stjórn félagsins lagði til að ekki yrði greiddur út arður á árinu 2010 vegna rekstrarársins 2009.

Bankalán ...................................................................................................................................
Skuldabréfaútgáfa ...................................................................................................................
Skuldir vegna kaupleigu .........................................................................................................
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2009

2008

180.467
0
1.030.238
1.210.705

12.809.281
1.756.366
1.042.458
15.608.105
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19. Tekjuskattsskuldbinding, frh.:

2009

2008

16.390.908
294.265
53.922
16.739.095

991.156

Skammtímaskuldir
Næsta árs afborgun lána .......................................................................................................
Næsta árs afborgun víkjandi lána .......................................................................................
Næsta árs afborgun kaupleigu .............................................................................................

41.189
1.032.345

Í lok árs voru tvö lán gjaldfallin að fjárhæð 604 mkr. Ef félagið nær ekki samkomulagi við kröfuhafa um
skuldbreytingar mun félagið lenda í greiðsluþroti.

Tafla yfir skilmála og endurgreiðslutíma annarra vaxtaberandi lána
Virkir vextir

Lokagjalddagi

6,06%
2,34%
1,88%
1,93%
2,00%
1,95%
0,00%
1,70%
2,94%
2,21%
2,27%
5,50%

2027
2027
2027
2027
2027
2026
2009
2025
2025
2025
2025
2010

Lán í ISK ...................................................................................
Lán í EUR .................................................................................
Lán í CHF .................................................................................
Lán í JPY ...................................................................................
Lán í USD .................................................................................
Lán í CAD .................................................................................
Lán í DKK .................................................................................
Kaupleiga í CHF .....................................................................
Kaupleiga í EUR .....................................................................
Kaupleiga í JPY .......................................................................
Kaupleiga í USD .....................................................................
Skuldabréfaútgáfa í ISK .......................................................
Langtímalán samtals, þ.m.t. næsta árs afborgun ...........
Næsta árs afborgun .............................................................
Samtals ...................................................................................

)

Afborganir langtímalána greinast þannig á næstu ár:

2009

2008

10.539.268
9.374.044
1.603.387
1.495.128
811.505
716.608
768.401
552.800
897.926
863.706
42.939
35.007
0
508.762
21.912
113.004
596.472
498.209
105.027
109.426
360.746
363.008
1.907.952
1.756.366
17.655.535 16.386.068
( 16.444.830) ( 777.963)
1.210.705 15.608.105
2009

2008

16.444.830
67.366
68.827
70.327
1.004.185
17.655.535

2.282.545
528.930
1.989.766
534.819
11.050.008
16.386.068

2009

Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig:
Tekjuskattsskuldbinding í ársbyrjun ...................................................................................
Áhrif breytingar á tekjuskattshlutfalli ................................................................................
Reiknaður tekjuskattur ...........................................................................................................
Tekjuskattsskuldbinding í árslok .........................................................................................

(

2008

597.019
750.272
143.134 ( 125.520)
232.275) ( 27.733)
507.878
597.019
2009

2008

1.605.925
Fasteignir .................................................................................................................................
Yfirfæranlegt skattalegt tap ................................................................................................... ( 1.032.647)
Aðrir liðir .................................................................................................................................. (
65.400)
Tekjuskattsskuldbinding í árslok .........................................................................................
507.878

1.330.286
( 733.267)
0
597.019

Tekjuskattsskuldbinding skiptist á eftirfarandi liði í efnahagsreikningi:

Ekki kemur til greiðslu tekjuskatts á árinu 2010 vegna skattalegs taprekstrar á árinu 2009. Ekki kom heldur til
greiðslu tekjuskatts á árinu 2009 vegna ársins 2008. Yfirfæranlegt skattalegt tap sem ekki nýtist á móti
hagnaði innan 10 ára frá því það myndast fellur niður. Yfirfæranlegt skattalegt tap í árslok er nýtanlegt sem
hér segir:
Tap ársins 2002, nýtanlegt til
Tap ársins 2005, nýtanlegt til
Tap ársins 2006, nýtanlegt til
Tap ársins 2007, nýtanlegt til
Tap ársins 2008, nýtanlegt til
Tap ársins 2009, nýtanlegt til

ársloka 2012 ......................................................................
ársloka 2015 ......................................................................
ársloka 2016 ......................................................................
ᨰй
ársloka 2017 ......................................................................
ársloka 2018 ......................................................................
ársloka 2019 ......................................................................

