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Síldarvinnslan gefur nú út samfélagsskýrslu annað árið í röð. Meginumfjöllunarefni samfélags
skýrslunnar er ófjárhagslegir þættir starfseminnar. Með gerð samfélagsskýrslunnar vill

Árið 2020 var ár mikilla áskorana í rekstri félagsins þar sem reyndi enn og aftur á samstöðu
og samtakamátt starfsmanna. Annað árið í röð var loðnubrestur, heimsfaraldur Covid-19 og
með því fylgdu samgöngutakmarkanir, lokanir hér heima og á mörkuðum erlendis. Þetta voru
nýjar áskoranir fyrir Síldarvinnsluna líkt og aðra, breyta þurfti veiðimynstri, treglega gekk að
selja sumar af okkar afurðum en þrátt fyrir það náðist að spila vel úr stöðunni. Starfsfólk gekk
í gegnum margvíslegar skerðingar á sínu starfsmumhverfi, auk þess sem almennar takmarkanir
á ferða- og athafnafrelsi fólks hafa reynt á okkur öll. Við erum ánægð með hvernig tókst til og
þakklát starfsfólki fyrir þeirra þátt í að halda þessari veiru frá okkur.

Síldarvinnslan stuðla að auknu gagnsæi og bættum vinnubrögðum innan félagsins.
Skýrslan nær yfir árið 2020 og fyrri ár og eru allar tölur og mælikvarðar í skýrslunni settir fram
samkvæmt bestu vitund. Upplýsingar í skýrslunni ná utan um starfsemi Síldarvinnslunnar og
dótturfélaganna Bergs-Hugins ehf. og Runólfs Hallfreðssonar ehf. Fóðurframleiðslan Laxá
er ekki tekin með í umhverfisgögnunum félagsins. . Gögn og útreikningar í skýrslunni ná yfir
stærsta hlutann af beinum umhverfisáhrifum félagsins. Skýrslan er unnin í samræmi við GRI
staðal (e. Global Reporting Initative). Skýrslan hefur ekki verið rýnd af þriðja aðila. Stjórn
Síldarvinnslunnar hefur samþykkt útgáfu samfélagsskýrslunnar 2020 og frekari upplýsingar

Í desember síðastliðnum urðu miklar náttúruhamfarir á Seyðisfirði nærri okkar athafnasvæði
þar. Áfallið var mikið fyrir íbúa staðarins og starfsmenn okkar þar. Við erum þakklát fyrir að ekki
urðu slys á fólki og það stendur auðvitað upp úr. En eftir stendur að unnið er að nýju hættumati
fyrir ofanflóðahættu á Seyðisfirði. Samkvæmt bráðabirgðahættumati lenda okkar byggingar
innan hættusvæðis. Það er ekki boðlegt að vera með atvinnustarfsemi á hættusvæði og því þarf
að bregðast ef þetta verður niðurstaðan. Ákvarðanir okkar um starfsemina á Seyðisfirði munu
byggja á því að öryggi og líðan starfmanna sé í forgangi.

um gerð skýrslunnar veitir forstjóri félagsins.

Íslenskur sjávarútvegur vill vera í fararbroddi þegar kemur að samfélagsmálum. Á síðasta ári
mótaði greinin sameiginlega samfélagsstefnu undir forystu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
undir yfirskriftinni „Ábyrgur sjávarútvegur í sátt við umhverfi og samfélag“. Stefnan byggir
á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Við gerð stefnunnar var kallað eftir áliti og
hugmyndum frá mismunandi hagsmunaaðilum. Ég tel mikinn styrk felast í því að stefnan hafi
verið unnin í sameiningu af félögum í greininni og sett fram. Áskoranirnar í umhverfis- og
samfélagsmálum eru þess eðlis að allir þurfa að leggja sitt af mörkum. Síldarvinnslan mun
leggja sitt af mörkum svo íslenskur sjávarútvergur haldi áfram að vera í fararbroddi. Í þessu
samhengi er vert að nefna að Síldarvinnslan hefur fjárfest í nýjum og umhverfisvænni skipum
á síðustu árum. Einnig hafa fjárfestingar í landvinnslu og rafvæðing fiskimjölsverksmiðja verið
mikilvæg skref í umhverfismálum félagsins.
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Við erum að standa okkur vel á mörgum sviðum en engu að síður þá eigum við sífellt að reyna
að gera betur. Það eru alltaf tækifæri til úrbóta og gerð samfélagsskýrslu er liður í að greina frá
því sem vel er gert og einnig fara yfir það sem betur má fara.

Hönnun og umbrot: Gjallarhorn ehf
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Síldarvinnslan stefnir á að skrá hlutabréf félagsins á Aðalmarkað Nasdaq á Íslandi í maí 2021.
Með skráningunni stefnum við að dreifðara eignarhaldi með því að bjóða almenningi og
fagfjárfestum að eignast hlut í félaginu. Með þessi skrefi erum við að svara kalli tímans um
aukið gangsæi og dreifðara eignarhald á fyrirtækjum í sjávarútvegi. Með beinni aðkomu fleiri að
félaginu verður það vonandi til þess að betri sátt náist um sjávarútveginn.

