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ÁVARP

Síldarvinnslan hf er eitt af leiðandi sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Fiskimiðin 
umhverfis Ísland eru einhver þau gjöfulustu á jörðinni. Sjávarútvegurinn hefur 
verið undirstaða velsældar og framþróunar þjóðarinnar og mun hann halda 
áfram að vera í farar broddi í atvinnu lífinu um ókomna tíð. Það hvílir því mikil 
ábyrgð á Síldar vinnslunni og öðrum fyrirtækjum greinarinnar að ganga um 
auðlind ina af ábyrgð og tryggja sjálfbæra nýtingu fiskistofna. 

Saga Síldarvinnslunnar í fiskvinnslu og útgerð spannar rúm 60 ár og hefur félagið 
ávallt verið nátengt samfélaginu í Neskaupstað. Félagið hefur nánast frá stofnun 
verið stærsti atvinnurekandi bæjarins og stór kaup andi á vörum og þjónustu 
fyrirtækja í nærumhverfinu. Félagið hefur alltaf verið meðvitað um mikilvægi 
þess að hafa sterkt samfélag á bak við sig og það hefur þróast mikið frá stofnun 
með sameiningu við önnur félög. Við það hefur starfsemin færst á fleiri staði. 
Alls staðar þar sem félagið sinnir starfsemi hafa þau samfélagsgildi sem félagið 
hefur reynt að starfa eftir frá stofnun verið höfð að leiðarljósi.

Síldarvinnslan hefur ekki farið varhluta af umræðunni um samfélags mál í  
dag legum rekstri og stefnumótun. Fyrirtækið hefur að leiðar ljósi hámörkun 
nýtingar á hráefni og orku með sem minnstum umhverfis áhrifum. Unnið er 
að samþykkt samfélags stefnu sjávar útvegsins af fyrirtækjum innan vébanda 
Samtaka fyrir tækja í sjávarútvegi. Stefnt er á að hún verði samþykkt haustið 
2020. Síldar vinnslan mun fylgja þeirri stefnu og verður hún mikilvægur liður í 
framtíðar stefnumörkun fyrirtækisins í umhverfis- og samfélagsmálum. 

Þrátt fyrir að fyrirtækið telji sig vera að gera vel á mörgum sviðum þegar kemur 
að samfélagslegri ábyrgð, hefur komið í ljós við gerð þessarar samfélagsskýrslu, 
að víða eru tækifæri til úrbóta. Markmiðið er að fylgja þessari vinnu eftir með 
umbótaverkefnum með það í huga að gera enn betur.

GUNNÞÓR INGVASON
forstjóri

UM SKÝRSLUNA

Samfélagsskýrsla Síldarvinnslunnar er nú gefin út í fyrsta sinn. Samfélagsskýrslunni 
er ætlað að auka gegnsæi, bæta vinnubrögð og auka umhverfisvitund. Skýrslan er 
skrifuð að fyrirmynd alþjóðlega staðalsins GRI Standards (e. Global reporting  
initiative standards). Tímabilið sem skýrslan nær yfir er árið 2019 og stefna  
félagsins er að samfélags skýrsla verði gefin út árlega. 

Mælikvarðar og upplýsingar í skýrslunni eru teknar úr upplýsinga kerfum félagsins.  
Í skýrslunni eru settar fram þær upplýsingar um áhrif félagsins og frammistaða í 
þáttum sem snúa að sjálfbærni. Í umhverfis uppgjöri var lögð áhersla að ná sem 
best utan um orkukræfni og fyrsta umfang losunar. Stuðlar sem notaðir eru í 
útreikningum eru fengnir af vef Umhverfisstofnunar. Fyrsta losun gróðurhúsaloft
tegunda er losun sem hlýst af beinni starfsemi félagsins. Markmið félagsins er að 
efla upplýsinga kerfi svo mögulegt sé að ná enn betur utan um kolefnisfótsporið. 
Þessi vinna gerir fyrirtækinu enn fremur kleift að setja betri mælanleg viðmið í  
rekstrinum. Í umhverfis uppgjörinu eru upplýsingar frá móðurfélaginu, Síldar
vinnslunni hf og dótturfélög unum Runólfi Hallfreðssyni ehf og BergiHugin ehf. 

Útgáfa samfélagsskýrslunnar hefur hlotið samþykki stjórnar félagsins. Skýrslan 
hefur ekki verið rýnd af þriðja aðila. Frekari upplýsingar um gerð skýrslunnar veitir 
forstjóri.
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STJÓRN OG STJÓRNARHÆTTIR

UM SÍLDARVINNSLUNA

Síldarvinnslan er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og er stærsti framleiðandi 
fiskimjöls og lýsis á Íslandi. Fyrirtækið leggur áherslu á sjálfbæra nýtingu sjávarauðlindarinnar, 
þar sem leitast er við að nota nýjustu tækni sem völ er á til veiða og vinnslu. Árið 2019 voru 
ársverk hjá Síldarvinnslunni 348 talsins og þar af voru 89 stöðugildi á sjó. 

Samstæðan samanstendur af móðurfélaginu, Síldarvinnslunni hf og dótturfélögum þess;  
Bergi-Hugin ehf, Fóðurverksmiðjunni Laxá hf, Fjárfestingarfélaginu Vör ehf, Runólfi  
Hallfreðssyni ehf, Seley ehf og SVN eignafélagi ehf. Samstæðan er með starfsstöðvar í  
Neskaupstað, á Seyðisfirði, í Vestmannaeyjum og á Akureyri. Á árinu 2019 var starfsstöð í  
Helguvík lokað en þar rak félagið fiskimjölsverksmiðju. Höfuðstöðvar félagsins eru að  
Hafnarbraut 7 í Neskaupstað. Félagið á einnig hlutdeild í uppsjávarútgerð Polar Pelagic AS í 
Grænlandi og Atlantic Coast Fisheries, útgerð í Bandaríkjunum.

Síldarvinnslan hf er íslenskt hlutafélag. Daglegur rekstur er í höndum stjórnenda félagsins þar 
sem leitast er við að hafa verkferla og eftirlit með áhættuþáttum rekstrahluta. Áætlanagerð 
og mánaðaruppgjör gegna mikilvægu hlutverki í innra eftirliti með rekstrarþáttum og er farið 
reglulega yfir rekstur einstakra deilda með stjórn félagsins.