2.682
264.710
811.966
115.166
3.693.924
1.032.647
5.921.095

2.682
264.710
811.966
115.166
3.693.924
0
4.888.448

Miðað við núverandi rekstur félagsins og að ekki komi til veruleg sala á fasteignum, er fyrirsjáanlegt að
tekjuskattsskuldbinding félagsins komi ekki til greiðslu á næstu árum.

20. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Afborgun 2010 ..........................................................................................................................
Afborgun 2011 ..........................................................................................................................
Afborgun 2012 ..........................................................................................................................
Afborgun 2013 ..........................................................................................................................
Afborganir síðar .......................................................................................................................
Samtals ......................................................................................................................................

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig í árslok:
Viðskiptaskuldir ......................................................................................................................
Ógreiddur launatengdur kostnaður .....................................................................................
Aðrar skammtímaskuldir .......................................................................................................

19. Tekjuskattsskuldbinding
Í desember 2009 samþykkti Alþingi hækkun á tekjuskattshlutfalli úr 15% í 18% frá og með 1. janúar 2010 og
kemur breytingin til framkvæmda við álagningu ársins 2011. Áhrif þessa hafa verið færð í reikningsskil ársins
2009 og nemur hækkun tekjuskattsskuldbindingar 143,1 millj.kr.

42

43

2009

2008

9.783
8.431
301.639
319.853

32.543
18.579
207.769
258.891
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21. Stýring fjárhagslegrar áhættu
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21. Stýring fjárhagslegrar áhættu, frh.:

Útleigu- og mótaðilaáhætta

Samningsbundnar afborganir af fjárskuldum, að meðtöldum áætluðum vaxtagreiðslum, greinast þannig:

Útleigu- og mótaðilaáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi samstæðunnar ef viðskiptamaður eða mótaðili í
fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar og ef tryggingar hrökkva ekki fyrir
eftirstöðvum kröfunnar. Útleiguáhætta samstæðunnar ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra
viðskiptavina. Félagið kannar fjárhagsstöðu nýrra viðskiptavina áður en stofnað er til viðskipta auk þess sem
3-6 mánaða bankatrygginga er aflað. Erfitt hefur reynst að afla bankaábyrgðar eftir að efnahagsástandið
versnaði til muna. Ef viðskiptavinir standa ekki í skilum er samningi rift 45 dögum eftir gjalddaga. Vegna
efnahagsaðstæðna er sérstaklega mikil eftirfylgni með þeim og ákvarðanir teknar um hvernig skal bregðast við
þeim í kjölfarið. Viðskiptakröfur breyttust lítið á milli ára. Mesta mögulega tap samstæðunnar vegna
fjáreigna er bókfært verð þeirra, sem var eftirfarandi í árslok:

Handbært fé .............................................................................................................................
Viðskiptakröfur .......................................................................................................................
Bundið geymslufé á bankareikningi ....................................................................................
Krafa á móðurfélag .................................................................................................................