GUNNÞÓR INGVASON
forstjóri
3

U M S Í L DA RV I NNS LUNA
STJÓRN OG STJÓRNARHÆTTIR

Síldarvinnslan er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og er stærsti framleiðandi
uppsjávarafurða á Íslandi. Félagið leggur áherslu á sjálfbæra nýtingu sjávarauðlindarinnar,
þar sem leitast er við að nota nýjustu tækni sem völ er á til veiða og vinnslu. Árið 2020 voru
stöðugildi hjá fyrirtækinu 338 talsins og þar af voru 89 stöðugildi á sjó.
Samstæða Síldarvinnslunnar samanstendur af móðurfélaginu, Síldarvinnslunni hf. og dóttur
félögum þess; Bergi-Hugin ehf, Fóðurverksmiðjunni Laxá hf, Fjárfestingarfélaginu Vör ehf,
Runólfi Hallfreðssyni ehf og Seley ehf. Starfsemin er á fjórum stöðum á landinu;
Í Neskaupstað, á Seyðisfirði, í Vestmannaeyjum og á Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að
Hafnarbraut 6 í Neskaupstað. Félagið á einnig hlutdeild í uppsjávarútgerð Polar Pelagic AS í
Grænlandi og Atlantic Coast Fisheries, útgerð í Bandaríkjunum sem kemur að rekstri
hörpuskelsbáta þar.
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Síldarvinnslan hf. er íslenskt hlutafélag. Stjórnarhættir félagsins taka mið af lögum nr. 2/1995
um hlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum stjórnar. Félagið vinnur að því að
aðlaga stjórnarhætti sína leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu, gefnum út
af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins sem taka gildi 1. júlí
2021. Síldarvinnslan uppfyllir ekki ákvæði fyrsta kafla leiðbeininganna, grein 1.4, sem tekur
til tilnefningarnefndar. Félagið hefur ekki skipað tilnefningarnefnd og ekki er talin ástæða
til að grípa til aðgerða vegna þess. Samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar, starfsreglur
endurskoðunarnefndar og starfsreglur starfskjaranefndar er að finna á heimasíðu
Síldarvinnslunnar, www.svn.is. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu 2021 er
að finna á heimasíðu Viðskiptaráðs, www.vi.is.

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

FORSTJÓRI

Útgerð
Forstjóri

Starfsemi félagsins lýtur auk þess ýmsum opinberum reglum og eru helstu starfsstöðvar og
rekstur skipakosts þess háðar leyfisveitingu opinberra aðila.

Áhættustýring og innra eftirlit er samofin góðum stjórnarháttum. Stjórn og stjórnendur
Síldarvinnslunnar leggja ríka áherslu að byggja upp sterka áhættustýringu með því meðal
annars að viðhalda góðu eftirlitsumhverfi með skjalfestum stefnum, reglum og ferlum sem
styðja við rekstur félagsins.

STJÓRN

Sölu- og
markaðsmál

Leiðarljós félagsins er hámörkun á verðmætum með sem minnstum umhverfisáhrifum.
Áhersla er lögð á framkvæmdir sem minnka kolefnisspor félagsins, hagkvæm skip og
útskiptingu á mengandi orkumiðlum fyrir endurnýjanlega orkugjafa þar sem því verður við
komið. Síldarvinnslan starfar eftir lögum og reglum sem lúta að rekstri fiskiskipa, nýtingu
fiskveiðiauðlindarinnar og matvælaframleiðslu, auk þess sem framleiðsla félagsins er vottuð
af alþjóðlegum vottunaraðilum. Starfsemi Síldarvinnslunnar lýtur opinberu eftirliti stofnana
sem framfylgja lögum og reglum. Lögð er áhersla á að farið sé að lögum og reglum í starfsemi
félagsins. Það er gert með skilvirkum verkferlum og góðu samstarfi við eftirlitsaðila.

