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Ávarp forstjóra
Afkoma Síldarvinnslunnar hf. á árinu 2000 er slök eins og fram kemur á rekstrar-
reikningi félagsins fyrir árið. Helstu skýringa er að leita í ytri aðstæðum svo sem verði
á mjöl- og lýsisafurðum, olíuverði og gengislækkun íslensku krónunnar seinnihluta
ársins. Einnig hafði verkfall starfsmanna í fiskimjölsverksmiðju félagsins í maímánuði
nokkur áhrif. 

Almennt séð er það betra fyrir sjávarútveginn að verðgildi krónunnar sé svipað því
sem það var í árslok 2000. Ástæðan er einfaldlega sú að tekjur eru að lang mestu leyti í
erlendri mynt. Það sem skekkir stöðuna á árinu 2000 er að gengislækkunin var nánast öll
á seinni hluta ársins og félögin búin að leysa inn sínar tekjur fyrri hluta ársins í sterkri
krónu. Sjávarútvegurinn er fjárfrek atvinnugrein og hafa sveiflur á gengi mikil áhrif á
rekstur þeirra þar sem skuldir eru miklar í erlendri mynt.

Það er svipuð staða nú þegar ég rita þessi orð og um þetta leyti á síðasta ári þar sem
líkur eru á verkfallsaðgerðum. Allt bendir til að sjómenn hefji verkfall um miðjan mars.
Það hlýtur að vera markmið að reyna að leysa mál áður en í óefni er komið. Til þess
þurfa menn þó að ræðast við og setja fram heilbrigðar kröfur. Sumar kröfur sjómanna
eru óraunhæfar og geta aldrei orðið að veruleika. Fyrirtæki eins og Síldarvinnslan hf.
getur ekki   fallist á að allur fiskur fari á markað enda hafa verðlagsmál nær alltaf verið
leyst við starfsmenn beint.

Stjórnir Síldarvinnslunnar hf. og Skipakletts hf. hafa undirritað samning um samruna
félaganna. Við þennan samruna styrkist staða Síldarvinnslunnar til muna. Það er von mín
að sameining félaganna verði staðfest af hluthöfum Síldarvinnslunnar hf.

Ég vil þakka viðskiptavinum og hluthöfum traust og samvinnu á árinu. Sérstakar
þakkir sendi ég starfsmönnum félagsins fyrir vel unnin störf.
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Frá starfseminni árið 2000

Afkoman 2000

Rekstrartekjur félagsins námu 2.909,8 milljónum króna á árinu 2000 en voru 2.752,5 milljónir
króna árið áður. Rekstrartekjur hækkuðu þannig um 5,4% milli ára. Heildarvelta félagsins nam
3.558,0 milljónum króna.

Rekstrargjöld félagsins námu 2.407,2 milljónum króna á árinu 2000 en voru 2.375,2 milljónir
króna árið á undan. Hækkun rekstrargjalda er þannig um 1,3% milli ára. Hagnaður fyrir afskriftir
nam 502,6 milljónum króna á árinu en var 377,3 milljónir króna árið á undan sem er um 33,1%
hækkun milli ára. Afskriftir námu 442,3 milljónum króna á árinu sem er 88 milljóna króna
hækkun milli ára. Fjármagnskostnaður er 571,1 milljónir króna en var jákvæður árið á undan um
233,3 milljónir króna. Breytingin milli ára er því 804,4 milljónir króna. Tap af reglulegri starf-
semi eftir skatta er 355,6 milljónir króna en hagnaður var á síðasta ári 172,4 milljónir króna.
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga og hlutdeildarfélaga var 60,7 milljónir króna á árinu samanborið
við 36,3 milljónir króna á árinu 1999. Tap ársins er því 416,3 milljónir króna samanborið við
hagnað á árinu 1999 sem nam 136 milljónum króna.

Eignir félagsins í árslok 2000 voru bókfærðar á 7.347,5 milljónir króna samanborið við
6.723,3 milljónir króna í árslok 1999. Heildarskuldir og skuldbindingar voru 4.875,5 milljónir
króna í árslok 2000. Eigið fé í árslok var því 2.472 milljónir króna og minnkaði það um 380,5
milljónir króna eða 13,3%. Eiginfjárhlutfallið í árslok 2000 er 33,6% en var 42,4% í ársbyrjun.
Veltufé frá rekstri var 354,8 milljónir króna samanborið við 284 milljónir króna árið 1999.
Handbært fé frá rekstri var 140,8 milljónir króna samanborið við 127 milljónir króna árið á
undan. Handbært fé í árslok var 287,3 milljónir króna og dróst það saman um 160,2 milljónir
króna á milli ára.
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Landvinnsla

Heildarmagn afurða á árinu var 11.270 tonn en var árið áður 9.140 tonn sem er aukning um
2.130 tonn. Helstu breytingarnar liggja í aukinni loðnufrystingu sem var 4.180 tonn á árinu en var
2.300 tonn árið áður. Loðnuhrognafrysting var 600 tonn á árinu en 410 tonn árið áður.
Síldarsöltun dróst saman um 200 tonn milli ára og var 3.350 tonn á árinu. Frystar síldarafurðir
voru 2.190 tonn sem er aukning um 370 tonn milli ára. Afurðir bolfiskvinnslunnar voru 900 tonn
á árinu en voru 1.060 tonn árið áður sem er samdráttur um 160 tonn.

Helsti markaður fyrir bolfiskafurðir er Bandaríkin og er ekki að vænta mikilla breytinga þar.
Markaðir loðnuafurða eru nær eingöngu Rússland og Japan. Saltsíldarmarkaðir eru fyrst og
fremst Svíþjóð, Finnland og Danmörk en fyrir frystar síldarafurðir eru markaðir Frakkland,
Þýskaland, Pólland og Rússland. Á síðasta ári mátti greina aukna eftirspurn eftir frystum síldar-
afurðum og hefur sú þróun haldið áfram á þessu ári. Rússlandsmarkaður hefur verið í mikilli lægð
undanfarin ár en að undanförnu hefur þar gætt aukinnar eftirspurnar eftir loðnu- og síldar-
afurðum.