Stærstu áhættuþættir í rekstri eru tengdir tekjustreymi, fjármögnun og samsetningu gjaldmiðla 
félagsins. Starfsemin er vertíðabundin þar sem oft er framleitt mikið magn á stuttum tíma fyrir 
mikil verðmæti. Því geta komið upp þær aðstæður að vörur eru ekki seldar í beinu framhaldi 
af framleiðslu. Forstjóri og fjármála stjóri hafa heimild til að gera framvirka samninga, til tak-
mörkunar á gengis- og vaxtaáhættu félagsins og eins til að tryggja framtíðartekjustreymi. Farið 
er reglulega yfir áhættuþætti og áhættustýringu með stjórn og hún upplýst um stöðu mála.

Stjórnarhættir félagsins taka mið af lögum nr.2/1995 um hlutafélög og samþykktum félagsins. 
Félagið vinnur að því að aðlaga stjórnarhætti sína, þar sem við á, leiðbeiningum um stjórnar-
hætti fyrirtækja (5. útgáfu) gefnum út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf og 
Samtökum atvinnulífsins.

Í árslok 2019 voru hluthafar félagsins 285 en voru 292 í upphafi árs. Enginn einn einstaklingur  
eða hluthafi er með yfirráð yfir félaginu. Tíu stærstu hluthafarnir eiga samtals um 98,9% af hlu-
tafénu. Síldarvinnslan á eigin bréf sem nema 0,92% af hlutafé. Tíu stærstu hluthafar félagsins 
eru tilgreindir í eftirfarandi töflu.

 

Hluthafar

Árslok  

2019

Samherji hf, kt. 6102973079 44,64%

Kjálkanes hf, kt. 4611150710 34,23%

Samvinnufélag útgerðarmanna, kt. 5502690319 10,97%

Eignarhaldsfélagið Snæfugl ehf, kt. 6702090320 5,29%

Hraunlón ehf, kt. 4504042250 1,62%

Síldarvinnslan hf, kt. 5702697479 0,92%

Olíusamlag útvegsmanna í Nesk, kt. 5002693839 0,84%

Hampiðjan hf, kt. 5901693079 0,18%

Guðrún M. Jóhannsdóttir, kt. 0508443319 0,09%

SkinneyÞinganes hf, kt. 4801692989 0,07%

STJÓRN
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Gullver NS 12
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Beitir NK 123

Börkur NK 122
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STJÓRN Æðsta vald félagsins er í höndum lögmætra hluthafa funda. 
Samkvæmt samþykktum félagsins er stjórn kosin á  
aðal fundi félagsins ár hvert. Stjórnin er skipuð fimm 
aðalmönnum og tveimur til vara. 
Stjórnarkjör er skriflegt ef fleiri einstaklingar bjóða sig fram en fjöldi stjórnarsæta. Við 
kosningu stjórnar skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Stjórnin kýs sér 
formann úr sínum hópi, afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum, en falli atkvæði jöfn, 
ræður atkvæði formanns.

Stjórn félagsins kappkostar að tryggja vöxt og velferð félagsins, þannig hefur ríkt einhugur  
í stjórn um uppbyggingu síðustu ára í uppsjávarveiðum og -vinnslu, auk fjárfestinga í bol-
fiski. Með þeim fjárfesti ngum hefur verið lagður grunnur að framtíðaruppbyggingu félags-
ins, en rekstur sem þessi krefst stöðugrar framþróunar og fjárfestinga. Stjórnin vinnur náið 
með stjórnendum að stefnu félagsins, sem er í sífelldri þróun og aðlögun að síbreytilegu 
umhverfi og ytri aðstæðum.

Stjórnarfundir eru haldnir að jafnaði einu sinni í mánuði. Þær breytingar urðu á árinu að 
Þorsteinn Már Baldvinsson, sem hefur verið stjórnarformaður frá 2003, fékk leyfi frá 
stjórnar störfum í nóvember og Ingi Jóhann Guðmundsson tók við stjórnar formennsku. 
Halldór Jónasson, sem var varamaður, tók þá sæti í stjórninni.

Síðan 2013 hafa verið kjörnir fimm stjórnarmenn og tveir varamenn. Ein breyting hefur 
orðið á aðalstjórn félagsins síðan 2013. Eftirtalin voru kosin í stjórn félagsins á aðalfundi 
2019:

Fædd 25. febrúar 1964. Björk hefur setið í stjórn Síldarvinnslunnar frá árinu 2013. Björk er Cand. 
Oecon. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar í dag sem fjármálastjóri HS orku. Björk 
starfaði sem sérfræðingur og síðar fjármálastjóri hjá Baxter International í Bandaríkjunum og 
Þýskalandi á árunum 1991-1996, fjármálastjóri símaframleiðandans Philips Consumer Commu-
nications í Frakklandi á árunum 1997 til 1998 og fjármálastjóri Silfurtúns á Íslandi og Silverton í 
Noregi á árunum 1998 til 2000. Björk hóf störf á fyrirtækjasviði Búnaðarbanka Íslands árið 2001, 
síðar Kaupþings og Arion banka en hún lét af störfum þar árið 2016. Björk situr í stjórn eftirtalinna 
félaga: Völku ehf og Suðursala ehf.

BJÖRK ÞÓRARINSDÓTTIR
AÐALSTJÓRN

Fæddur 12. janúar 1969. Ingi Jóhann hefur setið í stjórn Síldarvinnslunnar frá árinu 2005. Ingi 
Jóhann er Cand. Oecon. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem framkvæmdastjóri 
Gjögurs hf og Kjálkaness ehf. Hann var framleiðslustjóri Íslenskra sjávarafurða á árunum 1995-
2000. Ingi situr í stjórn eftirtalinna félaga: Loftleiða Cabo Verde ehf, SVN eignafélagss ehf,  
Sjóvá-Almennra trygginga hf, Ísfélags Grindavíkur hf og Seleyjar ehf. 

INGI JÓHANN GUÐMUNDSSON
AÐALSTJÓRN

Fæddur 20. febrúar 1970. Guðmundur hefur setið í stjórn Síldarvinnslunnar frá árinu 2016.  
Guðmundur er B.ed. grunnskólakennari og starfar í dag sem framkvæmdastjóri Samvinnufélags  
útgerðarmanna í Neskaupstað og Olíusamlags útgerðarmanna í Neskaup stað, auk þess að vera 
framkvæmdastjóri Byggingarfélagsins Ness ehf og Múlans samvinnuhúss ehf. Hann var áður fram-
kvæmdastjóri Egilsbúðar, mannauðsstjóri ESS á Íslandi og framkvæmdastjóri Sjónaráss. Guðmundur 
situr í stjórn eftirtalinna félaga: Hafnarbrautar 2 ehf, ÍS-Travel Austurland ehf, B. G. Bross ehf, SVN 
eignafélags ehf, Seleyjar ehf og Múlans samvinnuhúss ehf.