Ársreikningur fyrirtækisins er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS)
samanber 93.gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006. Ársreikningurinn er settur fram í
bandaríkjadollurum (USD) sem er starfrækslugjaldmiðill samstæðunnar. Fjármáladeild
Síldarvinnslunnar sér um gerð reikningsskila.
Stjórn ber ábyrgð á skipun endurskoðunarnefndar og skal það gert eigi síðar en mánuði eftir
aðalfund. Endurskoðunarnefnd hefur verið skipuð og henni settar starfsreglur og voru þær
staðfestar á stjórnarfundi Síldarvinnslunnar 2. febrúar 2021. Sú nefnd skal meðal annars
hafa eftirlit með gerð reikningsskila, eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits og
áhættustýringar auk þess að hafa eftirlit með endurskoðun ársreiknings og samstæðureiknings
félagsins. Endurskoðunarnefndin gefur stjórn álit sitt á reikningsskilunum áður en þau eru lögð
fram til samþykktar stjórnar. Þá skal endurskoðunarnefnd setja fram tillögur til stjórnar um val
á ytri endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki. Hún skal og meta óhæði endurskoðanda
eða endurskoðunarfyrirtækis og hafa eftirlit með öðrum störfum ytri endurskoðanda.
Stærstu áhættuþættir í rekstri eru tengdir tekjustreymi, fjármögnun og samsetningu gjaldmiðla
félagsins. Starfsemin er vertíðabundin þar sem oft er framleitt mikið magn af verðmætum á
stuttum tíma. Getur þá orðið mikill tímamunur á því hvenær tekjurnar skila sér inn.
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Forstjóri og fjármálastjóri hafa heimild til að gera framvirka samninga, til takmörkunar á
gengis- og vaxtaáhættu félagsins og eins til að tryggja framtíðartekjustreymi. Skjalfest hefur
verið skilgreining og skráning áhættuvarnareikningsskila en markmið þeirra er að eyða
breytileika í vaxtagreiðslum vegna lántöku félagsins.
Áhættustýring Síldarvinnslunnar felst í því að greina, meta og stýra lykiláhættuþáttum. Stjórn
og stjórnendur vinna að því að móta og formfesta enn frekar áhættustefnu félagsins. Farið er
reglulega yfir áhættuþætti og áhættustýringu með stjórn og hún upplýst um stöðu mála. Hluti
af áhættustýringunni snýst um daglegt eftirlit með áhættuþáttum og er það hluti af daglegum
rekstri stjórnenda að vakta þessa þætti.
Ítarlega umfjöllun um fjárhagslega áhættustýringu er að finna í samstæðureikningi
Síldarvinnslunnar frá 2020.
Æðsta vald Síldarvinnslunnar er í höndum lögmætra hluthafafunda. Samkvæmt samþykktum
er stjórn kosin á aðalfundi félagsins ár hvert. Stjórnin er skipuð fimm aðalmönnum og tveimur
til vara, stjórnarkjör skal vera skriflegt ef fleiri bjóða sig fram. 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 jafnt, ræður atkvæði formanns.
Stjórn á samskipti við hluthafa í samræmi við ákvæði laga, samþykktir félagsins og starfsreglur
stjórnar. Hluthafafundir eru haldnir að minnsta kosti einu sinni á ári og oftar ef þurfa þykir.
Alls voru haldnir þrír hlutahafafundir á árinu 2020. Mætt var fyrir yfir 96% hluthafa á alla þrjá
fundina.
Stjórn Síldarvinnslunnar fer með æðsta vald í málefnum Síldarvinnslunnar milli hluthafafunda.
Henni ber að stuðla að viðgangi félagsins og hafa eftirlit með daglegum rekstri þess. Stjórn
ber ábyrgð á stefnumótun Síldarvinnslunnar og leggur mat á það hvernig henni er hrint í
framkvæmd. Stjórnin hefur, ásamt forstjóra, forystu um að móta stefnu, setja markmið og
skilgreina áhættuviðmið Síldarvinnslunnar. Henni ber að tryggja virkt eftirlitskerfi sem meðal
annars felst í því að fyrirkomulag áhættustýringar og innra eftirlits sé formlegt, skjalfest og í
reglulegri vöktun. Stjórnin sér um að gæta hagsmuna allra hluthafa og að gæta jafnræðis milli
þeirra. Stjórnin sér til þess að félagið starfi samkvæmt lögum og reglum. Þá hefur stjórnin með
höndum ráðningu og uppsögn forstjóra félagsins. Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins í
samræmi við stefnu stjórnar.
Stjórn kappkostar að tryggja vöxt og velferð félagsins. Einhugur hefur ríkt í stjórn um
fjárfestingar síðustu ára í uppsjávarhluta félagsins auk fjárfestinga sem tengjast bolfiskveiðum
og -vinnslu. Með þessum fjárfestingum hefur verið lagður grunnur að framtíðaruppbyggingu
félagsins, en rekstur sem þessi krefst stöðugrar framþróunar og fjárfestinga. Stjórnin vinnur
með stjórnendum að stefnu félagsins, sem er í sífelldri þróun og aðlögun að fjölbreytilegu
umhverfi og ytri aðstæðum.
Samkvæmt starfsreglum stjórnar, sem voru samþykktar á stjórnarfundi þann 7. apríl 2021,
skal stjórnin árlega meta störf sín, stærð, samsetningu, verklag og starfshætti, svo og störf
undirnefnda og frammistöðu forstjóra. Stjórnin skal jafnframt yfirfara og meta þróun félagsins
og hvort hún sé í samræmi við markmið og áætlanir.
Fundir stjórnar eru með þeim hætti að þeir eru haldnir að minnsta kosti einu sinni í mánuði,
leitast við að tímasetningar funda henti sem flestum stjórnarmönnum. Við fundi er nýttur
fjarfundabúnaður þar sem stjórnarmenn eru dreifðir um landið.
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HLUTHAFAR
Í árslok 2020 voru hluthafar félagsins 281. Enginn einn einstaklingur eða hluthafi er með
yfirráð yfir félaginu. Tíu stærstu hluthafarnir eiga samtals tæp 99% af hlutafénu. Hlutabréf
Síldarvinnslunnar eru rafræn hjá Nasdaq CSD (ISIN 000000479). Að jafnaði er haldinn einn
hluthafafundur á ári, nema upp komi atburðir eða breytingar sem kalla á fleiri.
Fundargerðir og önnur gögn hluthafafunda verða gerðar aðgengilegar á heimasíðu
félagsins hér eftir.
Síldarvinnslan á eigin bréf sem nema 0,92% af hlutafé. Tíu stærstu hluthafar félagsins eru
tilgreindir í eftirfarandi töflu.