Á árinu var byggð ný kæli- og frystigeymsla sem er ætluð til geymslu á saltsíldarafurðum og
frystum sjávarafurðum landvinnslunnar og frystskips. Einnig mun félagið geta boðið öðrum
frystiskipum þjónustu við löndun og geymslu afurða. Með tilkomu geymslunnar munu skapast
nýir möguleikar í framleiðslu á frystum loðnu- og síldarafurðum.

Komið var upp fullkominni bolfiskvinnslu í fiskiðjuverinu og er þar með öll landvinnsla
félagsins komin á einn stað. Jafnframt var komið upp starfsmannaaðstöðu í fiskiðjuverinu. Með
þessum framkvæmdum öllum má segja að uppbyggingu landvinnslu félagsins sé að mestu lokið
en hún hófst á árinu 1996 með upphafi framkvæmda við byggingu fiskiðjuversins. Með því að
hafa landvinnsluna alla á einum stað mun nást fram umtalsverð hagræðing ásamt því að fram-
leiðslumöguleikar vinnslunnar verða mun fjölbreyttari.
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Fiskimjölsverksmiðja

Á árinu 2000 var tekið
á móti 152.633 tonnum í
f iskimjölsverksmiðju
félagsins. Áætlanir gerðu
ráð fyrir 167.000 ton-
num. Telja verður
niðurstöðuna nokkuð
nærri áætlun þegar tekið
hefur verið tillit til verk-
falls starfsmanna
fiskimjölsverksmiðju í
maímánuði.

Móttekið hráefni skiptist þannig: Loðna 70.863 tonn, síld 24.228 tonn, kolmunni 54.221 tonn
og afskurður 3.321 tonn. Kolmunnaaflinn á árinu var mjög góður og hefur aldrei verið meiri.

Framleidd voru 29.909 tonn af mjöli og
11.963 tonn af lýsi. Mikil birgðasöfnun var
framan af ári og verð lág. Verð á lýsi var lágt
allt árið og þar sem verð á svartolíu var hátt
var lýsið nýtt sem eldsneyti og voru brennd
um 4.400 tonn. Nú hefur brennslu á lýsi verið
hætt þar sem aðstæður hafa breyst nokkuð.
Verð á mjöli hækkaði seinni hluta ársins og
tókst þá að selja megnið af birgðunum.

Á árinu var unnið að því að koma upp þremur
lýsistönkum sem fluttir voru frá Seyðisfirði.
Þeir voru teknir í notkun á vetrarvertíðinni og
koma þeir sér vel þegar erfitt er um vik
varðandi sölu á lýsi. Ennfremur var unnið að
ýmsum smærri endurbótum og frágangi í
verksmiðjunni.

Útflutningur á mjöli 2000,
magn í tonnum

Útflutningur á lýsi 2000, magn
í tonnum
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Úgerð

Síldarvinnslan gerði út fjögur skip á árinu, Börk NK-122 og Beiti NK-123 til veiða á upp-
sjávarfiski, ísfisktogarann Bjart NK-121 og flakafrystitogarann Barða NK-120 . 

Alls öfluðu skipin 125.706 tonn sem skiptust þannig að uppsjávarskipin fiskuðu 119.828 tonn
en bolfiskskipin 5.878 tonn. Þetta er veruleg aukning frá fyrra ári þegar heildarafli skipa félagsins
nam 80.200 tonnum. Aflaverðmæti hækkaði einnig verulega eða úr 1.080 milljónum króna 1999
í tæplega 1.248 milljónir króna árið 2000.

Fjárfestingar í skipum félagsins voru litlar miðað við undanfarin ár. Settar voru nýjar tog- og
hjálparvindur  í Bjart og var skipið frá veiðum í tæpa tvo mánuði vegna þessa. Nýir rafalar og
"auto trawl" voru settir í Barða auk verulegrar upptektar á aðalvél og var skipið frá veiðum í sex
vikur vegna þessa. Ný hjálparvinda var sett í Beiti auk minni framkvæmda.

Veiðar gengu vel og aflaðist vel af flestum tegundum. Sérstaklega er rétt að benda á afla m/s
Barkar sem reyndist tæpar 73.000 lestir á árinu og mun það vera mesti afli sem íslenskt skip hefur
dregið að landi á einu ári. Annars skiptist aflinn þannig að Barði fiskaði 3.491 tonn að verðmæti
461,8 milljónir króna. Bjartur fiskaði 2.386 tonn að verðmæti 211,8 milljónir króna. Börkur sem
fyrr var nefndur fiskaði 72.729 tonn að verðmæti 352.0 milljónir króna og Beitir fiskaði 47.098
tonn að verðmæti 242,8 milljónir króna.

Eins og á sl. ári var verð á uppsjávarfiski lágt sem sjá má á aflaverðmæti skipanna  en við því
var búist. Aflaverðmæti togaranna var samkvæmt áætlun.

Olíuverð var mjög hátt á árinu og var olíukostnaður langt umfram það sem áætlanir gerðu ráð
fyrir.
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Aflaheimildir

Á fiskveiðiárinu 2000-2001 eru afla-
heimildir Síldarvinnslunnar hf. 67.259 tonn.
Botnfiskur er 5.189 tonn en síld og loðna
62.070 tonn.

Fyrir utan þessar aflaheimildir hafa Beitir
og Börkur fiskað síld úr norsk-íslenska síl-
darstofninum og kolmunna. Alls fiskuðu
þessi skip um 41.789 tonn af kolmunna á
síðasta ári og 10.350 tonn af norsk-íslenskri
síld.