GUÐMUNDUR R. GÍSLASON
AÐALSTJÓRN

Fædd 13. mars 1967. Anna hefur setið í stjórn Síldarvinnslunnar frá árinu 2013. Anna er Cand.
Oecon. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem fjármálastjóri Gjögurs. Áður starfaði 
hún sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslandspósts á árunum 1998-2008. Anna er jafnframt 
framkvæmdastjóri Þingstaða ehf. Anna situr í stjórn eftirtalinna félaga: Kjálkaness ehf, Gjögurs hf, 
Íslenskra verðbréfa hf, Loftleiða Cabo Verde ehf, Kallnesings ehf og Lögmannstofu  
Jörundar Gaukssonar ehf.

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR
AÐALSTJÓRN

Fæddur 7. október 1952. Þorsteinn hefur setið í stjórn Síldarvinnslunnar frá árinu 2001. Hann er 
skipaverkfræðingur og með skipstjórnarréttindi. Þorsteinn er forstjóri Samherja hf en hann hefur 
gegnt því starfi frá 1983. Þorsteinn er jafnframt framkvæmdastjóri Ice-Tech ehf, Samherja Ísland 
ehf, Útgerðarfélags Akureyringa ehf, Kaldbaks ehf, Sæbóls fjárfestingarfélags ehf og Fjárfestinga-
félagsins Fjarðar ehf. Þorsteinn situr í stjórn eftirtalinna félaga: Barðstúns ehf, Kattarnefs ehf,  
Krossaness ehf, Eignarhaldsfélagsins Steins ehf, Snæfells ehf, Sigurafls ehf, Oddeyrar ehf, Ice-Tech 
ehf, Fjárfestingafélagsins Fjarðar ehf, Samherjasjóðsins ehf, AO3 ehf, Rifs ehf og Seleyjar ehf.

ÞORSTEINN MÁR BALDVINSSON
STJÓRNARFORMAÐUR (LEYFI FRÁ STJÓRN)
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FRAM

KVÆMDA

STJÓRN

Framkvæmdastjórn félagsins ber ábyrgð á daglegum rekstri. 
Framkvæmdastjórn er í dag skipuð forstjóra, fjármálastjóra 
og framkvæmdarstjóra landvinnslu. 

Fæddur 22. september 1964 og hefur verið fjármálastjóri félagsins frá 2007. Axel er stjórnar-
formaður Bergs-Hugins ehf. Axel situr í stjórn eftirtalinna félaga: Fjárfestingafélagsins Varar ehf, 
SVN eignafélags ehf, Runólfs Hallfreðssonar ehf, Hafnarbrautar 2 ehf og Seleyjar ehf. Axel á ekki 
hluti í Síldarvinnslunni hf. og aðilar fjárhagslega tengdir honum eiga ekki hluti í félaginu. Engin 
hagsmuna tengsl eru við helstu viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins.

AXEL ÍSAKSSON 
FJÁRMÁLASTJÓRI

Fæddur 1. febrúar 1957 og hefur verið í núverandi starfi frá 2008. Hann var áður yfirmaður 
mjöl- og lýsisvinnslu félagsins. Jón Már situr í stjórn eftirtalinna félaga: Félags íslenskra fiskmjöls-
framleiðenda, Samvinnufélags útgerðarmanna í Neskaupstað, G. Skúlasonar vélaverkstæðis ehf, 
Hafnarbrautar 2 ehf og Múlans samvinnuhúss. Jón Már á ekki hluti í Síldarvinnslunni hf og aðilar  
fjárhagslega tengdir honum eiga ekki hluti í félaginu. Engin hagsmunatengsl eru við helstu  
viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins.

JÓN MÁR JÓNSSON 

Fæddur 11. nóvember 1968 og hefur stýrt félaginu frá 2007 en hann var áður útgerðarstjóri þess. 
Gunnþór er jafnframt framkvæmdastjóri Fóðurverksmiðjunnar Laxár hf, Bergs-Hugins ehf, Runólfs 
Hallfreðssonar ehf, SVN eignafélags ehf og Seleyjar ehf. Gunnþór situr í stjórn eftirtalinna félaga: 
Fjárfestingafélagsins Varar ehf, Fóðurverksmiðjunnar Laxár hf, Fasteignafélagsins Miðhúss ehf, 
Bergs-Hugins ehf, Runólfs Hallfreðssonar ehf og Seleyjar ehf. Að auki sat Gunnþór í stjórn SFS til 
ársins 2020. Gunnþór á ekki hluti í Síldar vinnslunni hf og aðilar fjárhagslega tengdir honum eiga 
ekki hluti í félaginu. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins.

GUNNÞÓR B. INGVASON 
FORSTJÓRI

STARFSEMI FÉLAGSINS

Síldarvinnslan einsetur sér að vera fyrirmynd um ábyrga og arðbæra viðskiptahætti og vinna 
í sátt við umhverfi og samfélag. Síldarvinnslan kappkostar að umgangast lífríki hafsins af 
virðingu og nýta sjávarauðlindina með sjálfbærum hætti. Lögð er áhersla á að fylgja ráðgjöf 
vísindamanna, þar sem stuðst er við bestu vitneskju hverju sinni, til að sjálfbærni fiskistofna 
sé tryggð til framtíðar og komandi kynslóðir fái notið góðs af. Við veiðar og vinnslu er lögð 
áhersla á að lögum og reglum sé fylgt í hvívetna.