2009

2008

252.373
61.559
142.151
38.417
494.500

334.235
60.650
0
126.855
521.740

2009

Bókfært
Umsamið
verð sjóðstreymi

Innan
1 árs

1 - 2 ár

2 - 5 ár

Meira
en 5 ár

814.954
18.034.358

28.264
16.483.089

28.264
107.423

84.792
318.301

673.634
1.125.545

923.790
19.773.102

923.790
17.435.143

135.687

403.093

1.799.179

Bókfært
Umsamið
verð sjóðstreymi

Innan
1 árs

1 - 2 ár

2 - 5 ár

Meira
en 5 ár

1.070.983
19.445.647

303.421
1.644.026

26.019
3.210.279

78.057
13.435.472

663.486
1.155.870

258.509
20.775.139

258.509
2.205.956

3.236.298

13.513.529

1.819.356

Víkjandi lán ..........................
353.309
Önnur vaxtaberandi lán .... 17.655.535
Viðskiptaskuldir og aðrar
skammtímaskuldir ........
319.853
18.328.697

2008

Víkjandi lán ..........................
579.620
Önnur vaxtaberandi lán .... 15.608.105
Viðskiptaskuldir og aðrar
skammtímaskuldir ........
258.509
16.446.234
Vaxtaáhætta

Aldursgreining viðskiptakrafna og niðurfærsla á reikningsskiladegi voru eftirfarandi:

Vaxtaberandi fjárskuldir félagsins greinast með eftirfarandi hætti í lok ársins:

2009
움л
Brúttó staða Niðurfærsla
Ógjaldfallnar kröfur ............................................................
0 - 30 daga ............................................................................
30 - 60 daga ..........................................................................
60 - 90 daga ..........................................................................
90 daga og eldra ..................................................................

11.658
19.581
10.992
50.544
34.733
127.508

0
6.112
4.791
24.076
30.970
65.949

2008
Brúttó staða Niðurfærsla
7.151
47.335
23.289
11.698
8.589
98.062

0
10.564
8.816
10.242
7.790
37.412

Lausafjáráhætta
Lausafjáráhætta er sú áhætta sem felst í því tapi sem samstæðan gæti orðið fyrir vegna þess að hún getur ekki
staðið við skuldbindingar sínar á réttum tíma. Samstæðan fylgist með lausafjárstöðu sinni með greiningu á
gjalddögum fjáreigna og fjárskulda til að geta endurgreitt allar skuldir á gjalddaga og viðhefur vinnubrögð
sem tryggja að til staðar sé nægjanlegt laust fé til að geta mætt greiðsluskuldbindingum. Ljóst er að tekjur
félagsins hafa dregist það mikið saman að það getur ekki staðið við allar samningsbundnar afborganir.
Stærstur hluti langtímalána hefur verið færður til skammtímaskulda þar sem lánaskilmálar um lágmarks
eiginfjárhlutfall hafa verið brotnir, þrátt fyrir að lánveitendur hafi ekki nýtt sér heimild til gjaldfellingar. Ef
félagið nær ekki samkomulagi við kröfuhafa um skuldbreytingar mun félagið lenda í greiðsluþroti.

2009

2008

Fjármálagerningar með fasta vexti
Skuldabréf .................................................................................................................................
Vaxtaberandi lán .....................................................................................................................
Víkjandi lán ...............................................................................................................................
Nettó staða fjármálagerninga með fasta vexti ..................................................................

1.907.952
9.935.691
353.309
12.196.952

1.756.366
9.633.457
325.239
11.715.062

Fjármálagerningar með breytilega vexti
Fjárskuldir ................................................................................................................................
Víkjandi lán ...............................................................................................................................