Með sameiningu við Skipaklett hf. aukast
aflaheimildir félagsins umtalsvert. Afla-
heimildir Skipakletts hf. á fiskveiðiárinu
2000-2001 eru um 2.842 tonn þar af heim-
ildir í úthafskarfa og þorski í Barentshafi
1.440 tonn.
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Dóttur- og hlutdeildarfélög

Síldarvinnslan hf. á um 43% hlut í Barðsnesi ehf. Rekstur þess félags byggir alfarið á veiðum
og vinnslu uppsjávarfisks. Barðsnes ehf. var stofnað í byrjun mars 1999 og hefur rekstur þess
gengið illa alveg frá upphafi. Félagið hefur til ráðstöfunar 2,33% loðnukvótans, 5 kvóta í
Íslandssíld og 3 leyfi í norsk-íslenska síldarstofninum. Félagið gerir út Birting-NK 119 og rekur
fiskimjölsverksmiðju í Sandgerði. Á árinu 2000 var verulegt tap af rekstri félagsins en reiknað
hafði verið með að reksturinn yrði í járnum. Ástæður má rekja til mikils gengistaps á lang-
tímaskuldum, hás olíuverðs og engrar loðnuveiði á haustmánuðum. Tap á árinu 2000 samkvæmt
rekstrarreikningi er 193 milljónir króna. Eigið fé Barðsness ehf. í árslok 2000 er um 726 milljónir
króna.

Síldarvinnslan hf. á þriðjung hlutafjár í Úthafssjávarfangi ehf. en markmið þess félags er að
halda utan um fjárfestingar erlendis á sviði sjávarútvegs. Úthafssjávarfang ehf. á 100% hlut í
Atlantic Coast Fisheries Corp. sem staðsett er í New Bedford í Bandaríkjunum.

Síldarvinnslan hf. á 35% hlut í Sæsilfri hf. en það félag hefur sótt um leyfi til reksturs
sjókvíaeldis á laxi í Mjóafirði. Reiknað er með að starfsemi fari lítið eitt af stað á árinu 2001 en
eldið hefjist af fullum krafti á vormánuðum árið 2002. Sótt hefur verið um leyfi til eldis á 8
þúsund tonnum af laxi í sjó. Ennfremur hefur Sæsilfur hf. sótt um þorskeldi í Eyjafirði.

Síldarvinnslan hf. á nú allt hlutafé í ísstöðinni sem nú heitir Vindheimar ehf. Fjarðabyggð seldi
Síldarvinnslunni hf. 50% hlutdeild sína í félaginu um mitt ár. Nokkur taprekstur var á
Vindheimum ehf. á síðasta ári sem rekja má fyrst og fremst til gengistaps.

Síldarvinnslan hf. á um 25% hlut í Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar hf. Rekstur þess félags
gekk þokkalega á síðasta ári.

Nettóáhrif dóttur- og hlutdeildarfélaga á rekstrarreikning eru neikvæð um 60,7 milljónir króna
eftir skatta.

Frystar afurðir, skipting magns eftir
markaðssvæðum 2000

Frystar afurðir, skipting verðmæta eftir
markaðssvæðum 2000

Önnur lönd
3% Bandaríkin

40%

Bretland
18%

Austur-Evrópa
14%

Japan
13%

Spánn
4%

Þýskaland
8%

Japan
18%

Þýskaland
9%

Önnur lönd
5%

Bandaríkin
10% Bretland

7%

Austur-Evrópa
47%

Spánn
4%



SVN

10

Ársskýrsla

Hlutabréf

Á síðasta ári voru skráð 258 viðskipti með hlutabréf Síldarvinnslunnar hf. á Verðbréfaþingi
Íslands fyrir alls 567,1 milljón króna að markaðsverðmæti. Meðalgengi þessara viðskipta var
5,26 og meðalupphæð viðskipta 2,2 milljónir króna. Lokagengi ársins var 3,75. Hluthafar voru
608 í árslok 2000 en voru 754 í ársbyrjun og hafði þeim fækkað um 146 á árin
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Aðalfundur

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. fyrir árið 1999 var haldinn í Neskaupstað laugardaginn 8.
apríl 2000. Stjórnarformaður félagsins, Kristinn V. Jóhannsson, flutti skýrslu um starfsemi ársins
og Björgólfur Jóhannsson, forstjóri, gerði grein fyrir ársreikningi félagsins. Samþykkti fundurinn
að greiða 7% arð til hluthafa fyrir árið 1999. Ennfremur var samþykkt heimild til stjórnar að auka
hlutafé félagsins í 1.000 milljónir króna með sölu nýrra hluta.

Eftirtaldir voru kjörnir í stjórn:
Kristinn V. Jóhannsson, Guðmundur Bjarnason, Kristinn Ívarsson, Þórður Magnússon og

Þórður Þórðarson. Höskuldur Ólafsson tók sæti Þórðar Magnússonar á miðju ári.
Til vara: Halldór Þorsteinsson, Smári Geirsson, Höskuldur Ólafsson, Haraldur Jörgensen og

Viggó Sigfinnsson.
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Áherslur og horfur í rekstri 2001

Rekstur Síldarvinnslunnar hf. byggir í meginatriðum á þremur rekstrarþáttum; rekstri útgerðar,
rekstri fiskimjölsverksmiðju og rekstri frystihúss. Mest áhersla hefur verið lögð á veiðar og
vinnslu uppsjávarfisks á undanförnum árum. Fjárfestingar félagsins hafa að verulegu leyti tekið
mið af því. Á árinu 2000 var fjárfest umtalsvert í bolfiskvinnslu félagsins og frysti- og kæli-
geymslu. Nú er nánast öll starfsemi félagsins komin á sama svæðið. Það hefur í för með sér
hagræðingu í rekstri félagsins. 

Stefnt er að því að vinnsla uppsjávarfisks verði nokkru meiri en á síðustu árum. Ennfremur er
reiknað með því að bolfiskvinnsla verði meiri en það tengist fyrirhugaðri sameiningu við
Skipaklett hf. Ekki verður um að ræða tímabundna sumarlokun landvinnslu félagsins eins og á
síðasta ári.