Síldarvinnslan framleiðir afurðir sínar eftir viðurkenndum stöðlum sem tryggja eiga sjálf-
bærni, rekjanleika og heilnæmi afurðanna. Allar starfsstöðvar félagsins eru undir eftirliti 
Matvælastofnunar (MAST). Félagið er með vottuð gæðastjórnunarkerfi sem styðja við þessi 
markmið. Allar þessar vottanir eru teknar út reglulega af þar til bærum aðilum. Mjöl sem er 
unnið úr afskurði af síld og loðnu er TÚN vottað. Flestar afurðir sem félagið vinnur eru MSC 
vottaðar en makríll missti nýlega msc vottun. Vottuð gæðastjórnunarkerfi eru eftirfarandi:  

• IFFO RS (The Global Standard for Responsible Supply)

• MSC (Marine Stewardship Council)

• Iceland Responsible Fisheries

• HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

• FEMAS (Feed Material Assurance Scheme)

• TÚN, vottun um lífræna framleiðslu
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Félagið er með uppsjávarfiskiðjuver í Neskaupstað og rekur fiskimjöls-
verksmiðju í Neskaupstað og á Seyðisfirði. Félagið er stærsti framleiðandi 
uppsjávarafurða á Íslandi. Mjöl og lýsi sem félagið framleiðir fer að lang-
stærstum hluta til fóður framleiðslu og er selt til laxeldisfyrirtækja. Það sem 
er selt á innlendan markað fer til dótturfélagsins Laxár.

Árið 2019 fóru uppsjávarafurðir til 18 mismunandi landa. Langstærsta 
markaðslandið var Úkraína. Vægi Japansmarkaðar dróst saman á milli ára  
en það má rekja til lítils framboðs af loðnuafurðum.

Bolfiskafurðir félagsins eru framleiddar á frystitogaranum Blængi eða í  
frystihúsinu á Seyðisfirði. Bolfiskafurðir eru bæði seldar ferskar og frosnar 
og námu þær 3.924 tonnum árið 2019. Afurðirnar voru seldar til 15 landa. 
Bolfiskur veiddur af skipum félagsins var líka seldur sem hráefni, samtals 
13.700 tonn árið 2019.

AFURÐIR OG MARKAÐIR

AÐILD AÐ 

SAMTÖKUM

Síldarvinnslan er aðili að eftirtöldum samtökum: Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi,  
Samtök atvinnulífsins, Félag íslenskra fiskmjölsframleiðenda, Ábyrgar fiskveiðar -  
Iceland responsible fisheries og Félag uppsjávarútgerða.
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SAMFÉLAGSSPOR

EFNAHAGUR

Rekstur Síldarvinnslunnar gekk vel á árinu 2019 þrátt fyrir loðnubrest. Óvissa og sveiflur í 
stærðum nytjastofna, þá sérstaklega uppsjávarstofna, er hluti af rekstrarumhverfi félagsins. 
Verðmætasköpun samstæðunnar var 22,158 milljarðar kr. á árinu 2019. Samfélagið, starfs-
menn, eigendur og birgjar félagsins skiptu þeim verðmætum sín á milli, eins og sjá má á  
meðfylgjandi kökuriti hér til hægri.

Samfélagssporið gefur heildstæða mynd af öllum opinberum gjöldum og sköttum sem greiddir 
eru til hins opinbera vegna starfsemi félagsins. Síldarvinnslan greiddi 2.874 milljónir kr. í skatta 
og gjöld og innheimti 1.722 milljónir kr. á árinu 2019 af starfsmönnum fyrir ríkissjóð. Samtals 
var því samfélagsspor starfsem innar 4.576 milljónir kr.

Heiti Flokkur 2017 2018 2019

Tekjuskattur Greiddir skattar og gjöld 1.320 516 1.166

Tryggingagjald Greiddir skattar og gjöld 307 336 335

Veiðigjöld Greiddir skattar og gjöld 530 775 459

Mótframlag í lífeyrissjóð Greiddir skattar og gjöld 402 485 446

Gjöld til hafnarsjóða Greiddir skattar og gjöld 186 215 200

Kolefnisgjald Greiddir skattar og gjöld 172 121 119

Önnur gjöld Greiddir skattar og gjöld 84 91 129

Samtals Greiddir skattar og gjöld 3.001 2.539 2.874

Staðgreiðsla starfs
manna Innheimtir skattar 1.176 1.348 1.365

Fjármagnstekjuskattur Innheimtir skattar 267 198 357

Samtals Innheimtir skattar 1.443 1.546 1.722

Samtals Heild 4.444 4.085 4.576

BREYTINGAR Á ÁRINU 2019
Síðustu ár hefur áhersla verið lögð á fjárfestingar í endurnýjun skipaflotans. Ný og öflugri 
skip gera félaginu kleift að koma með betra hráefni til vinnslu sem skilar sér í verðmætari 
og betri afurðum. Ný skip eru sparneytnari en þau eldri og dregur það úr kolefnislosun við 
veiðar. 

Árið 2017 gerði dótturfélagið Bergur-Huginn samning um nýsmíði á tveimur togurum við 
Vard Group A/S í Noregi. Bæði skipin hafa nú verið afhent félaginu: Vestmannaey í ágúst 
2019 og Bergey í janúar 2020.

Síldarvinnslan gerði á árinu 2019 samning við danska skipasmíðafyrirtækið Karstensens 
Skibsværft AS um smíði á nýju uppsjávarskipi og áætlað er að skipið verði afhent árið 2021. 
Skipið mun fá nafnið Börkur og leysa af hólmi eldra skip sem hefur verið í eigu félagsins frá 
árinu 2014. 

Í febrúar var ákveðið að hætta starfsemi fiskimjölsverksmiðjunnar í Helguvík sem hafði verið 
starfrækt frá árinu 1997. Síðustu ár hefur rekstur verksmiðjunnar verið erfiður, ekki síst 
vegna lítillar loðnuveiði. Þessar breyttu aðstæður og aukin áhersla á manneldisvinnslu kallar 
á enn frekari hagræðingu í fiski mjölsiðnaðinum. Á árinu hófst undirbúningur fyrir stækkun 
fiskimjölsverksmiðjunnar í Neskaupstað og einnig jók Síldarvinnslan eignarhlut sinn í dóttur-
félögunum Runólfi Hallfreðssyni ehf um 12,4% og 1,95% í fjárfestingarfélaginu Vör hf.  