Árslok

Árslok

Hluthafar

2019

2020

Samherji hf

44,64%

44,64%

Kjálkanes hf

34,23%

34,23%

Samvinnufélag útgerðarmanna

10,97%

10,97%

Eignarhaldsfélagið Snæfugl ehf

5,29%

5,29%

Hraunlón ehf

1,62%

1,62%

Olíusamlag útvegsmanna í Nesk

0,84%

0,84%

Hampiðjan hf

0,18%

0,18%

Guðrún M. Jóhannsdóttir

0,09%

0,09%

Runólfur Runólfsson

0,07%

0,09%

Skinney-Þinganes hf

0,07%

0,07%

STJÓRNARMENN
Stjórnarmenn eru fulltrúar hluthafa félagsins og hafa sem slíkir kappkostað að tryggja vöxt
og velferð félagsins. Stjórnarmenn eru eftirtaldir:

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR
MEÐSTJÓRNANDI
Fyrst kjörin í stjórn 2013. Fæðingardagur 13. mars 1967. Anna er með Cand. Oecon í
viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem fjármálastjóri Gjögurs hf., áður starfaði hún
sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslandspósts ohf. frá 1998-2008. Anna er jafnframt
framkvæmdastjóri Þingstaða ehf. Anna situr jafnframt í stjórnum eftirfarandi félaga: Gjögurs hf.,
Íslenskra verðbréfa hf., Kallnesings ehf., Kjálkaness ehf., Loftleiða Cabo Verde ehf., Lögmannsstofu
Jörundar Gaukssonar ehf. og StorMar ehf.
Anna er hluthafi í Kjálkanes ehf. sem á 34,2% hlut í Síldarvinnslunni hf. Anna á 22% eignarhlut
í Kjálkanesi ehf. Hún á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf. Anna er óháð félaginu og
daglegum stjórnendum þess en telst háð stórum hluthafa samkvæmt leiðbeiningum um
stjórnarhætti.

BJÖRK ÞÓRARINSDÓTTIR
MEÐSTJÓRNANDI
Fyrst kjörin í stjórn 2013. Fæðingardagur 25. febrúar 1964. Björk er með Cand. Oecon í
viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar í dag sem fjármálastjóri HS Orku hf. Hún var
sérfræðingur og síðar fjármálastjóri Baxter International í Bandaríkjunum og Þýskalandi á árunum
1991-1996, fjármálastjóri símaframleiðandans Philips Consumer Communications í Frakklandi á
árunum
1997-1998. Fjármálastjóri Silfurtúns á Íslandi og Silverton í Noregi árin 1998-2000.
Framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Arion banka hf. og forvera hans 2001-2016. Björk starfaði við
ráðgjafa- og stjórnarstörf 2017-2020. Björk situr jafnframt í stjórnum eftirfarandi félaga: Völku ehf.
og Suðursala ehf.
Björk á ekki hlut í Síldarvinnslunni hf. Björk er óháð félaginu, daglegum stjórnendum og stórum
hluthöfum félagsins samkvæmt leiðbeiningum um stjórnarhætti.

GUÐMUNDUR R. GÍSLASON
VARAFORMAÐUR
Fyrst kjörinn í stjórn 2016. Fæðingardagur 19. febrúar 1970. Guðmundur er með B.ed. gráðu í
kennsluvísindum. Hann starfar í dag sem framkvæmdastjóri Samvinnufélags útgerðarmanna í
Neskaupstað og Olíusamlags útvegsmanna í Neskaupstað, auk þess að vera framkvæmdastjóri
Byggingarfélagsins Ness ehf. og Múlans samvinnuhúss ehf. Hann var áður framkvæmdastjóri
Egilsbúðar í Neskaupstað, mannauðsstjóri ESS á Íslandi og framkvæmdastjóri Sjónaráss ehf.
Guðmundur situr jafnframt í stjórnum eftirtalinna félaga: B.G Bros ehf., Bæjarins okkar
(félagasamtök), Byggingarfélagsins Ness ehf., Hafnarbrautar 2 ehf., ÍS-TRAVEL AUSTURLAND ehf.,
SVN eignafélags, Seleyjar ehf, Krabbameinsfélags Austfjarða og Rekstrarfélagsins Molans,
(félagasamtök).
Guðmundur er, eins og áður hefur komið fram, framkvæmdastjóri Samvinnufélags útgerðarmanna
í Neskaupstað og Olíusamlags útvegsmanna í Neskaupstað sem eiga samtals 11,81% hlut í
Síldarvinnslunni. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf. Guðmundur er óháður félaginu
og daglegum stjórnendum þess en telst háður stórum hluthafa samkvæmt leiðbeiningum um
stjórnarhætti.
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INGI JÓHANN GUÐMUNDSSON
MEÐSTJÓRNANDI
Fyrst kjörinn í stjórn 2001. Fæðingardagur 12. janúar 1969. Hann er með Cand. Oecon í
viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem framkvæmdastjóri Gjögurs hf. og Kjálkaness ehf.
Hann var framleiðslustjóri Íslenskra sjávarafurða ehf. frá 1995-2000. Ingi situr jafnframt í stjórnum
eftirfarandi félaga: Ísfélags Grindavíkur ehf., K.R.- sport hf., Loftleiða Cabo Verde ehf., Samtaka
fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), Sjóvá-Almennra trygginga hf, SVN eignarfélags ehf og StorMar ehf.
Ingi er hluthafi í Kjálkanesi ehf. sem á 34,2% hlut í Síldarvinnslunni hf. Ingi á 22% eignarhlut í
Kjálkanesi ehf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf.
Ingi er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háður stórum hluthafa samkvæmt
leiðbeiningum um stjórnarhætti.

