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Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis.

Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Hluthafi hjá félaginu var einn í lok árs sem og í upphafi árs.

Faxaflóahafnir sf.  ................................................................................. 51.000.000 100,0%

 51.000.000

Reykjavík, 18. janúar 2016

Stjórn:

Framkvæmdastjóri:

Stjórn félagsins Halakot ehf. og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið

2015 með undirritun sinni.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður félagsins 94 þús.kr. á árinu. Eigið fé félagsins í lok árs var

jákvætt um 49,5 millj.kr. en var um 49,4 millj.kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins leggur til að hagnaði

ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til ársreikningsins varðandi fjárhagsstöðu

félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á árinu. Engar launagreiðslur voru hjá félaginu á fyrra ári.
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Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa félagsins Halakot ehf.

Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum því ekki í  ljós álit á honum.

Reykjavík, 18. janúar 2016

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Theodór S. Sigurbergsson

löggiltur endurskoðandi

Á grundvelli upplýsinga sem stjórnendur hafa veitt okkur höfum við aðstoðað við gerð ársreiknings

félagsins Halakot ehf. fyrir árið 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410 um gerð og

framsetningu óendurskoðaðra reikningsskila og settar siðareglur. Markmiðið er að aðstoða félagið

Halakot ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur á

Íslandi. Ábyrgð á reikningsskilum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er byggður á gögnum

félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.

Grant Thornton endurskoðun ehf. 

Halakot ehf . - Ársreikningur 2015 4 Óendurskoðaður ársreikningur



Rekstrarreikningur ársins 2015

Skýr. 2015 2014

Rekstrartekjur

Aðrar tekjur  .......................................................................................... 8  834.588  541.010

 834.588  541.010

Rekstrargjöld

Annar rekstrarkostnaður  .................................................................... 9  1.018.362)(                 1.181.287)(                

 1.018.362)(                 1.181.287)(                

Tap fyrir fjármagnsliði  ........................................................  183.774)(                    640.277)(                   

Fjármagnsliðir 3

Fjármunatekjur  .....................................................................................  285.449  484.457

Fjármagnsgjöld  .....................................................................................  7.487)(                        1.996)(                       

Hrein fjármagnsgjöld  ..........................................................................  277.962  482.461

Hagnaður (tap) ársins  ........................................................  94.188  157.816)(                   
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Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Eignir Skýr. 2015 2014

Eignir á byggingastigi  ..........................................................................  31.662.380  31.662.380

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur  .................................. 2, 5  94.729  134.273

Handbært fé  ......................................................................................... 2  22.055.371  21.932.552

Eignir alls  53.812.480  53.729.205

Eigið fé og skuldir

Hlutafé  ...................................................................................................  51.000.000  51.000.000

Ójafnað tap  ...........................................................................................  1.477.388)(                 1.571.576)(                

Eigið fé 6  49.522.612  49.428.424

Viðskiptaskuldir  ...................................................................................  4.289.868  4.300.781

Skuldir alls  4.289.868  4.300.781

Skuldir og eigið fé alls  53.812.480  53.729.205
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Sjóðstreymi ársins 2015
  

Skýr. 2015 2014

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi  .............................................   94.188  157.816)(                   

  94.188  157.816)(                   

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

     Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)  .........................................  39.544  22.188)(                     

     Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)  ........................................  10.913)(                      58.185

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum  28.631  35.997

Handbært fé (til) frá rekstri  122.819  121.819)(                   

Fjárfestingarhreyfingar

Veðskuldabréf, breyting  .....................................................................  0  3.700.000

Fjárfestingarhreyfingar  0  3.700.000

Hækkun á handbæru fé  ......................................................  122.819  3.578.181

Handbært fé í ársbyrjun  .....................................................................  21.932.552  18.354.371

Handbært fé í lok árs  ..........................................................  22.055.371  21.932.552
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Skýringar

1. Starfsemi

Aðalstarfsemi félagsins Halakot ehf. er bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis og er félagið með aðalstarfsstöð í Reykjavík.

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir 

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Erlendir gjaldmiðlar

Ársreikningur félagsins Halakot ehf. fyrir árið 2015 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar

reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir

sömureikningsskilaaðferðum og árið áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum. 

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar á gengi viðskiptadags. Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru

umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi í lok árs 2015. Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum á árinu eru umreiknuð í íslenskar

krónur á viðskiptadegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

Í samræmi við lög um ársreikninga ber stjórnendum við gerð ársreiknings að meta, draga ályktanir og taka ákvarðanir 

sem hafa áhrif á eignir, skuldir, tekjur og gjöld á reikningsskiladegi. Það sama gildir um ábyrgð stjórnenda varðandi 

upplýsingar í skýringum ársreiknings. Við mat og ályktanir byggja stjórnendur á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem 

taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir 

með öðrum hætti.  