Fjármögnunaraðilar 
1,6%

Launagreiðslur 
20%

Greiðslur til yfirvalda  
og lífeyrissjóða 
13%

Afkoma 
22%

Almennur rekstur 
43%
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REKSTRARUPPGJÖR

Eining 2017 2018 2019

Rekstrartekjur USD 173.994.623 200.851.225 180.675.788

Rekstrargjöld USD 130.046.112 144.929.701 117.399.524

EBITDA USD 43.948.511 55.921.524 63.276.264

Afskriftir USD 10.310.183 11.077.676 9.470.436

Hagnaður fyrir skatta USD 32.964.532 40.569.275 50.440.863

Tekjuskattur USD 5.909.753 7.548.874 9.899.762

Hagnaður ársins USD 27.054.779 33.020.401 40.541.101

Stöðugildi fjöldi 360 348 348

Laun og launatengd gjöld USD 45.391.929 48.226.700 44.263.570

Laun og þóknanir stjórnar  
og framkvæmdastjóra

USD 914.200 747.867 713.683

Arðgreiðslur til eigenda USD 11.600.000 8.968.749 10.402.835

Fjármögnunarkostnaður USD 1.143.187 5.316.533 3.820.168

Fjárhagsstuðningur frá  
hinu opinbera

USD   

Skattaívilnanir USD   

Hlutfall stjórnenda úr  
nærsamfélaginu

% 100% 100% 100%

INNKAUP OG
BIRGJAR

Félagið hefur lagt áherslu á að kaupa vörur 
og þjónustu af birgjum í nærsamfélaginu 
eins og kostur er. Félagið skilgreinir sitt 
nærsamfélag sem þau sveitafélög sem 
félagið hefur starfsemi í. Af innkaupum 
fyrirtækisins koma 44% frá birgjum í nær
samfélaginu og 8% af innkaupum félagsins 
eru frá erlendum birgjum og er stærsti hluti 
þeirra innkaupa í tengslum við endurnýjun 
skipaflotans. 

Síldarvinnslan hefur ekki sett ákvæði um 
samfélagslega ábyrgð í samninga við birgja. 
Við mat á þeim birgjum sem fyrirtækið 
skiptir við hafa birgjar ekki verið rýndir með 
hliðsjón af samfélagslegum málefnum. 

14 15



  

Vitundarvakning hefur orðið í umhverfismálum síðustu ár. Fólk og fyrirtæki 
þurfa að vera meðvituð um þau umhverfisáhrif sem starfsemin veldur. Allir 
þurfa að leggjast á eitt við að lágmarka þau áhrif.

Til að geta sett sér markmið og náð betri árangri í umhverfismálum er 
nauðsynlegt að greina umhverfisáhrif af mismunandi þáttum starfseminnar.

Á línuritunum tveimur sem hér fara á eftir sést eldsneytisnotkun félagsins á 
árunum 2013-2019 og nánari skýringar og umfjöllun má lesa á bls. 18.

UMHVERFI Þúsund lítrar
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LOSUN OG ORKUNOTKUN
Mest losun gróðurhúsalofttegunda er vegna eldsneytisnotkunar fiskiskipa félagsins og 
fiski mjölsverksmiðja. Mikið hefur áunnist á síðustu árum við að draga úr losun frá þessum 
tveimur þáttum. Fjárfest hefur verið í stærri og hagkvæmari skipum og svartolíu verið skipt 
út fyrir gasolíu. Fiskiskip verða keyrð með olíu á meðan enginn annar raunhæfur orku-
kostur býðst, en reynt er að lágmarka olíunotkun og fylgst er með framþróun orkumiðla. 
Stærsta aðgerðin sem hefur dregið úr losun er raforkuvæðing í fiskimjölsverksmiðjum. Í 
dag er verksmiðjan í Neskaupstað alfarið keyrð á rafmagni og olía er notuð sem varaafl ef 
skortur er á rafmagni. Á Seyðisfirði á eftir að rafvæða verksmiðjuna að fullu og notar hún 
því enn  olíu að hluta við keyrslu. Félagið hefur skipt um kælimiðla á skipum og í vinnslu 
félagsins á undanförnum árum yfir í ammoníak sem losar engar gróðurhúsaloftegundir við 
notkun. Með því hefur dregið úr notkun á vetnisflúorkolefnum eða HFC efnum sem notuð 
voru í kælimiðlum og hafa töluvert háan útblástur kolefnisígilda. Árið 2019 var losun hjá 
fyrirtækinu af völdum kælimiðla 19 tonn af CO2 ígildum

Eldsneytisnotkun Síldarvinnslunnar á tímabilinu 2013-2019 sýnir að fiskimjölsverk-
smiðjurnar hafa dregið verulega úr notkun eldsneytis. Samdráttinn má rekja til rafvæðingar  
í verksmiðjunum auk þess sem verið hefur samdráttur í móttöku hráefnis. Eldsneytisnotkun 
frystitogara og ísfisktogara hefur aukist og skýrist það af aukinni veiði. Árin 2018 og 2019 
sést að eldsneytisnotkun á veitt tonn hjá uppsjávarskipunum er að aukast. Ástæðan fyrir 
aukningu liggur í samsetningu aflans og veiðiaðferða, engin loðna veiddist árið 2019 en  
hún er yfirleitt veidd í hringnót nálægt landinu á meðan kolmunni, makríll og síld eru veidd  
í flotvörpu og þarf oft að sækja þær tegundir lengra frá landi.
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FISKVEIÐAR
Til að tryggja sjálfbæra nýtingu fiskistofna þarf að umgangast fiskveiðiauðlindina af 
ábyrgð og virðingu. Fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga hefur skapað umhverfi sem kemur 
í veg fyrir ofveiði og óhagræði við veiðar. Fiskveiðistjórnunarkerfið hefur leitt til þess að 
hagræðing hefur átt sér stað, fyrirtæki hafa sameinað aflaheimildir á færri skip, sem hefur 
aukið afla á sóknareiningu. Fyrirtæki hafa getað ráðist í endurnýjun skipa sem hefur skilað 
sér í hagkvæm ari veiðum, auknum gæðum afurða, meira öryggi sjómanna og lækkun 
kolefnis fótspors. Aukin áhersla hefur verið lögð á að stýra veiðum með það að markmiði 
að hámarka verðmæti afla frekar en að hámarka magn við veiðar. Afli á sóknareiningu 
hefur aukist frá því sem áður var.

Samtals notuðu skip félagsins 13.534.908 lítra af olíu og losuðu í heildina 36.834 tonn 
af Co2 ígildum á árinu. Mest var losun hjá uppsjávarskipunum en þegar skoðuð er losun 
á aflaeiningu er hún mest hjá frystitogaranum Blængi. Mestan hluta ársins voru skip 
samstæðunnar sjö, þar af þrír ísfisktogarar, þrjú uppsjávarskip og einn frystitogari. Skipa
fjöldinn hefur verið sá sami á árunum 2017 til 2019 en þeim fjölgaði þó í átta um skeið 
þegar ný skip voru að leysa eldri af hólmi. Afli skipanna á árinu 2019 var samtals 138.211 
tonn. 