ÞORSTEINN MÁR BALDVINSSON
STJÓRNARFORMAÐUR
Fyrst kjörinn í stjórn 2003. Fæðingardagur 7. október 1952. Þorsteinn er með skipstjórnarréttindi
frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík og skipaverkfræðingur frá Norges Tekniske Högskole. Þorsteinn
er stofnandi og forstjóri Samherja hf. og hefur gegnt því starfi frá árinu 1983. Hann er jafnframt
framkvæmdastjóri Ice-Tech ehf., Samherja Íslands ehf., Útgerðarfélags Akureyringa ehf., Kaldbaks
ehf., Sæbóls fjárfestingarfélags ehf. og Fjárfestingarfélagsins Fjarðar ehf. Þorsteinn situr jafnframt í
stjórnum eftirfarandi félaga: 600 Eignarhaldsfélags ehf., AO3 ehf., Barðstúns ehf.,
Eignarhaldsfélagsins Steins ehf., Fjárfestingafélagsins Fjarðar ehf., Ice-Tech ehf., KABA sf.,
Kattarnefs ehf., Krossaness ehf., Oddeyrar ehf., Rifs ehf., Samherjasjóðsins ehf., Sigurafls ehf.,
Snæfells ehf.
Þorsteinn er forstjóri Samherja hf. sem á 44,64% hlut í Síldarvinnslunni hf. Þorsteinn á 0,87%
eignarhlut í Samherja hf í gegnum Eignarhaldsfélagið Stein ehf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í
Síldarvinnslunni hf. Þorsteinn er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háður
stórum hluthafa samkvæmt leiðbeiningum um stjórnarhætti.

ARNA BRYNDÍS BALDVINS MCCLURE
VARAMAÐUR
Fyrst kjörin í stjórn 2013. Fæðingardagur 2. júlí 1985. Hún er með ML-gráðu frá Háskólanum í
Reykjavík og starfar í dag sem lögmaður hjá Samherja hf. Hún starfaði hjá LEX lögmannsstofu frá
2010-2013. Arna situr jafnframt í stjórnum eftirfarandi félaga: Avena ehf., Emerald Invest ehf.,
H5 ehf., Hölds ehf., Hólmdrangs ehf., Omnia Invest ehf. og Svölutjarnar ehf. Arna er lögmaður hjá
Samherja hf. sem á 44,64% hlut í Síldarvinnslunni hf. Hún á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni
hf.
Arna er óháð félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háð stórum hluthafa samkvæmt
leiðbeiningum um stjórnarhætti.

HALLDÓR JÓNASSON
VARAMAÐUR
Fyrst kjörinn í stjórn 2001 en síðar frá 2010. Fæðingardagur 11. febrúar 1959. Hann hefur starfað
um langt árabil við sjómannsstörf, fyrst sem háseti og stýrimaður en síðan sem skipstjóri. Hann
hefur einnig starfað sem leiðtogi hjá Alcoa Fjarðaáli sf. og yfirverkstjóri hjá VHE ehf. Halldór starfar
nú sem stýrimaður á Aðalsteini Jónssyni, skipi Eskju hf. Halldór situr jafnframt í stjórnum
eftirtalinna félagana: Eignarhaldsfélagsins Snæfugls ehf., JóPá ehf. Fells-Eyris ehf. Auk þess að vera
eigandi Lovetank slf. Halldór er hluthafi í eignarhaldsfélaginu Snæfugli ehf. sem á 5,29% hlut í
Síldarvinnslunni hf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf.
Halldór er óháður félaginu og daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins samkvæmt
leiðbeiningum um stjórnarhætti.
9

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

GUNNÞÓR B. INGVASON
FORSTJÓRI
Fæðingardagur 11. nóvember 1968. Gunnþór er iðnaðartæknifræðingur frá Tækniskóla Íslands.
Hann hóf árið 1996 störf hjá SR Mjöli hf. og annaðist þar innkaup á hráefni og gæðamál.
Við sameiningu SR Mjöls hf. og Síldarvinnslunnar hf. varð hann aðstoðarmaður forstjóra
Síldarvinnslunnar, síðar útgerðarstjóri og hefur verið forstjóri frá 2007. Gunnþór er jafnframt
framkvæmdastjóri Fóðurverksmiðjunnar Laxár ehf., Bergs-Hugins ehf., SVN eignafélags ehf,
Runólfs Hallfreðssonar ehf og Seleyjar ehf. Gunnþór situr jafnframt í stjórnum eftirfarandi félaga:
Atlantic Coast Fisheries Corp., Fasteignafélagsins Miðhúss ehf., Bergs-Hugins ehf,
Fárfestingarfélagsins Varar, Félags uppsjávariðnaðarins, Hraunlóns ehf., L1197 ehf., Polar Pelagic
A.S., Rannsóknarsjóðs síldarútvegsins og Útvegsmannafélags Austfjarða.
Gunnþór á 60% hlut í L1197 ehf. sem á 100% hlut í Hraunlóni ehf. sem á 1,62% hlut í
Síldarvinnslunni hf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf.

