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stjórnarformaður

Hannes Karlsson
framkvæmdastjóri

Halldór Jóhannsson

Helstu breytingar á óskráðum hlutabréfum voru sala á 

eignarhlutum í Norðlenska matborðinu ehf. og  Stefnu 

ehf. en félagið keypti á árinu eignarhluti í Hreinsi

tækni ehf. og Saga Capital fjárfestingabanka hf.  Vægi 

óskráðra hlutabréfa jókst í eignasafni félagsins á árinu.  

Félagið keypti og seldi markaðsverðbréf á árinu fyrir 12 

milljarða króna.  Eignir félagsins í skráðum innlendum 

hlutabréfum voru seldar á haustmánuðum og frekari 

áformum um aukið vægi þeirra slegið á frest.  Félagið 

lenti því ekki í þeim hremmingum sem margir fjárfes

tar glíma við nú um stundir.  Eins og áður verður lögð 

áhersla á virka áhættustýringu auk áherslu á traustan 

efnahag og gæði eigna.

Á árinu fjölgaði félagsmönnum um 1.300 og eru þeir nú 

um 14.500.  Notkun á KEA kortinu er mikil og  almenn 

ánægja ríkjandi meðal félagsmanna og samstarfs aðila, 

en þeir eru nú 64 talsins.  Nýlega var kynnt viðbót við 

KEA kortið sem er útgáfa á KEA kredit og debetkorti í 

samstarfi við sparisjóði á félagssvæðinu og hefur þessi 

nýjung strax fengið góðar viðtökur. 

Sú þróun sem hófst  á fjármálamörkuðum á síðasta 

ári hefur haldið áfram á þessu ári.  Staða KEA í þessu 

umhverfi er sterk, efnahagur félagsins er vel til þess 

fallinn að standa af sér áframhaldandi þrengingar á 

fjármálamörkuðum til skemmri og lengri tíma.  Þetta 

má rekja til grunnþátta í fjárfestingarstefnu félagsins, 

þar sem tekið er fullt tillit til vægis þeirrar áhættu sem 

jafnan fylgir sérhverri ákvarðantöku um fjár festingar.  

Jákvæðni félagsmanna í garð KEA stafar meðal 

 annars af sátt um slík vinnubrögð.  Mikilvægt er að 

staða félagsins sé jafnan með þeim hætti, að það geti 

nýtt fjárfestingartækifæri sem fyrirvaralítið kunna að 

myndast.  Í umhverfi óvissu eins og nú ríkir, geta slík 

tækifæri vissulega skotið upp kollinum og félagið er 

þá í ákjósanlegri stöðu til að nýta sér þau.  Það er í 

góðu samræmi við sjónarmið félagsmanna um stöðu 

félagsins og stefnu.

Ágætu félagsmenn.

Árið 2007 var viðburðaríkt og um margt sérstakt fyrir 

íslenskt atvinnu og þjóðlíf.  Framan af árinu upplifði 

þjóðin líklega hámark þeirrar þenslu og hagvaxtar 

sem einkennt hefur undanfarin misseri, en um mitt 

árið urðu atburðir á alþjóðlegum fjármálamörkuðum 

til þess að draga tók úr vextinum.  Þetta hefur í reynd 

gjörbreytt á mjög skömmum tíma öllum viðfangs

efnum fjármálafyrirtækja og atvinnulífs á Íslandi.  

Áður var spilaður hraður sóknarleikur en nú er 

skyndilega spilaður varnarleikur og hafa margir farið 

illa út úr þeim viðsnúningi.  Nú reynir á og mikivægt 

að hafa sterk bein til að komast klakklaust í gegnum 

erfiðleikana.  Tími aðlögunar er framundan.

Þau vatnaskil sem urðu á síðasta ári munu reynast 

mörgum lærdómsrík.  Stöðugur vöxtur og uppgangur 

var farinn að nærast á sjálfum sér og líklega  margir 

farið hraðar yfir en getan leyfði.  Á mjög skömmum 

tíma hafa viðhorf gjörbreyst; endurmat orðið á 

verðlagningu áhættu , áhersla lögð á aðhald í rekstri 

og virka áhættustýringu.