Losun Co2 ígilda í tonnum
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STARFSSTÖÐVAR Í LANDI
Orkukræfni allra starfsstöðva félagsins var 83.121 megavattstundir árið 2019 og lækkaði á 
milli ára. Minni orkunotkun skýrist af samdrætti í framleiðslu á fiskimjöli og lýsi. Megnið af 
orkunni sem er notuð er endurnýjanleg raforka.

Félagið rak tvær fiskimjölsverksmiðjur á árinu; í Neskaupstað og á Seyðisfirði. Verksmiðjan í 
Helguvík tók ekki við neinu hráefni og var lokað á fyrri hluta árs 2019, eins og komið hefur 
fram. Hráefnismóttaka í verksmiðjum var 133.874 tonn, orkunotkun var 70.863 mWh og 
var notað 0,53 mWh á hvert hráefnistonn. Hlutfall endurnýjanlegrar orku við framleiðslu 
í Neskaupstað var 99,9% en 56,4% á Seyðisfirði. Samtals var því hlutfall endurnýjanlegrar 
orku sem notuð var í verksmiðjum félagsins 86,8%. 

Fiskvinnslur í Neskaupstað og á Seyðisfirði tóku á móti 49.966 tonnum af hráefni á árinu 
og notuðu 3.967 mWh af raforku við framleiðsluna. Frystigeymslan í Neskaupstað notaði 
4.329 mWh af raforku á árinu. Eldsneytisnotkun bifreiða og annarra tækja var 25.049 lítrar 
árið 2019 og losun vegna þeirra 68 tonn af Co2 ígildum.
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UMHVERFISUPPGJÖR

Lykiltölur SVN

Kolefnisuppgjör Eining 2019 2018 2017

Umfang 1 tCO2í 39.270 47.015 43.752

Umfang 2 tCO2í 639 998 827

Umfang 3 tCO2í 250 200 0

Kolefnisspor, heild tCO2í 40.158 48.213 44.579

Losun milli ára tCO2í 16% 7%

Myndun úrgangs  
og úrvinnsla

Eining 2019 2018 2017

Flokkaður úrgangur kg 40.660 72.150

Óflokkaður úrgangur kg 142.805 114.100

Heildarmagn úrgangs kg 183.465 186.250

Veiði Eining 2019 2018 2017

Veiði ísfisktogara tonn 16.422 16.267 14.868

Veiði uppsjávarskipa tonn 114.705 160.837 142.775

Veiði frystitogara tonn 7.084 5.252 5.465

Heildarveiði tonn 138.211 182.356 163.108
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ENDURVINNSLA OG SORPHIRÐA
Betri skráning og heildstætt utanumhald í sorpmálum er einn af þeim þáttum sem 
fyrirtækið ætlar að setja á oddinn á árinu 2020 og bæta sig í. Lykilþáttur í þeim efnum er 
fræðsla og kynning á því flokkunarkerfi sem fyrirtækið vinnur eftir í samstarfi við móttöku
aðila. 

Síldarvinnslan meðhöndlar allan úrgang sem fellur til á fiskiskipum samkvæmt lögum og 
reglum sem koma fram í Marpol reglugerð. Haldin er sorpdagbók á hverju skipi og er hún 
send starfsmönnum hafna þegar skip koma til löndunar. 

Árið 2019 tók móttökuaðili við 183 tonnum af sorpi frá starfstöðvum félagsins í landi. 
Einungis 22% af sorpi sem félagið skilaði frá sér var flokkað. Þetta lága hlutfall af flokkuðu 
sorpi er óásættanlegt og hefur verið brugðist við með viðeigandi aðgerðum. 

Veiðafæraúrgangur

Hampiðjan tók á móti veiðafæraúrgangi félagsins til endurvinnslu, alls 143.310 kg.  
Samtals fóru 131.640 kg af úrganginum til Litháen. Byggingarfyrirtækið nýtti 11.670 kg  
til yfirbreiðslu á jarðveg á framkvæmdarsvæðum.
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Orkunotkun Eining 2019 2018 2017

Orka vegna notkunar 
jarðefnaeldsneytis

kWh 154.442.880 184.612.557 171.751.639

Raforkunotkun kWh 72.563.654 113.448.653 93.928.272

Orka frá heitu vatni til 
húshitunar

kWh 938.295 1.251.315 1.643.310

Heildarorkunotkun kWh 227.944.829 299.312.525 267.323.221

Eldsneytisnotkun  
bifreiða og tækja

lítr. 25.049 25.701

Eldsneytisnotkun  
fiskimjölsverksmiðja

lítr. 873.957 1.517.166 1.967.312

Eldsneytisnotkun  
skipaflota

lítr. 13.534.908 15.710.643 14.084.243

Heildareldsneytisnotkun lítr. 14.433.914 17.253.510 16.051.555

Hlutfall endurnýjanlegrar 
orku

% 32% 38% 36%

Hlutfall endurnýjanlegrar 
raforku

% 100% 100% 100%

Hlutfall jarðefnaeldsneytis % 67,75% 61,68% 64,25%

Neysluvatnsnotkun Eining 2019 2018 2017

Heildarnotkun á  
neysluvatni

m3 507.034 493.449 731.392
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Skipafloti Eining 2019 2018 2017

Eldsneytisnotkun  
ísfisktogara

lítr.
     

3.172.091 
      

3.016.241 
     

3.341.996 

Orkukræfni (kWh) kWh   33.941.374 32.273.779 35.759.357

Olíunotkun/veitt tonn (VT) lítr./VT 193 185 225

Losun GHL ísfisktogara tCO2í/VT 8.647 8.204 9.140

Losun GHL/veitt tonn (VT) tCO2í/VT 0,53 0,50 0,61

Eldsneytisnotkun  
uppsjávarskipa

lítr. 7.628.656 10.274.764 8.286.679

Orkukræfni (kWh) kWh 81.626.619 109.939.975 88.667.465

Olíunotkun/veitt tonn (VT) lítr./VT 67 64 58

Losun GHL uppsjávarskipa tCO2í 20.750 28.001 22.540

Losun GHL/veitt tonn (VT) tCO2í/VT 0,18 0,17 0,16

Eldsneytisnotkun  
frystitogara

lítr. 2.734.161 2.419.638 2.455.568

Orkukræfni (kWh) kWh 29.255.523 25.890.127 26.274.578

Olíunotkun/veitt tonn (VT) lítr./VT 386 461 449

Losun GHL frystitogara tCO2í             7.437 6.623 6.721

Losun GHL/veitt tonn (VT) tCO2í/VT               1,05               1,26               1,23

