
Jeratún ehf. 
 

Lykiltölur úr ársreikningum 2004 - 2008  
 
 
 
 

 
 

Rekstrarreikningur 2008 2007 2006 2005 2004 

Tekjur 34.714 31.092 29.569 60.177 12.014 

Rekstrargjöld -5.656 -3.169 -5.444 -4.420 -5.775 

Afskriftir -4.766 -4.749 -4.581 -4.117 -900 
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld -98.648 -50.654 53158 -42.625 -4.543 
Hagnaður fyrir skatta -74.357 -27.530 -33.614 9.015 796 
Tekjuskattur 0 0 1.722 -1.722 0 
Hagnaður ársins -74.357 -27.530 -31.892 7.293 796 

 

 

    Efnahagsreikningur  

    Fastafjármunir 459.450 460.915 465.240 436.382 381.079 

Veltufjármunir 3.637 4.316 10.656 39.458 25.975 

Eignir samtals 463.087 465.231 475.896 475.840 407.054 

 

 

    Eigið fé -61.437 -19.080 -23.550 8.343 1.050 
Langtímaskuldir og skuldbindingar 477.152 440.713 444.646 443.959 325.626 

Skammtímaskuldir 47.373 43.598 54.780 23.538 80.378 

Eigið fé og skuldir samtals 463.087 465.231 475.896 475.840 407.054 

 

 

    Yfirlit um sjóðstreymi  

    Handbært fé frá (til) rekstri 5.992 -3.864 22.291 -18.129 43.826 

Fjárfestingahreyfingar -3.301 -425 -33.439 -59.420 -368.958 

Fjármögnunarhreyfingar 817 3.323 -18.441 103.341 330.000 

Handbært fé í árslok 3.631 123 1.089 30.679 4.887 

 

 

    Kennitölur  

    Veltufjárhlutfall 0,08 0,1 0,19 1,68 0,32 

Eiginfjárhlutfall -13,27% -4,10% -4,95% 1,75% 0,26% 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ársreikningur Jeratúns ehf. árið 2008 
 
Ársreikningur Jeratúns ehf. er gerður í samræmi við nýja og endurbætta staðla (IFRS/IAS) og túlkanir 
(IFRIC) sem tóku gildi á reikningsárinu. 
 
Ársreikningur Jeratúns ehf. fyrir árið 2008 var staðfestur af stjórn félagsins í dag, 31. mars 2009. 
 
Jeratún ehf. er einkafyrirtæki í eigu Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólmsbæjar og bera þau ábyrgð á skuldbindingum þess. Hlutverk félagsins er bygging og rekstur 
skólahúsnæðis Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði. Starfsemi félagsins flokkast því undir að vera á 
vettvangi sveitarfélaga. 
 
Tap félagsins á árinu 2008 var 74.357 þús. kr. og í lok þess var eigið fé neikvætt um sem nam 61.437 þús. 
kr. samkvæmt ársreikningi. Ástæða fyrir þessu tapi má rekja til mikils  fjármagnskostnaðar og of lágrar 
húsaleigu. Stjórnin mun leggja það til við hluthafafund félagsins að hlutafé verði aukið um 38 milljónir. 
  
Stjórn félagsins vekur athygli á áritun óháðs endurskoðanda sem er með fyrirvara. 
 
Lántaka félagsins er vegna fjármögnunar framkvæmda við Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Sveitarfélögin 
ásamt ríkinu greiða húsaleigu sem á að standa undir afborgunum og vöxtum af lánum. Í lok ársins námu 
eftirstöðvar lána 512,8 millj. kr. og voru eftirstöðvar í skilum. Sveitarfélögin bera hlutfallslega ábyrgð á 
greiðslu lánanna.  
 
Ásgeir Valdimarsson, er stjórnarformaður Jeratúns ehf. og veitir frekari upplýsingar um starfsemi þess og 
stöðu. 
 
 
 