Reiknað er með að útgerð félagsins verði með svipuðu sniði og á síðasta ári. Haldið verður
áfram að afla reynslu á kolmunnaveiðum og jafnframt er áfram stefnt að því að ná auknu
verðmæti út úr kolmunnaaflanum. Stefnt er að því að nýta veiðiheimildir í síld og loðnu þannig
að verðmæti verði hámarkað. Reiknað er með að skuttogarar félagsins verði gerðir út allt árið.

Í áætlunum félagsins fyrir árið 2001 er gert ráð fyrir að félagið verði rekið með hagnaði og að
fjármunamyndun aukist verulega.
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Að áliti stjórnar og forstjóra Síldarvinnslunnar 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. 

Rekstrartekjur félagsins á árinu námu alls 2.910 milljónum króna en voru 2.752 milljónir króna
árið á undan.  Hækkun á milli ára er 6%.  Að meðtöldum innlögðum eigin afla var heildarvelta
félagsins 3.558 milljónir króna.  Rekstrarkostnaður fyrir afskriftir 2.407 milljónir króna en var
2.375 milljónir króna á síðasta rekstrarári og er hækkunin 1% á milli ára.  Tap af rekstri félagsins
var 416 milljónir króna á móti 136 milljónum króna hagnaði á síðasta ári. 

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði 5% arður til hluthafa en vísar að öðru leyti í
ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hagnaðar. 

Í lok ársins voru hluthafar í félaginu 606 en voru 754 í upphafi árs.  Þrír hluthafar áttu meira en
10% hlutafjárins í árslok 2000 en þeir eru Burðarás hf. um 24%,  Samvinnufélag útgerðarmanna
um 21% og Lífeyrissjóður Norðurlands um 12%.

Stjórn og forstjóri Síldarvinnslunnar hf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2000
með undirritun sinni.

Neskaupstað, 7. mars 2001

Guðmundur Bjarnason

Höskuldur Ólafsson
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Skýrsla stjórnar

Forstjóri

Kristinn V. Jóhannsson
stjórnarformaður

Kristinn Ívarsson 

Þórður Þórðarson

Björgólfur Jóhannsson 



Til stjórnar og hluthafa  Síldarvinnslunnar  hf.

Við höfum endurskoðað ársreikning Síldarvinnslunnar hf. fyrir árið 2000.  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 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 reiknings-
skilaaðferðum 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 2000, efnahag þess 31. desem-
ber 2000, og breytingu á handbæru fé á árinu 2000, í samræmi við lög, samþykktir félagsins og góða reikn-
ingsskilavenju.

Reykjavík, 7. mars 2001

Deloitte & Touche hf.

Guðmundur Kjartansson
endurskoðandi

Páll Steingrímsson
endurskoðandi
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Áritun endurskoðenda
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Rekstrartekjur

Rekstrartekjur fiskvinnslu ..........................................
Rekstrartekjur útgerðar................................................
Rekstrartekjur stoðdeilda ............................................
Afli til eigin vinnslu ....................................................

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld fiskvinnslu ............................................
Afli til eigin vinnslu ....................................................
Rekstrargjöld útgerðar ................................................
Rekstrarkostnaður stoðdeilda ......................................
Sameiginlegur rekstrarkostnaður ................................

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

Afskriftir fastafjármuna  ............................................

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ......

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

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

(Tap) Hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir skatta..........

Tekju- og eignarskattur

Reiknaður tekjuskattur ..............................................
Eignarskattur ..............................................................

(Tap) Hagnaður af reglulegri starfsemi ..........................

Áhrif hludeildarfélaga 

Áhrif hlutdeildarfélaga eftir skatta ..............................

( Tap) Hagnaður......................................................

Rekstrarreikningur árið 2000

3

18

10

Skýr. 2000 1999

2.174.936.713 
1.268.705.404 

114.390.752 
(648.239.402)
2.909.793.467 

1.805.980.209 
(648.239.402)
1.025.187.284 

130.015.609 
94.263.330 

2.407.207.029 

502.586.438 

(442.333.096)

60.253.342 

(571.052.097)

(510.798.755)

155.896.051 
(660.876)

155.235.175 

(355.563.580)

(60.741.198)

(416.304.778)

2.040.770.330 
1.118.282.607 

153.411.074 
(559.913.593)
2.752.550.418 

1.820.525.436 
(559.913.593)

894.433.476 
139.678.923 
80.506.334 

2.375.230.576 

377.319.842 

(354.266.464)

23.053.378 

233.343.985 

256.397.363 

(71.819.529)
(12.186.762)
(84.006.291)

172.391.072 

(36.345.546)

136.045.526 
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Fastafjármunir

Óefnislegar  eignir
Varanlegar fiskveiðiheimildir ......................................

Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi ............................
Skip og fylgihlutir ........................................................
Vélar og framleiðslutæki..............................................

Áhættufjármunir og langtímakröfur
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum................................
Eignarhlutar í öðrum félögum......................................
Verðbréf........................................................................
Reiknuð tekjuskattinneign............................................

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Vörubirgðir
Birgðir afurða ..............................................................
Birgðir rekstrarvara ......................................................
Birgðir verkstæða ........................................................

Skammtímakröfur
Viðskiptakröfur ............................................................
Ógreiddar afskipaðar afurðir ........................................
Kröfur á hlutdeildarfélög..............................................
Aðrar skammtímakröfur ..............................................

Handbært fé
Innstæður í innlánsstofnunum og sjóður......................

Veltufjármunir

Eignir

Efnahagsreikningur

2

3

5
5

6

7

Skýr. 31. 12. 2000 31. 12. 1999

319.837.915 
319.837.915 

1.514.893.758 
1.561.547.767 
1.596.307.954 
4.672.749.479 

482.101.627 
237.527.735 
41.988.123 
10.223.998 

771.841.483 

5.764.428.877 

322.893.337 
199.912.348 
24.249.352 

547.055.037 

51.343.525 
420.378.994 
208.851.996 
68.164.079 

748.738.594 

287.293.334 
287.293.334 

1.583.086.965 

7.347.515.842 

335.348.792 
335.348.792 

1.161.808.374 
1.558.174.084 
1.467.716.709 
4.187.699.167 

499.366.655 
233.884.289 

2.151.787 
0 

735.402.731 

5.258.450.690 

284.752.568 
163.037.320 
25.531.913 

473.321.801 

63.587.785 
250.977.797 
145.732.668 
83.691.736 

543.989.986 

447.490.686 
447.490.686 

1.464.802.473 

6.723.253.163 

Eignir
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Eigið fé
Hlutafé ........................................................................
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár ....................
Endurmatsreikningur ..................................................
Lögbundinn varasjóður  ..............................................
Óráðstafað eigið fé ......................................................