5.517.987
294.265

4.999.220
254.381

움л

Næmnigreining gangvirðis fjármálagerninga með fasta vexti
Fjármálagerningar samstæðunnar með fasta vexti eru ekki færðir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning. Því
eiga vaxtabreytingar á uppgjörsdegi ekki að hafa áhrif á rekstrarreikning samstæðunnar.
Næmnigreining sjóðstreymis vegna fjármálagerninga með breytilega vexti
Breyting á vöxtum á uppgjörsdegi um 100 punkta myndi hækka (lækka) afkomu um neðangreindar fjárhæðir
eftir tekjuskatt. Þessi greining byggir á þeirri forsendu að allar aðrar breytur, sérstaklega gengi erlendra
gjaldmiðla, haldist óbreyttar. Greiningin var unnin með sama hætti fyrir árið 2008, en þá var miðað við 100
punkta breytingu. Greiningin tekur til allra erlendra lána óháð því hvort þau hafa verið færð til næsta árs
afborganna vegna brota á lánaskilmálum.
Afkoma
100 punkta
10 punkta
2009
hækkun
lækkun
Fjármálagerningar með breytilega vexti ............................................................................. (
49.404)
4.940
Breytingar á leigutekjum ........................................................................................................ (
486)
486
Næmnigreining sjóðstreymis, nettó ..................................................................................... (
48.918)
4.454
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21. Stýring fjárhagslegrar áhættu, frh.:

Afkoma
100 punkta
10 punkta
2008
hækkun
lækkun
Fjármálagerningar með breytilega vexti ............................................................................. (
44.656)
4.466
Breytingar á leigutekjum ........................................................................................................ (
3.557)
4.143
Næmnigreining sjóðstreymis, nettó ..................................................................................... (
692)
106

Gjaldmiðlaáhætta
Gjaldmiðlaáhætta félagsins verður til vegna misræmis milli leigutekna og lántöku í einstökum gjaldmiðlum,
öðrum en íslenskum krónum. Heildareignir félagsins sem eru háðar gengisáhættu námu í árslok 332,7 millj. kr.
(4.415,6 millj. kr. í árslok 2008) en heildarskuldir 5.208,3 millj. kr. (5.255,7 millj. kr. í árslok 2008). Hluti
fjárfestingaeigna félagsins er fjármagnaður með erlendum lánum. Þeir gjaldmiðlar sem skapa gengisáhættu
eru USD, EUR, CHF, JPY, DKK og CAD. Félagið varði sig gegn gjaldmiðlaáhættunni með því að endurreikna
mánaðarlega leigutekjur þessara fasteigna með tilliti til gengisbreytinga undirliggjandi gjaldmiðla. Á árinu
2009 breytti félagið stærstum hluta gengisbundna leigutekna þannig að nú fylgja þær breytingum á vísitölu
neysluverðs. Í þeirri fjárhagslegu endurskipulagningu sem félagið er nú í er gert ráð fyrir að stórum hluta
erlendra lána verði breytt yfir í lán í íslenskum krónum og þar með dregið úr því gjaldeyrisójafnvægi sem
félagið er í. Stærstur hluti langtíma lána hefur verið færður til skammtímaskulda þar sem lánaskilmálar um
lágmarks eignfjárkröfu hafa verið brotnir, þrátt fyrir að lánveitendur hafi ekki nýtt sér heimild til
gjaldfellingar.
Gjaldmiðlaáhætta félagsins miðað við nafnverðsfjárhæðir er eftirfarandi:
2009

CHF

EUR

움л

USD

Núvirtar leigutekjur ............
70.415
167.897
57.368
Viðskiptakröfur ...................
0
0
0
Aðrar skammtímakröfur ....
0
0
0
Víkjandi lán ..........................
0
0
0
Vaxtaberandi
langtímaskuldir ................
833.417
2.199.859
1.258.672
Viðskiptaskuldir .................
0
0
0
Aðrar skammtímaskuldir ..
0
0
0
Áhætta í efnahagsreikn. ..... ( 763.002) ( 2.031.962) ( 1.201.304) (
Áætlaðar leigutekjur 2010
Áætlaðir vextir 2010 ..........
Áætlaðar afborganir 2010
Áhætta í sjóðstreymi ..........