Heildareldsneytisnotkun 
skipaflotans

lítr. 13.534.908 15.710.643 14.084.243

Lykiltölur SVN (framhald)
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Síldarvinnslan er hátæknisjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð. Fyrir slíkt félag 
er sífellt mikilvægara að ráða hæft fólk til starfa og tryggja starfsánægju 
þess. Félagið hefur því sett sér metnaðarfulla stefnu í starfsmannamálum 
sem miðar að því að skapa vinnuumhverfi sem einkennist af hvatningu, 
öryggi og góðum samskiptum. Félagið vill bjóða starfsfólki upp á: 

• Vinnuumhverfi þar sem stjórnendur og starfsfólk vinnur að því í  
sameiningu að auka sífellt öryggi, velferð og árangur

• Trygga vinnu og góða afkomu
• Vinnu þar sem fólk er hvatt til að gera sitt besta og efla stöðugt  

þekkingu sína og færni 
• Sveigjanleika og jafnvægi á milli vinnu og einkalífs eins og frekast er 

unnt 
• Samskipti sem einkennast af samráði og virðingu 
• Jafnrétti til launa og starfsþróunartækifæra   
 
Hjá samstæðunni voru ársverk 348 talsins. Samtals voru 287 fastráðnir 
starfsmenn, þar af 233 karlar og 52 konur. Sjávarútvegurinn hefur oft verið 
talinn frekar karllægur iðnaður og ef litið er á kynjahlutföll félagsins má 
sjá að mikill meirihluti starfsmanna félagsins eru karlmenn. Það er ljóst að 
þessu verður ekki breytt á stuttum tíma en félagið vonast til þess að hlutur 
kvenna muni aukast með tímanum.  
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JAFNLAUNAVOTTUN  
OG JAFNRÉTTISMÁL
Samkvæmt starfsmannastefnu Síldarvinnslunnar er óheimilt að mismuna fólki í launum. 
Fyrir sambærilega vinnu skal greiða sambærileg laun, burtséð frá kyni, þjóðerni, kynhneigð 
o.s.frv. Félaginu er skylt samkvæmt lögum að framkvæma greiningu á launum til að kanna 
hvort kynbundinn launamun sé að finna og skulu jafnlaunakerfið og greiningin standast 
úttekt löggilds vottunaraðila. Síldarvinnslan fór í sína fyrstu jafnlaunaúttekt haustið 2018 og 
síðan í viðhaldsúttekt haustið 2019. Úttektirnar voru framkvæmdar af vottunarstofunni BSI 
á Íslandi. Í úttektunum fannst enginn óútskýrður launamunur og því staðfest að hjá félaginu 
eru greidd sambærileg laun fyrir sambærilega vinnu. Félagið hefur sett sér stefnu í jafn
réttismálum og leggur áherslu á að fylgja henni.



  

 

MANNRÉTTINDI OG 
KJARASAMNINGAR

ÖRYGGI OG 
HEILSA
Síldarvinnslan leggur áherslu á að tryggja öryggi og heilsu starfsmanna eftir fremsta 
megni. Félagið hefur skilgreint verklag sem á að tryggja öryggi starfsmanna og hefur 
öryggisstjóri yfirumsjón með því. Verklagið byggir á því að greina áhættu í vinnuumhverfi 
með skipulegum hætti og bregðast við mögulegum hættum með breytingum á vinnu-
aðstöðu og/eða verklagi. Öryggisnefnd starfar á hverjum vinnustað og öryggisfulltrúi 
leiðir vinnu nefndarinnar. Yfirmenn hverrar deildar bera ábyrgð á því að öryggisreglum sé 
fylgt, öryggisatvik séu rannsökuð og gripið sé til viðeigandi ráðstafana til að fyrir byggja 
hættur. Lykilþættir í því að auka öryggi er fræðsla, eftirfylgni stjórnenda og þátttaka  
starfsfólks í öryggisumbótum. Síldarvinnslan telur þessar áherslur þegar hafa skilað  
árangri í auknu öryggi, en þó er ljóst að það er vinna sem engan enda tekur að tryggja 
öryggi starfsmanna. 

Síldarvinnslan tryggir að launagreiðslur og réttindamál starfsmanna séu ávallt í samræmi 
við gildandi kjarasamninga, lög og reglugerðir. Nánast allir starfsmenn Síldarvinnslunnar  
eru í stéttarfélögum og raunar eru einungis tveir stafsmenn utan stéttarfélaga.  
Síldarvinnslan notar aðeins þjónustu undirverktaka sem bera sambærilega virðingu fyrir 
réttindum launafólks.  

Einelti, kynferðisleg eða kynbundin áreitni eða ofbeldi er undir engum kringumstæðum 
liðið eða umborið á vinnustöðum félagsins, hvorki í samskiptum starfsfólks né í sam
skiptum við starfsfólk verktaka, samstarfsaðila eða viðskiptavini. Síldarvinnslan hefur sett 
sér stefnu og reglur til að taka á einelti, áreitni og ofbeldi. 

Á síðasta ári bárust tvær tilkynningar um einelti hjá félaginu. Leyst var úr báðum mál
unum samkvæmt viðbragðsáætluninni. Í öðru tilvikinu óskaði þolandi eftir því að málið 
yrði sett í formlega málsmeðferð.
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PERSÓNUVERND

FRÆÐSLA OG 
UPPBYGGING 
MANNAUÐS
Þekking og hæfni starfsfólks skiptir sífellt 
meira máli í nútímaiðnaði og leggur 
Síldarvinnslan því aukna áherslu á fræðslu
starf. Fræðslustarf er af ýmsu tagi, svo sem 
nýliðafræðsla, öryggisnámskeið, námskeið 
tengd heilsu, sérhæfð námskeið fyrir 
tæknifólk og iðnaðarmenn og reglubundin 
sí og endurmenntun á sviði öryggismála 
sjómanna. Fræðslustundir á síðasta ári 
voru alls rúmlega 2.000 talsins. Austurbrú 
heldur utan um fræðsluáætlun félagsins. 