AXEL ÍSAKSSON
FJÁRMÁLASTJÓRI
Fæðingardagur 22. september 1964. Hann er með Cand. Oecon í viðskiptafræði frá Háskóla
Íslands. Hann hóf störf á fjármálasviði Síldarvinnslunnar hf. á árinu 1992 og varð fjármálastjóri
félagsins 2007. Axel situr jafnframt í stjórnum eftirfarandi félaga: Hafnarbrautar 2 ehf., Hraunlóns
ehf., L1197 ehf., Runólfs Hallfreðssonar ehf, Bergs-Hugins ehf, Fjárfestingarfélagsins Varar, SVN
Eignafélags, Útvegsmannafélags Austfjarða og Atlantic Coast Fisheries Corp.

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.
Síldarvinnslan starfar á alþjóðlegum mörkuðum og selur í gegnum sölufyrirtæki afurðir
sínar sem unnar eru bæði úr bolfiski og uppsjávarfiski um allan heim. Afurðir félagsins í
uppsjávarfiski eru frosinn uppsjávarfiskur, mjöl og lýsi. Í bolfiski eru afurðir félagsins bæði
landfrystar og sjófrystar. Frá landvinnslu eru einnig seldar ferskar afurðir og þá er ferskur
fiskur frá ísfisktogurum félagsins seldur á markaði erlendis og innanlands. Í einstaka
tilfellum er afli uppsjávarskipa félagsins seldur ferskur til vinnslu erlendis. Síldarvinnslan
framleiðir afurðir sínar eftir viðurkenndum stöðlum sem tryggja eiga
sjálfbærni, 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. Vottuð gæðastjórnunarkerfi eru eftirfarandi:
•

Global TRUST (IFFO Global Standard for Resposible 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

Fæðingardagur 1. febrúar 1957. Hann er vélfræðingur frá Vélskóla Íslands. Hann hefur starfað sem
yfirmaður landvinnslu Síldarvinnslunnar frá 2008. Jón situr jafnframt í stjórnum eftirfarandi félaga:
Félags íslenskra fiskmjölsframleiðenda, G. Skúlasonar vélaverkstæðis ehf., Hafnarbrautar 2 ehf.,
L1197 ehf., Múlans samvinnuhúss ehf., Samvinnufélags útgerðarmanna í Neskaupstað og
Sjómannadagsráðs Neskaupstaðar.

•

Naturaland vottun um lífræna framleiðslu

Jón á 20% hlut í L1197 ehf. sem á 100% hlut í Hraunalóni ehf. sem á 1,62% hlut í Síldarvinnslunni
hf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf.

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

Axel á 20% hlut í L1197 ehf. sem á 100% hlut í Hraunlóni ehf. sem á 1,62% hlut í Síldarvinnslunni
hf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf.

JÓN MÁR JÓNSSON
YFIRMAÐUR LANDVINNSLU
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STARFSEMI FÉLAGSINS

AÐILD AÐ SAMTÖKUM
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Fyrirtækið gerir út þrjú uppsjávarskip sem veiddu samtals 124 þúsund tonn á árinu 2020.
Uppsjávarfisk er nær undantekningalaust ráðstafað til eigin vinnslu. Samstæðan gerði út þrjú
ísfiskskip sem veiddu 13.400 tonn af bolfiski á árinu 2020. Um 18% af afla ísfisktogaranna
er seldur til eigin vinnslu félagsins, 45% af aflanum er seldur til vinnslu innanlands og 37% af
aflanum er fluttur ferskur í gámum til Evrópu og seldur þar. Frystitogari samstæðunnar veiddi
7 þúsund tonn á árinu 2020. Á frystitogaranum eru framleiddar sjófrystar afurðir.
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UPPSJÁVARVINNSLA
Í Neskaupstað starfrækir Síldarvinnslan öflugt uppsjávarfrystihús. Þar er loðna, síld og
makríll unnin til manneldis, ýmist er fiskurinn heilfrystur, flakaður eða hausskorinn.
Tæknistig er hátt og afkastageta frystihússins í heilfrystingu er um 720 tonn á sólahring.
Á myndinni hér fyrir neðan sést afurðaframleiðsla eftir tegundum og verðmæti í milljónum
íslenskra króna hjá uppsjávarfrystihúsinu síðastliðin þrjú ár.
Árið 2020 nam sala á frosnum uppsjávarafurðum 32.200 tonnum og fóru afurðir til tuttugu
mismunandi landa. Mest var selt til Úkraínu eða tæplega 50%, 18% fór til Póllands. Magnið
dreifðist síðan nokkuð jafnt á önnur lönd. Sala uppsjávarafurða til Asíu dróst mikið saman á
árunum 2019 og 2020 vegna loðnubrests, en í gegnum tíðina hafa mikilvægustu markaðir
félagsins fyrir frosnar uppsjávarafurðir verið í Austur-Evrópu og Asíu.