5.581
15.186
363
17.139
816.903
1.632.276
( 811.685) ( 1.634.229)

JPY

DKK

Aðrir
gjaldmiðlar

36.986
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

873.428
0
0
836.442)

0
0
0 (

42.939
0
0
42.939)

7.535
7.993
916.387
( 916.845)

3.726
2.271
796.576
( 795.121)

0

816
2.332
( 3.148)

1.190.098
0
0
0

697.376
0
0
0

0
0
0
254.381

27.911
0
0
0

662.226
0
0
35.150 (

254.381
0
0
508.762) (

35.007
0
0
7.096)

21. Stýring fjárhagslegrar áhættu, frh.:
Gjaldmiðlaáhætta, frh.:
Áætlaðar leigutekjur 2009
Áætlaðir vextir 2009 ..........
Áætlaðar afborganir 2009
Áhætta í sjóðstreymi ..........

42.378
22.140
38.326
( 18.088)

169.290
104.508
80.665
( 15.883)

110.472
39.092
55.542
15.838

747.350
0
0
0

1.752.873
0
0
0

829.612
1.993.337
1.226.714
0
0
0
0
0
0
82.262) ( 240.464) (
36.616)
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45.362
16.430
31.162
( 2.230)

0
40.955
508.762
( 549.717)

3.989
1.261
1.901
827

Árslokagengi
2009
2008

Gengi helstu gjaldmiðla var eftirfarandi:

CHF ..............................................................................................................................................
EUR ..............................................................................................................................................
USD ............................................................................................................................................
JPY ...............................................................................................................................................
GBP .............................................................................................................................................

121,60
180,38
125,20
1,36
202,09

114,24
170,44
121,16
1,34
175,86

Gjaldeyrisnæmigreining
Styrking íslensku krónunnar um 10% gagnvart eftirfarandi gjaldmiðlum hefði hækkað (lækkað) afkomu ársins
eftir tekjuskatt um eftirfarandi fjárhæðir. Greiningin byggir á því að allar aðrar breytur, sérstaklega vextir,
haldist stöðugar. Greiningin var unnin með sama hætti fyrir árið 2008.
Hagnaður eða (tap)

)

2009

CHF ..............................................................................................................................................
EUR ..............................................................................................................................................
USD ............................................................................................................................................
JPY ...............................................................................................................................................
DKK .............................................................................................................................................

64.855
172.717
102.111
71.098 (
0

2008

6.992
20.439
3.112
2.988)
43.245

Eiginfjárstýring
Það er stefna stjórnar félagsins að eiginfjárstaða félagsins sé sterk til að styðja við stöðugleika í
framtíðarþróun starfseminnar. Stjórn félagsins leitast við að halda jafnvægi milli ávöxtunar eigin fjár, sem
mögulegt er að hækka með aukinni skuldsetningu, og hagræði og öryggi sem næst með sterku eiginfjárhlutfalli.
Ávöxtun eigin fjár reyndist vera neikvæð um 5% árið 2009 (neikvæð um 1 % árið 2008).
Félaginu ber ekki að fylgja ytri reglum um lágmarks eiginfjárstöðu.

2008
Núvirtar leigutekjur ............
Viðskiptakröfur ...................
Aðrar skammtímakröfur ....
Víkjandi lán ..........................
Vaxtaberandi
langtímaskuldir ................
Viðskiptaskuldir .................
Aðrar skammtímaskuldir ..
Áhætta í efnahagsreikn. .... (

Eik fasteignafélag
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22. Gangvirði

24. Félög í samstæðunni

Samanburður á gangvirði og bókfærðu verði

Stjórnun samstæðunnar

Í ljósi óvissu um þau kjör sem samstæðunni gæti hafa boðist í árslok 2009 og þess að lánadrottnar höfðu
gjaldfellingarheimild á langtímalánum var gangvirði víkjandi lána og annarra vaxtaberandi lána metið jafnt
bókfærðu verði.

Eik fasteignafélag hf. er dótturfélag Eik Properties hf. sem á 100% eignarhlut í félaginu.