Síldarvinnslan hefur sett sér persónu
verndar stefnu til að tryggja að friðhelgi 
einkalífs fólks sé virt og að meðferð 
upplýs inga sé í samræmi við lög um 
persónuvernd. Félagið safnar engum 
óþarfa upplýsingum um starfsmenn,  
viðskiptamenn eða birgja og gerir  
ráðstafanir til að tryggja að þær séu 
meðhöndlaðar á öruggan hátt samkvæmt 
lögum. Engin brot eða kvartanir komu á 
síðasta ári sem varða meðhöndlun eða 
söfnun persónu upplýsinga. 
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SLYS OG VEIKINDI
Á skipum félagsins urðu sjö fjarveruslys á liðnu ári en í landvinnslunni voru þau fjögur.  
Fjarvera og alvarleiki slysa hefur minnkað undanfarin ár. Árangurinn í þeim málaflokki er 
ekki síst vegna markvissra aðgerða sem gripið hefur verið til. 

Síldarvinnslan vill leggja sitt af mörkum og stuðla að góðri heilsu starfsmanna. Félagið er 
með samning við Sjómannaheilsu sem býður upp á sérhæfða heilbrigðisþjónustu og ráðgjöf 
fyrir starfsfólk í sjávarútvegi. Hjúkrunarfræðingur og læknir koma reglulega í heimsókn á 
starfsstöðvar og er þá hægt að panta viðtöl, láta fylgjast með blóðþrýstingi og fá ráðgjöf 
og læknisþjónustu. Félagið hefur hvatt til og greitt fyrir ristilspeglanir starfsmanna eftir 50 
ára aldur. Ljóst er að heilsufars skoðanir og ristilspeglanir hafa þegar bjargað mannslífum og 
fyrirbyggt alvarleg heilsufarsvandamál og því er slík þjónusta í raun ómetanleg.  

Síldarvinnslan greiðir árlega styrki til þeirra starfsmanna sem stunda reglulega hreyfingu. 
Styrkina má t.d. nýta til kaupa á líkamsræktar- eða sundkortum, auk þess sem starfsmenn 
geta fengið samgöngustyrki fyrir að hjóla eða ganga til vinnu hluta úr ári. Einnig hefur 
lýðheilsufræðingur haldið námskeið um heilsueflingu og í boði hafa verið lengri námskeið 
sem miða að lífsstílsbreytingum. 
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Síldarvinnslan vill hafa jákvæð áhrif á samfélagið og nærumhverfi sitt. 
Nauðsynlegt er fyrir félagið að skynja að íbúar séu ánægðir með starfsemi 
og þátttöku félagsins í uppbyggingu samfélagsins. Árlega eru veittir styrkir 
til góðra málefna og stutt við bakið á ýmsum samtökum, annað hvort með 
beinum styrkjum og gjöfum eða kaupum á auglýsingum. Til helstu málefna 
má nefna að stutt hefur verið við uppbyggingu Fjórðungssjúkrahússins í 
Neskaupstað í gegnum tíðina með styrkjum til tækjakaupa og hefur það 
aukið þjónustu og öryggi íbúa. Æskulýðsstarf er styrkt árlega, bæði stakir 
viðburðir og einnig eru íþróttafélög styrkt á hverju ári og fer oftar en ekki 
hæsta fjárframlagið til þess málaflokks. Veittir styrkir á árinu 2019 námu 
tæpum 30 milljónum kr.

SAMFÉLAGSVERKEFNI
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Félagið styrkti þrjá stjórnmálaflokka á árinu; Miðflokkinn, Samfylkinguna og Sjálfstæðis
flokkinn um 1.650 þúsund kr. samtals eða 550 þúsund hvern. Félagið hefur ekki mótað sér 
sérstaka stefnu í styrkjum til stjórnmálaflokka. Hingað til hafa þeir flokkar sem hafa óskað 
eftir styrk og eiga kjörna fulltrúa á þingi fengið úthlutað leyfilegu hámarksframlagi. 

Félagið hefur átt öflugt samstarf við menntastofnanir á öllum stigum náms og var frum
kvöðull í stofnun Sjávarútvegsskóla Austurlands sem nú hefur fengið sess innan Háskólans 
á Akureyri. 

Síldarvinnslan hefur átt gott samstarf við stofnanir og fyrirtæki sem sinnt hafa rannsóknum 
á sviði sjávarútvegs, matvælaiðnaðar og orku. Eins hefur samstarf við menntastofnanir 
verið vaxandi og hafa margir háskólanemar unnið að verkefnum sem tengjast starfsemi 
Síldarvinnslunnar og í samráði við fyrirtækið. Samstarf atvinnulífs og fræðasamfélagsins er 
oft lykillinn að framþróun og nýsköpun og vill Síldarvinnslan taka þátt í slíku samstarfi og 
efla það. 

33



  

Lýsing
Heiti skipulagsheildarinnar
Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta
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Heiti kafla
Ávarp forstjóra
Starfsemi félagsins
Um Síldarvinnsluna
Um Síldarvinnsluna
Stjórnarhættir
Afurðir og markaðir
Um síldarvinnsluna og efnahagur
Mannauðurinn og um Síldarvinnsluna
Innkaup og birgjar, afurðir og markaðir
Breytingar á árinu 2019

Aðild að samtökum
Ávarp forstjóra
Stjórnarhættir
Mannauðurinn
Mannréttindi og kjarasamningar
Stjórnarhættir
Stjórnarhættir
 

Stjórn
Stjórn
Stjórn

Stjórnarhættir

Um skýrsluna

Aðild að samtökum
Mannréttindi og kjarasamningar

Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna
Um skýrsluna

Samfélagsspor
Umhverfi

Rekstraruppgjör

Rekstraruppgjör
Samfélagsverkefni
Efnahagur

Innkaup og birgjar

 

Umhverfisuppgjör

Losun og orkunotkun
Losun og orkunotkun
Losun og orkunotkun
Umhverfisuppgjör
Umhverfi

 

Fiskveiðar

Losun og orkunotkun

Umhverfisuppgjör
Umhverfisuppgjör
Fiskveiðar

Endurvinnsla og sorphirða

Umhverfi
Innkaup og birgjar

Mannauðurinn
Öryggi og heilsa
Slys og veikindi
Slys og veikindi
Öryggi og heilsa
Fræðsla og uppbygging mannauðs
Mannauðurinn

Jafnlaunavottun og jafnréttismál, 
stjórnarhættir

Mannréttindi og kjarasamningar 

Mannréttindi og kjarasamningar

Mannréttindi og kjarasamningar

Samfélagsverkefni

Afurðir og markaðir

Persónuvernd
Um Síldarvinnsluna
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