Eigið fé

Skuldbindingar
Tekjuskattsskuldbinding ............................................

Skuldbindingar

Skuldir

Langtímaskuldir
Skuldabréfalán............................................................
Skuldir við lánastofnanir ............................................

Skammtímaskuldir
Skuldir við lánastofnanir ............................................
Viðskiptaskuldir ........................................................
Skuldir við hlutdeildarfélög ......................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................
Reiknaðir skattar ársins ..............................................
Aðrar skammtímaskuldir ............................................

Skuldir og skuldbindingar

Eigið fé og skuldir

31.  desember  2000

8,9

10

11,12

11
13

Skýr. 31. 12. 2000 31. 12. 1999

880.000.000 
465.321.583 
255.862.721 
220.000.000 
650.811.392 

2.471.995.696 

0 
0 

236.052.335 
2.779.349.625 
3.015.401.960 

1.299.630.376 
165.618.642 

2.972.795 
283.047.714 

0 
108.848.659 

1.860.118.186 

4.875.520.146 

7.347.515.842 

880.000.000 
446.671.838 
205.201.168 
220.000.000 

1.100.635.280 
2.852.508.286 

171.703.995 
171.703.995 

232.670.797 
2.624.241.927 
2.856.912.724 

353.793.681 
114.118.603 

2.986.632 
275.369.788 
12.185.027 
83.674.427 

842.128.158 

3.870.744.877 

6.723.253.163 

Eigið fé og skuldir
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Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld ..............
Bakfærðir reiknaðir rekstrarliðir ..................................
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda ................

Handbært fé frá rekstri án vaxta
Innborgaðar vaxtatekjur ..............................................
Greiddir vextir..............................................................
Greiddir skattar ............................................................

Handbært fé frá rekstri

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfest í fasteignum ..................................................
Fjárfest í fiskiskipum og fylgihlutum ........................
Keypt áhöld, vélar og tæki ..........................................
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir  ............................
Fjárfest í varanlegum fiskveiðiheimildum ..................
Seldar varanlegar fiskiveiðiheimildir ..........................
Veitt langtímalán  ......................................................
Afborganir langtímaverðbréfa ....................................
Fjárfest í eignarhlutum í öðrum félögum  ..................
Seldir eignarhlutar  ....................................................

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar

Skammtímalán við lánastofnanir hækkun   ................
Nýjar langtímaskuldir  ................................................
Afborganir langtímaskulda  ........................................
Greiddur arður ............................................................
Keypt og innborgað hlutafé ........................................

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) handbærs fjár..........................
Handbært fé í upphafi árs ....................................

Handbært fé í lok tímabils ....................................

Veltufé frá rekstri

Sjóðstreymi árið 2000
Skýr. 2000 1999

60.253.342 
451.953.766 

(213.679.959)
298.527.149 
62.428.928 

(207.344.474)
(12.845.903)
140.765.700 

(384.620.556)
(72.598.151)

(286.346.768)
13.100.000 

0 
0 

(40.509.553)
257.144 

(71.210.202)
25.665.901 

(816.262.185)

849.962.058 
9.717.456 

(282.815.359)
(61.565.022)

0 
515.299.133 

(160.197.352)
447.490.686 

287.293.334 

354.772.137 

(11.147.856)
354.266.464 

(156.947.233)
186.171.375 
139.533.823 

(193.581.871)
(5.095.230)

127.028.097 

(28.964.087)
(530.945.855)
(221.843.244)

1.735.000 
(26.253.600)

67.436.670 
0 

199.286 
(510.080.602)

741.995.951 
(506.720.481)

52.240.345 
503.605.992 

(262.230.042)
(61.561.534)

182.500 
232.237.261 

(147.455.123)
594.945.809 

447.490.686 

283.975.330 
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Ársreikningurinn er í  samræmi við lög og góða reikningsskilavenju.  Við gerð ársreikningsins er í öllum megi-
natriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og á fyrra ári.  Ársreikningurinn er gerður eftir kostnaðar-
verðsaðferð að teknu tilliti til áhrifa verðlagsbreytinga.

Við gerð ársreikningsins er tekið tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga á afkomu og efnahag félagsins.
Þannig er rekstrarreikningi ætlað að sýna afkomu á meðalverðlagi en fjárhæðir í efnahagsreikningi eru á verð-
lagi í lok ársins. Miðað er við breytingu á neysluverðsvísitölu en hún hækkaði um 4,18% á árinu. Varanlegir
rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir eru endurmetnir með því að framreikna upphaflegt stofnverð þeirra og
afskriftir til ársloka 2000. Þeir varanlegu rekstrarfjármunir og þær óefnislegu eignir sem við bættust eða voru
seldir eru endurmetnir miðað við eignarhaldstíma. Áhrif verðlagsbreytinga á peningalegar eignir og skuldir eins
og þær voru í byrjun reikningsársins og á breytingu þeirra á árinu eru reiknuð og mynda reiknaðar tekjur vegna
verðlagsbreytinga að fjárhæð kr. 109.838.754. Endurmatshækkun varanlegra rekstrarfjármuna og reiknaðar
tekjur vegna verðlagsbreytinga er færð í endurmatsreikning meðal eiginfjárliða í efnahagsreikningi.

Eignir og skuldir sem bundnar eru vísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar upp miðað við verðlag
eða gengi í árslok.

Aðrar reikningsskilaaðferðir sem snerta einstök efnisatriði árshlutareikningsins eru tilgreindar í skýringum hér
á eftir.