ÁVARP FORMANNS OG FRAMKVÆMDASTJÓRA

Skipulagi KEA var breytt í framhaldi af síðasta aðal

fundi og fjárfestingastefna félagsins var uppfærð.  

Megin breytingar á skipulagi felast í því að allar meiri

háttar ákvarðanir um viðskipti með eignir eru teknar 

af stjórn KEA en voru áður í höndum stjórna dóttur

félaga.  Áhersla er nú lögð á einstakar tegundir fjár

festingaflokka en ekki sérstök fjárfestingarfélög.  Megin 

fjárfestingarflokkar félagsins eru einkafjár festingar, 

framtaksfjárfestingar, innviðafjárfestingar og stöðu

taka.  Þessar breytingar hafa ekki breytt starfsháttum 

KEA í reynd svo neinu nemi.

Afkoma félagsins á síðasta ári var góð, ekki síst í  ljósi 

aðstæðna á fjármálamörkuðum.  Hagnaður eftir 

 skatta nam 913 milljónum króna.  Eigið fé félagsins 

var í lok síðasta árs rúmir 5,4 milljarðar króna.  Eignir 

félag sins eru traustar og fjárhagurinn einnig en félagið 

er nánast skuldlaust.  Við núverandi aðstæður er það 

 eftirsóknarverð staða.
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ÁRITUN ÓHÁÐS ENDURSKOÐANDA

Til stjórnar og félagsmanna KEA svf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning KEA svf. fyrir árið 2007.  Ársreikningur

inn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upp

lýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög og settar 

reikningsskilareglur.  Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem 

varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra ann

marka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé 

viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.  

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að 

fara eftir settum siðareglum, 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 skýringum í ársreikningnum. Val 

endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri  hættu að 

veru legir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættu

matið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikning sins, 

til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra 

eftirlits fyrirtækisins.  Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reiknings skilaaðferðum og mats

aðferðum 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.         

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2007, 

efnahag 31. desember 2007 og breytingu á handbæru fé á árinu 2007, í samræmi við lög og settar 

reikningsskilareglur.        

Akureyri, 18. febrúar 2008

PricewaterhouseCoopers hf.

Davíð Búi Halldórsson
                löggiltur endurskoðandi 
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Meginstarfsemi félagsins 

KEA svf. er fjárfestingafélag sem vinnur í þágu félagsmanna sinna að eflingu atvinnulífs og 

 búsetuskilyrða á félagssvæði sínu.        

Starfsemin á árinu

Rekstur félagsins var með svipuðu móti í ár og síðasliðið ár.  Hagnaður KEA á árinu 2007 nam 

913,1 milljón króna.  Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins 5,8 milljörðum króna, 

bókfært eigið fé í árslok er 5,4 milljarðar króna og er eiginfjárhlutfall félagsins 94,19%.  

Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á 

stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun félagsins, komi fram í árs

reikningnum.         

Ráðstöfun hagnaðar

Stjórnin vísar til ársreikningsins varðandi ráðstöfun á hagnaði ársins.

Eignaraðild

Í lok ársins voru félagsmenn í KEA svf. 14.316 talsins en voru 13.052 í upphafi árs.

Stjórn KEA svf. og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2007 með 

áritun sinni.       

SKÝRSLA STJÓRNAR

Akureyri, 18. febrúar 2008

Í stjórn:

Hannes Karlsson
formaður

Björn Friðþjófsson
varaformaður

Benedikt Sigurðarson
meðstjórnandi

Hallur Gunnarsson
meðstjórnandi

Úlfhildur Rögnvaldsdótir
meðstjórnandiframkvæmdastjóri:

Halldór Jóhannsson
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Jóhannes Ævar Jónsson
ritari

Erla Björg Guðmundsdóttir
meðstjórnandi
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2007REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2007
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SKÝRINGARSJÓÐSTREYMI ÁRSINS 2007
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SKÝRINGARSKÝRINGAR
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SKÝRINGARSKÝRINGAR

(378.273.372)

(272.254.473)

(14.807.034) (1.840.59)

(586.840)
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SKÝRINGAR