Framleiðslumagn og verðmæti fiskiðjuvers
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Eystrasalt
Hvíta-Rússland
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Framleiðsla á fiskimjöli og lýsi
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Félagið starfrækir tvær fiskmjölsverksmiðjur, í Neskaupstað og á Seyðisfirði. Afkastageta
verksmiðjunnar í Neskaupstað er 1.400 tonn á sólarhring, verksmiðjan er raforkuvædd að
fullu. Afkastageta verksmiðjunnar á Seyðisfirði er 1200 tonn, hún er raforkuvædd að hluta
en þar hefur eingöngu verið unninn kolmunni undanfarin ár. Verksmiðjan í Neskaupstað
tekur á móti hráefni beint til vinnslu ásamt því að taka á móti afskurði frá fiskiðjuveri
félagsins og frystiskipum. Á myndinni á næstu síðu má sjá framleiðslu á mjöli og lýsi hjá
fyrirtækinu síðastlin þrjú ár. Mjöl og lýsi sem félagið framleiðir fer að stærstum hluta til
fóðurframleiðslu fyrir fiskeldi erlendis. Mjöl og lýsi sem selt er á innlendan markað er
unnið í dótturfélagi félagsins, Fóðurverksmiðjunni Laxá, og nýtt til framleiðslu á fiskafóðri
fyrir innlendan markað.
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BOLFISKVINNSLA
Bolfiskafurðir Síldarvinnslunnar skiptast í
sjófrystar afurðir, sem framleiddar eru um
borð í frystitogaranum Blængi og landfrystar
afurðir sem framleiddar eru í frystihúsunum á
Seyðisfirði og í Neskaupstað. Í heildina voru
seldar bolfiskafurðir 20.755 tonn á tímabilinu
2018 til 2020, þar af 6.696 tonn árið 2020,
7.203 tonn árið 2019 og 6.856 tonn 2018.
Afurðirnar voru seldar til 15 landa, en stærstur hluti er seldur til Bretlands, Bandaríkjanna
og Frakklands.

Bolfisksala eftir löndum sem hlutfall af verðmætum
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Mynd: Rúnar Loftur Sveinsson að
störfum í fiskiðjuverinu í Neskaupstað.
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Skipting verðmætasköpunar félagsins

E F N A HAG UR

Almennur rekstur
45%

SAMFÉLAGSSPOR

Afkoma
21%

Rekstur Síldarvinnslunnar gekk vel á árinu 2020 þrátt fyrir loðnubrest annað árið í röð.
Rekstrarumhverfi félagsins er síbreytilegt og ræðst ekki síst af sveiflum og óvissu í stærðum
nytjastofna. Sveiflur eru mun meiri þegar kemur að uppsjávarstofnum. Verðmætasköpun
samstæðunnar var 24,9 milljarðar kr. á árinu 2020. Verðmætasköpun félagsins hefur víðtæk
samfélags- og efnahagsleg áhrif líkt og sjá má á meðfylgjandi kökuriti á næstu síðu.
Samfélagssporið gefur heildstæða mynd af öllum opinberum gjöldum og sköttum sem greiddir
eru til hins opinbera vegna starfsemi félagsins. Síldarvinnslan greiddi 2.831 milljónir kr. í skatta
og gjöld. Félagið innheimti 1.935 milljónir kr. á árinu 2020 af starfsmönnum fyrir ríkissjóð.
Samtals var því samfélagsspor starfseminnar 4.766 milljónir kr.
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BREYTINGAR Á ÁRINU
Í lok árs var tilkynnt að dótturfélagið Bergur-Huginn ehf. hefði gengið frá kaupum á öllu
hlutafé í félaginu Bergi ehf. sem gerir út ísfisktogarann Berg VE. Kaupin gengu í gegn í
febrúar 2021 eftir samþykki Samkeppniseftirlitsins. Kaupin styrkja enn frekar starfsemi
Síldarvinnslunnar í Vestmannaeyjum. Síldarvinnslan hefur verið með starfsemi þar frá árinu
2012 eða frá því Síldarvinnslan festi kaup á Bergi-Hugin ehf.
Ákveðið var að fjárfesta í stækkun og endurnýjun á búnaði fiskimjölsverksmiðjunnar í
Neskaupstað og skiptist verkefnið í tvo hluta. Fyrri hluti er bygging húss og uppsetning á
380 tonna verksmiðju sem keypt hefur verið af Héðni hf. Framkvæmdir við þennan fyrri
áfanga munu hefjast um mitt ár 2021 og verður að mestu lokið árið 2022. Seinni hluti
framkvæmdanna er endurbygging á búnaði eldri verksmiðjunnar og er stefnt að því að þeim
framkvæmdum verði lokið árið 2024. Hugsunin með byggingu smærri verksmiðjunnar er sú
að hún verði eingöngu keyrð þegar verið er að taka á móti hráefni frá manneldisvinnslunni.
Þannig sparast orka og kostnaður og keyrsla verður stöðugri.
Stækkunin er liður í framþróun og frekari hagræðingu í fiskimjölsiðnaðinum. Fyrirtækið
hefur verið að fjárfesta í stærri skipum undanfarin ár, sem kallar á afkastameiri verksmiðjur.
Með þessum framkvæmdum er stefnt að því að lækka kolefnisspor við framleiðslu á mjöli
og lýsi.
Í dag starfrækir Síldarvinnslan tvær fiskimjölsverksmiðjur en verksmiðjunni í Helguvík var
lokað árið 2019. Þegar mest var voru fiskimjölsverksmiðjur Síldarvinnslunnar sjö talsins.
Margar af þessum verksmiðjum voru illa nýttar og tóku á móti litlu magni af hráefni og auk
þess hefur orðið mikill samdráttur á hráefni til fiskimjölsverksmiðja á undanförnum árum.
Aukin áhersla á manneldisvinnslu uppsjávarfisks hefur leitt til þess að minna hráefni berst
til fiskimjölsverksmiðja.
Nýr Börkur NK er í smíðum hjá danska skipasmíðafyrirtækinu Karstensens Skibsværft. Vonir
standa til að skipið komi til Neskaupstaða fyrir sjómannadag 2021. Afhending skipsins
hefur dregist um hálft ár vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Börkur verður eitt glæsilegasta
skip íslenska flotans.
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REKSTRARUPPGJÖR