31. desember 2009
Bókfært
verð
61.559
Viðskiptakröfur .....................................................................
234.450
Aðrar skammtímakröfur ......................................................
Handbært fé ...........................................................................
252.373
Víkjandi lán ............................................................................
353.309
Önnur vaxtaberandi lán ...................................................... 17.655.534
Viðskiptaskuldir og
319.851
aðrar skammtímaskuldir ..............................................
18.877.076

Eignarhlutar í dótturfélögum
Eignarhluti
2009

31. desember 2008

Gangvirði

Bókfært
verð

Gangvirði

61.559
234.450
252.373
353.309
17.655.534

60.649
137.712
334.235
325.239
15.608.105

60.649
137.712
334.235
325.239
14.703.826

319.851
18.877.076

258.509
16.724.449

258.509
15.820.170

23. Tengdir aðilar
Skilgreining tengdra aðila
Móðurfélag samstæðunnar, dótturfélög,
samstæðunnar.

Eik fasteignafélag

stjórnarmenn
og stjórnendur teljast vera tengdir aðilar
ච◌֬

Tengdir aðilar með yfirráð
Eik Properties hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík, er eigandi að 100% hlutafjár í Eik fasteignafélagi hf.
Tengdir aðilar með veruleg áhrif
Samstæðan á fasteignir sem Húsasmiðjan hf. er með á leigu en aðilar tengdir Húsasmiðjunni hf. eru í stjórn
Eikar fasteignafélags hf. Viðskiptin við Húsasmiðjuna hf. voru eins og ef um viðskipti við ótengda aðila væri að
ræða.

Skeifan 8 ehf., Reykjavík .........................................................................................................
Klapparstígur 27 ehf., Reykjavík ...........................................................................................
Suðurlandsbraut 20 ehf., Reykjavík .....................................................................................
Ingólfsstræti 1a ehf., Reykjavík .............................................................................................

Félagið framkvæmir mat og beitir ályktunum sem hafa áhrif á fjárhæðir eigna og skulda. Þetta mat og ályktanir
eru stöðugt endurmetnar og byggja á reynslu og öðrum staðreyndum, þar með talið væntingum til atburða í
framtíðinni, sem taldar eru raunhæfar við núverandi kringumstæður.
Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastaðli nr. 40 sem fjallar um fjárfestingaeignir er gangvirði skilgreint sem
áætlað verð í viðskiptum milli tveggja upplýstra ótengdra aðila. Stjórnendur létu framkvæma rannsókn á þeim
viðskiptum með atvinnuhúsnæði sem hafa átt sér stað frá því í október 2008 og var niðurstaða þeirrar
㳠◌֬
rannsóknar sú að mat á fjárfestingaeignum félagsins væri sambærilegt við þau markaðsviðskipti sem hefðu
átt sér stað eftir hrun bankakerfisins í október 2008. Við matið á eignunum hafa stjórnendur einnig metið til
fjár það sjóðflæði sem félagið má vænta frá núverandi leigusamningum og leigusamningum sem félagið sér
fram á að gera að loknum leigutíma núverandi samninga. Við matið eru lagðar til grundvallar forsendur um
áætlað nýtingarhlutfall eignanna í framtíðinni, markaðsleigu að loknum leigutíma núverandi samninga og
kostnað við rekstur þeirra. Aðferðafræðin og ályktanirnar sem notaðar eru við að meta bæði fjárhæðir og
tímasetningar á framtíðar sjóðstreymi eru endurskoðaðar reglulega með það að markmiði að nálgast
raunverulegt gangvirði eignanna.

Viðskipti við stjórnendur

Viðskipti við tengda aðila

Aðrar kröfur á móðurfélag ....................................................................................................