Gengisskráning erlendra gjaldmiðla

Meðalgengi ársins Lokagengi ársins

2015 2014 2015 2014

USD  ............................................................ 131,85 116,75 129,90 127,20

GBP  ............................................................ 201,58 192,17 192,53 198,14

CAD  ........................................................... 103,25 105,71 93,54 109,91

DKK  ........................................................... 19,615 20,773 18,994 20,781

NOK  .......................................................... 16,367 18,542 14,79 17,192

SEK  ............................................................ 15,642 17,033 15,44 16,491

CHF  ............................................................ 137,08 127,50 130,86 128,65

JPY  .............................................................. 1,0893 1,1042 1,0795 1,0652

EUR  ............................................................ 146,3 154,86 141,71 154,27
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Fjármagnsliðir

Fjármagnsliðir eru færðir í rekstrarreikning á því tímabili sem þeir falla til. 

Skráning tekna

Lotun gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

Skattamál

Varanlegir rekstrarfjármunir 

Fjárfestingarverðbréf 

Eignarhlutar í félögum eru metnir á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni. 

Viðskiptakröfur

Handbært fé

Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikning. Útreikningur hans byggir á afkomu fyrir skatta að teknu tilliti til

varanlegs mismunar á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattshlutfall er 20%. 

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast.  
Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild.   

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar 
eða verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan 
hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.  

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast 
félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru 
upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum 
beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand. 
 
Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á tímabilinu að 
teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis. 
 
Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.  

Tekjuskattur til greiðslu er sá tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins 
auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára. 
 
Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. Mismunurinn 
stafar af því að tekjuskattsstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. 
 
Tekjuskattsinneign er metin á reikningsskiladegi og er einungis færð að því marki sem taliðer að hún nýtist á móti 
skattskyldum hagnaði næstu ára.  

Halakot ehf . - Ársreikningur 2015 9 Óendurskoðaður ársreikningur



Langtímaskuldir 

Viðskiptaskuldir 

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar. 

3. Fjármagnsliðir

Fjármunatekjur greinast þannig: 2015 2014

Vaxtatekjur  ......................................................................................................................... 1  285.449  484.457

 285.449  484.457

Fjármunagjöld greinast þannig:

Vaxtagjöld og verðbætur  ................................................................................................. 1  5.364  1.996

Seðilgjöld m/vsk  ............................................................................................................... 1  2.123  0

 7.487  1.996

4. Skattamál

Uppsafnað skattalegt rekstrartap félagsins til næsta árs nam um 1,4 millj.kr. í lok ársins.

5. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Aðrar skammtímakröfur 2015 2014

Fyrirframgreiddur kostnaður  ..........................................................................................  4.061  0

Fjármagnstekjuskattur, afdreginn  ...................................................................................  57.089  67.725

Uppgjörsreikningur fyrir vsk.  ..........................................................................................  33.579  66.548

 94.729  134.273

6. Eigið fé

Hlutafé félagsins nam 51 millj.kr. í lok ársins.  Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar 
upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til 
gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári. 

Skattstofnar félagsins sem fram koma í uppgjörinu eru neikvæðir, og kemur því ekki til greiðslu opinberra gjalda á árinu 
2016. 

Yfirlit um eiginfjárreikninga: Hlutafé Ójafnað tap Samtals

Flutt frá fyrra ári  ............................................................................   51.000.000  1.571.576)(          49.428.424

Hagnaður ársins  .............................................................................   94.188  94.188

Eigið fé samtals 31.12. 2015  ........................................................  51.000.000  1.477.388)(          49.522.612
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7. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir 2015 2014

Lánardrottnar  .....................................................................................................................  4.289.868  4.300.781

 4.289.868  4.300.781
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Skýringar ársins 2015 frh.

2015 2014

8. Aðrar tekjur

Húsaleigutekjur  ..............................................................................................  834.588  541.010

Aðrar tekjur  834.588  541.010

9. Annar rekstrarkostnaður

Rafmagn og hiti  ..............................................................................................  103.472  138.798

Viðhald húsnæðis  ...........................................................................................  0  127.657

Fasteignagjöld  .................................................................................................  577.267  586.471

Reikningsleg aðstoð  .......................................................................................  270.779  253.844

Vátryggingar  ....................................................................................................  49.044  48.684

Annar kostnaður  ............................................................................................  17.800  25.833

Annar rekstrarkostnaður  1.018.362  1.181.287
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