Reikningsskilaaðferðir

Skýringar

1.

2.

Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir samanstanda af keyptum varanlegum fiskveiðiheimildum.  Eignir þessar eru afskrifaðar um
6% árlega og greinast þannig:

Stofnverð 1.1. ............................................................................................................................
Afskrifað áður ..........................................................................................................................
Bókfært verð 1/1 ........................................................................................................................

Endurmat á árinu ........................................................................................................................
Afskrifað á árinu ........................................................................................................................

Bókfært verð 31.12.....................................................................................................................

Í upphafi fiskveiðiársins, sem hófst 1. september 2000, höfðu fiskiskip félagins til ráðstöfunar fiskveiðiheimildir
sem námu um 4.903 þorskígildistonnum í af botnfiski og úthafsrækju.  Auk þess hefur félagið 7 % af úthlutuðum
veiðiheimildum á loðnu til umráða eða um 57 þúsund tonn og fjórum kvótum í Íslandssíld eða um 4,8 þúsund
tonn auk tveggja leyfa í Norsk-íslenska síldarstofninum.  Ónýttur hluti veiðiheimildanna í árslok 2000 nam um
3.123 þorskígildistonnum af botnfiski og úthafsrækju og um 57 þúsund tonn af loðnu og um þrettán hundruð tonn
af Íslandssíld.

476.469.100 
(141.120.308)

335.348.792 

13.478.891 
(28.989.768)

319.837.915 



SVN

22

Ársskýrsla

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

Stofnverð 1.1. ............................................
Afskrifað áður ..........................................
Bókfært verð 1/1........................................

Endurmat á árinu ......................................
Viðbót á árinu ..........................................
Selt á árinu ................................................
Afskrifað á tímabilinu ..............................
Bókfært verð 31.12. ..................................

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

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af framreiknuðu kostnaðarverði miðað við eignarhalds-
tíma á tímabilinu og færðar til gjalda á meðalverðlagi tímabilsins. Afskriftir samkvæmt rekstrarreikningi greinast
þannig:

Afskrift varanlegra rekstrarfjármuna ..............................................................................................
Afskriftir óefnislegra eigna sbr. skýringu 2 ..................................................................................

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í lok ársins greinist þannig:

Fasteignir og lóðir ..................................................................
Vélar, áhöld og tæki ..............................................................
Barði NK 120 ........................................................................
Bjartur NK121........................................................................
Börkur NK 122 ......................................................................
Beitir NK 123 ........................................................................

3.

4.

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Samtals

8.383.479.217 
(4.195.780.052)

4.187.699.165 

177.052.993 
743.565.475 
(22.224.826)

(413.343.328)
4.672.749.479 

413.343.328 
28.989.768 

442.333.096 

Vélar og
framleiðslutæki

3.016.851.915 
(1.549.135.205)

1.467.716.710 

61.087.645 
286.346.768 

(446.037)
(218.397.132)
1.596.307.954 

12-20%

Fiskiskip

3.395.296.740 
(1.837.122.658)

1.558.174.082 

64.086.793 
72.598.151 
(6.231.434)

(127.079.825)
1.561.547.767 

6%

Fasteignir

1.971.330.562 
(809.522.189)
1.161.808.373 

51.878.555 
384.620.556 
(15.547.355)
(67.866.371)

1.514.893.758 

3-4%

Bókfært 
verð

1.514.893.758 
1.596.307.954 

179.174.633 
124.684.397 
871.163.069 
386.525.668 

4.672.749.479 

Vátrygginga-
mat

2.596.174.000 
2.934.744.000 

282.074.000 
157.546.000 

1.002.484.000 
382.959.000 

7.355.981.000 

Fasteignamat

519.045.520 

519.045.520 
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Eignarhlutar félagsins í þeim félögum þar sem eignarhlutdeildin er umfram 20% eru færðir samkvæmt hlutdeild-
araðferð.  Félagið gerir ekki samstæðureikningsskil þrátt fyrir að hafa eignast öll bréf í Vindheimum ehf. á árinu
þar sem velta þess félags er óveruleg.  Eignarhlutar í öðrum félögum eru bókfærðir á kostnaðarverði.

Eignarhlutar í tengdum félögum (dótturfélög / móðurfélög):
Barðsnes ehf., Sandgerði ....................................................
Vindheimar ehf., Neskaupstað ............................................
Sæsilfur hf., Neskaupstað ....................................................
Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar hf., Neskaupstað............
Úthafssjávarfang ehf., Reykjavík ........................................

Eignarhlutar í öðrum félögum:
S.H. hf., Reykjavík ..............................................................
SÍF hf., Hafnarfirði ..............................................................
S.R. Mjöl hf. ........................................................................
Loðnuvinnslan hf., Fáskrúðsfirði ........................................
Össur hf., Reykjavík ............................................................
Flaga hf., Reykjavík ............................................................
Fjárfestingafélag Austurlands hf., Reyðarfirði ....................
Íslenska Járnblendifélagið hf. , Grundartanga ....................
Ísgata hf., Reykjavík ............................................................
Flugleiðir hf. ......................................................................
Olís hf., Reykjavík ..............................................................
Aðrir eignarhlutar ................................................................

Birgðir afurða eru metnar á áætluðu kostnaðarverði. Kostnaðarverðið er þannig reiknað að meðalálagning á
gjaldfærðan framleiðslukostnað er dregin frá áætluðu söluverði birgðanna. Birgðabreyting afurða er færð meðal
rekstrartekna og greinast afurðabirgðir þannig:

Frystar afurðir landverkunar ..........................................................................................................
Mjölbirgðir......................................................................................................................................
Lýsisbirgðir ....................................................................................................................................

Birgðir rekstrarvara eru metnar við kostnaðarverði að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. Undirslegin veiðar-
færi eru metin á hálfu kostnaðarverði.

5.

6.