2009

2008

38.417

126.854

22.176

27.467

Viðskipti við tengd félög á árinu greinast þannig:
Tekjur:
Vextir vegna kröfu á móðurfélag ..........................................................................................
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100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

25. Mat stjórnenda og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða

Laun forstjóra félagsins námu á árinu 26,4 millj. kr. (26,5 millj. kr. á árinu 2008)

Eignir og skuldir við tengd félög greinast þannig í árslok:

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2008
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Eik fasteignafélag

Ársskýrsla 2009

Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra

Ársskýrsla 2009

Eik fasteignafélag

Áritun óháðs endurskoðanda

Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Eikar fasteignafélags hf. og dótturfélaga.

Stjórn og hluthafar Eikar fasteignafélags hf.

Tap var af rekstri félagsins á árinu og nam það um 1.201 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé í
árslok nam 1.229 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur
út arður á árinu 2010 vegna rekstrar á árinu 2009. Vísað er til ársreiknings um meðferð á tapi og aðrar
breytingar á eiginfjárreikningum.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðureikning Eikar fasteignafélags hf. og dótturfélaga
(samstæðan) fyrir árið 2009. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit og skýringar númer 1 til 25.

Hlutafé félagsins nam í árslok 706,6 millj. kr. og var í eigu Eikar Properties ehf. Í upphafi árs 2009 voru
hluthafar tveir. Búast má við að hluthöfum fjölgi á árinu 2010.
Yfirlýsing stjórnar og forstjóra
Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, eins og þeir hafa
verið staðfestir af Evrópusambandinu, og viðbótarkröfur um upplýsingagjöf í samstæðureikningum félaga
sem hafa bréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði.
Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af
rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2009, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2009
og breytingu á handbæru fé á árinu 2009.
Vill stjórn benda á að þar sem leigutekjur félagsins hafa dregist saman vegna harðnandi ástands í
efnahagsmálum getur félagið ekki staðið við samningsbundnar afborganir. Félagið hefur þegar hafið
viðræður við kröfuhafa um skuldbreytingar. Ef þær viðræður skila ekki árangri mun það leiða til þess að
félagið fer í greiðsluþrot. Vill stjórn jafnframt benda á að þar sem lánaskilamálar um eiginfjárhlutföll eru
䖀◌֬
brostnir í flestum lánasamningum félagsins hafa þau lán verið færð meðal skammtímalána jafnvel þótt
lánveitendur hafi ekki nýtt sér heimild til gjaldfellingar. Það er álit stjórnar að samstæðureikningurinn og
skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar
og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan býr við.
Stjórn og forstjóri Eikar fasteignafélags hf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2009 með
undirritun sinni.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að
skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings sem
er í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær
einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.
Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á samstæðuársreikningnum á grundvelli
endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim
ber okkur að fara eftir settum siðareglum og 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 öðrum upplýsingum í ársreikningnum.
Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að
verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er
tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og
ársreiknings, til þess að skipuleggja
֬
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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.
Fyrirvari
Eins og fram kemur í skýrslu stjórnar með ársreikningnum uppfyllir félagið ekki lengur skilyrði
lánasamninga um eiginfjárhlutfall sem veitir lánveitendum rétt til að gjaldfella lánin. Stjórnendur
félagsins eiga í viðræðum við lánveitendur um endurfjármögnun, en þeim viðræðum er ekki lokið. Þessar
aðstæður valda því að vafi leikur á um rekstrarhæfi félagsins og gæti upplausnarverð eigna og skulda
verið verulega frábrugðið bókfærðu verði þeirra, en ársreikningurinn byggir á forsendum um
áframhaldandi rekstur.

Reykjavík, 29. apríl 2010

Í stjórn félagsins:

Álit
Það er álit okkar, að teknu tilliti til framangreinds fyrirvara, að ársreikningurinn gefi glögga mynd af
afkomu samstæðunnar á árinu 2009, fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2009 og breytingu á handbæru fé
á árinu 2009, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af
Evrópusambandinu.
Reykjavík, 29. apríl 2010
Forstjóri:

KPMG hf.
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