Bókfært verð

312.278.977 
15.657.188 
43.750.000 
21.396.124 
89.019.338 

482.101.627 

188.673.448 
14.268.354 
7.150.833 
6.520.000 
5.286.209 
4.969.725 
2.500.000 
2.483.355 
1.433.667 
1.271.913 
1.000.000 
1.970.231 

237.527.735 

719.629.362 

203.514.249 
79.172.688 
40.206.400 

322.893.337 

Nafnverð

400.000.000 
20.000.000 
1.300.000 
8.262.000 

109.019.338 

80.986.300 
3.676.629 
2.212.069 
2.000.000 

82.597 
215.000 

2.500.000 
1.180.000 
1.433.667 

322.680 
625.000 

1.147.404 

Hlutdeild

43,01%
100,00%
35,00%
26,66%
33,33%

Eignarhlutar í félögum

Birgðir
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Skuldbindingar

Tekjuskattsskuldbinding félagsins í upphafi árs nam um 172 milljónum króna en er engin í árslok 2000.
Reiknaður tekjuskattur er nú tekjufærður í rekstrarreikningi alls um kr. 182 milljónir króna og er því reiknuð
tekjuskattsinneign að fjárhæð 10 milljónir króna færð til eignar meðal langtímakrafna. 

Reiknuð tekjuskattsinneign stafar af mismun efnahagsliða í skattauppgjöri annars vegar og ársreikningi hins
vegar en tekjuskattsstofn félagins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil félagsins.

Breyting skattskuldbindingarinnar á árinu greinist þannig:

Tekjuskattskuldbinding í ársbyrjun 2000 ..........................................................................................
Reiknaður tekjuskattur ársins ..........................................................................................................
Reiknuð tekjuskattsinneign færð meðal langtímakrafna ................................................................

Reiknuð tekjuskattsinneign félagsins skiptist þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:
Varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................................................
Eignarhlutar í félögum ..................................................................................................................
Aðrir liðir ........................................................................................................................................
Áhrif af yfirfæranlegu skattalegu tapi ............................................................................................

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu kr. 4.000.000. Hér er ekki um endanlega
afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Engar breytin-
gar voru á niðurfærslu skammtímakrafna á árinu.

Heildarhlutafé félagsins er kr. 880.000.000 eins og kveðið er á um í samþykktum þess. Eitt atkvæði fylgir hverj-
um einnar krónu hlut í félaginu.  Jöfnunarverðmæti hlutabréfa félagsins í árslok 1996 var um 1.195 milljónir
króna og var hlutafé félagsins þá 400 milljónir króna. 

Yfirlit yfir eiginfjárreikninga:

Yfirfært frá fyrra ári ..........................

Endurmat fastafjármuna....................
Endurmat
eignarhluta í félögum ......................

Reiknaðar tekjur
vegna verðlagsbreytinga ..................

Endurmat eigin fjár ..........................
Greiddur arður ..................................
Tap ársins ..........................................

7.

8.

9.

10.

Skammtímakröfur

Eigið fé

Óráðstafað
eigið fé

1.100.635.280 

28.045.912 
(61.565.022)
(416.304.778)
650.811.392 

(171.703.995)
181.927.993 
10.223.998 

(151.551.125)
39.258.828 

(10.031.079)
132.547.375 
10.223.998 

Lögbundinn
varasjóður

220.000.000 

220.000.000 

Endurmats-
reikningur

205.201.168 

190.611.651 

16.584.313 

(109.838.754)
(46.695.657)

255.862.721 

Yfirverðs-
reikningur

446.671.838 

18.649.745 

465.321.583 

Hlutafé

880.000.000 

880.000.000 
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11.

12.

Langtímaskuldir

Yfirlit um langtímaskuldir

Skuldir í CHF ....................................................................................................................................
Skuldir í DEM ..................................................................................................................................
Skuldir í DKK ..................................................................................................................................
Skuldir í EUR ..................................................................................................................................
Skuldir í FRF ....................................................................................................................................
Skuldir í GBP ....................................................................................................................................
Skuldir í JPY ....................................................................................................................................
Skuldir í NOK ..................................................................................................................................
Skuldir í SEK ....................................................................................................................................
Skuldir í USD....................................................................................................................................

Skuldir í íslenskum krónum ............................................................................................................

Næsta árs afborganir langtímaskulda ..............................................................................................

Langtímaskuldir samkvæmt ársreikningi ........................................................................................

Afborganir af langtímaskuldum félagsins í lok ársins greinast þannig á næstu ár:

Næsta árs afborganir..........................................................................................................................
Afborganir 2002 ................................................................................................................................
Afborganir 2003 ................................................................................................................................
Afborganir 2004 ................................................................................................................................
Afborganir 2005 ................................................................................................................................
Afborganir síðar ................................................................................................................................

Framvirkir samningar

Félagið hefur gert framvirka samninga, valréttarsamninga og gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamninga.
Framvirkir gjaldmiðlasamningar eru gerðir til að takamarka gengisáhættu vegna eigna og skulda. Hér er

annars vegar um að ræða samninga vegna skuldasamsetningar félagsins og hins vegar samninga vegna samnings-
bundinna greiðslna í tengsum við tekjuöflun félagsins. Bókuð staða samninganna í árslok 2000 er neikvæð um
8,6 milljónir króna en raunstaða þeirra á sama tíma er neikvæð um 47 milljónir króna. Framvirku gjald-
miðlasamningarnir eru ekki færðir í ársreikninginn. 

Félagið hefur gert valréttarsamninga í erlendum gjaldmiðlum Samningarnir fela í sér heimildir félagsins til
viðskipta með gjaldeyri á föstu gengi við ákveðin skilyrði á árinu 2001. Bókuð staða samninganna í árslok 2000
er neikvæð um 21 milljónir króna en raunstaða þeirra á sama tíma er neikvæð um 49 milljónir króna.
Valréttasamningarnir eru ekki færðir í ársreikninginn.

Félagið hefur gert gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamninga í þeim tilgangi að takmarka gengis- og vaxtaáhættu
sína. Grunnfjárhæð samninganna er um 1.121 milljónir króna í árslok og fela þeir í sér nýta vaxtamun á milli
innlendra verðbréfa og skulda í erlendum gjaldmiðlum. Raunstaða samninganna í árslok 2000 er um 179
milljónir króna og það fært til gjalda í rekstrarreikningi. 

Eftirstöðvar

118.753.635 
448.725.672 
146.499.679 
27.423.285 
120.078.338 
204.984.478 
521.826.261 
182.121.866 
317.253.601 
849.884.793 

2.937.551.608 
360.898.066 

3.298.449.674 

(283.047.714)

3.015.401.960 

283.047.714 
501.810.454 
227.200.762 
519.398.808 
467.948.010 

1.299.043.926
3.298.449.674
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Skattamál

Ekki kemur til greiðslu tekjuskatts vegna yfirfæranlegs skattalegs taps, en það nemur 442 milljónum króna í
árslok 2000.  Ónýtt skattalegt tap nýtist til frádráttar hagnaði næstu átta ára eftir að það myndast. Yfirfæranlegt
tap félagsins má í síðasta lagi draga frá hagnaði sem hér segir:

Frá hagnaði ársins 2006......................................................................................................................
Frá hagnaði ársins 2008......................................................................................................................

Ábyrgðir og veðsetningar

Ábyrgðir utan efnahagsreiknings vegna þriðja aðila nema alls um 614 milljónum króna. Sjálfskuldaábyrgð hlut-
deildarfélagsins Barðsness ehf nemur alls um 400 milljónum króna og gildir þar til gengið hefur verið frá endan-
legri langtímafjármveitingu Barðsness ehf. Síldarvinnslan hf. hefur ennfremur gengist í sjálfskuldarábyrgð að
fjárhæð 2,5 milljónir USD eða um 212 milljónum króna gagnvart lánum sem Íslandsbanki hefur lánað Atlantic
Coast  Fisheries Corporation en það félag er í eigu hlutdeildarfélags Síldarvinnslunnar hf., Úthafssjávarfangs ehf.
Þessi lán eru með veði í fasteignum, vélum og tækjum, birgðum og útistandandi viðskiptakröfum Atlantic Coast
Fisheries Corporation. Ábyrðir til annarra aðila nema um 1,5 milljónum króna.

Á eignum félagsins hvíla þinglýst veð og skuldbindingar til tryggingar skuldum þess, sem voru að eftirstöðvum
um 1.395 milljónir króna. Auk þess eru áhvílandi á eignunum tryggingarbréf að fjárhæð  236 milljónir króna. 

Veðsetningar greinast þannig á eignaflokka:

Veðsetningar greinast þannig á eignaflokka í milljónum króna:

Skip ....................................................................................................
Fasteignir ..........................................................................................

Önnur mál

Félagið hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna- og vatnstjóns og nemur bótafjárhæðin allt að 637
milljónum króna.

Laun og tengd gjöld greinast þannig í þúsundum króna:

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

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

Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda félagsins á árinu 2000 nam um 10 milljónum króna. 

13.

14.

15.

16.

17.

30.541.540 
411.283.042 
441.824.582 

Bókfært
verð eigna

1.562
1.515
3.076

Tryggingar-
bréf

83
153
236

Eftirstöðvar
skuldbindinga

898
498

1.395

1999

920.318 
112.808 

1.033.126 

325 

2000

918.557 
119.925 

1.038.482 

295 
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Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:

Vaxtatekjur ................................................................................................................
Söluhagnaður hlutabréfa ..........................................................................................
Arður ........................................................................................................................

Vaxtagjöld ..................................................................................................................
Verðbætur og gengismunur  ......................................................................................

Reiknaðar tekjur vegna áhrifa verðlagsbreytinga ....................................................

Sjóðstreymi

Fimm ára yfirlit um sjóðstreymi á verðlagi hvers tímabils.

Hagnaður ársins ................................
Afskriftir............................................
Reiknaðir fjármagnsliðir ..................
Aðrar breytingar................................
Hreint veltufé frá rekstri ................

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

Kennitölur

Úr rekstrarreikningi 

Hagnaður fyrir afskriftir / rekstrartekjur............................................
Hagnaður af reglulegri starfsemi f. skatta / rekstrartekjur ................
Hagnaður ársins / rekstrartekjur ........................................................

Arðsemi eigin fjár ..............................................................................

Úr efnahagsreikningi 

Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir ........................
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn ......................................
Innra virði hlutafjár - eigið fé/hlutafé ................................................

1996

474.584.695 
233.465.295 
(75.863.205)

(135.351.608)
496.835.177 

(236.593.431)
88.260.441 

348.502.187 

1997

332.256.534 
341.657.923 
(23.689.957)
(19.013.622)
631.210.878 

(53.323.009)
7.409.084 

585.296.953 

1999

120.860.571 
175.455.520 
17.846.652 

314.162.743 

(194.608.378)
(14.933.896)

(209.542.274)

128.723.516 
233.343.985 

2000

56.216.314 
11.849.145 
5.386.415 

73.451.874 

(267.057.118)
(487.285.607)
(754.342.725)

109.838.754 
(571.052.097)

1998

121.902.273 
402.744.030 

3.888.956 
(91.031.699)
437.503.560 

75.711.663 
3.551.297 

516.766.520 

1998

14,69% 
0,76% 
2,92% 

4,89% 

1999

12,62% 
1,72% 
5,00% 

5,27% 

2000

17,27% 
(17,55%)
(14,31%)

(14,59%)

31/12 1998

1,83 
0,41 
2,93 

31/12 1999

1,74 
0,42 
3,24 

31/12 2000

0,85 
0,34 
2,81 

1999

136.045.526 
354.266.464 

(105.671.178)
(100.665.482)
283.975.330 

(68.080.312)
(88.866.921)
127.028.097 

2000

(416.304.778)
442.333.096 
425.717.021 
(96.973.202)
354.772.137 

(278.481.844)
64.475.407 

140.765.700 

18.

19.

20.

21.
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