INNKAUP &
BIRGJAR

Eining

2018

2019

2020

Rekstrartekjur

USD

200.851.225

190.359.250

184.208.089

Rekstrargjöld

USD

144.929.701

127.082.986

125.101.316

EBITDA

USD

55.921.524

63.276.264

59.106.773

Afskriftir

USD

11.077.676

9.470.436

10.059.867

Hagnaður fyrir skatta

USD

40.569.275

54.189.293

47.986.510

Tekjuskattur

USD

7.548.874

9.896.170

8.723.461

Hagnaður ársins

USD

33.020.401

44.293.123

39.263.049

Stöðugildi

fjöldi

348

348

338

Laun og launatengd gjöld

USD

48.226.700

44.771.556

43.755.134

Laun og þóknanir stjórnar
og framkvæmdastjóra

USD

747.867

837.650

870.182

Arðgreiðslur til eigenda

USD

8.968.749

10.402.835

13.510.312

Fjármögnunarkostnaður

USD

5.316.533

4.604.203

8.214.321

Hlutfall stjórnenda úr
nærsamfélaginu

%

100%

100%

100%

Síldarvinnslan leggur áherslu á að kaupa
vörur og þjónustu af birgjum í
nærsamfélaginu eins og kostur er.
Nærsamfélagið er skilgreint sem þau
sveitarfélög sem Síldarvinnslan er með
starfsemi í. Af innkaupum fyrirtækisins
koma 47% frá birgjum í nærsamfélaginu
og 13% af innkaupum frá erlendum birgjum.
Langstærsti hluti innkaupa frá erlendum
birgjum er í tengslum við endurnýjun
skipaflotans. Síldarvinnslan hefur ekki
sett ákvæði um samfélagslega ábyrgð í
samninga við birgja.

Mynd: Líneik Haraldsdóttir sinnir gæðaeftirliti
í fiskiðjuverinu í Neskaupstað.
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FISKVEIÐAR

U M HV E R FI

Vísindamenn eru flestir sammála um að ef mannkynið sameinast ekki um það verkefni að
draga úr losun gróðurhúsaloftegunda og mengunar geti afleiðingarnar orðið alvarlegar fyrir
jörðina alla. Betri umgengni við auðlindir og náttúru á að vera sameiginlegt markmið okkar
allra. Þeir fiskistofnar sem Síldarvinnslan veiðir úr eru háðir umhverfisskilyrðum í hafinu.
Rekstur Síldarvinnslunnar á því mikið undir því að gengið sé um umhverfið á sjálfbæran
og ábyrgan hátt. Síldarvinnslan mun leggja sitt af mörkum við að draga úr neikvæðum
umhverfisáhrifum starfseminnar eftir fremsta megni. Fylgst er með tækniframförum í
orkumálum og fyrirtækið fjárfestir í tæknilausnum sem geta dregið úr orkunotkun.
Einnig er verið að skoða aðgerðir til kolefnisjöfnunar á hluta starfseminnar.
Þegar starfsemi Síldarvinnslunnar er rýnd og umhverfisáhrif félagsins greind er ljóst
að langstærsti einstaki umhverfisþáttur starfseminnar er eldsneytisnotkun fiskiskipa
samstæðunnar. Á árum áður notuðu fiskimjölsverksmiðjur félagsins mikið af eldsneyti
við keyrslu en eldsneytisnotkun hefur dregist saman eftir umfangsmiklar fjárfestingar í
rafmagnsvæðingu verksmiðjanna.
Skip félagsins nota mikið eldsneyti og það er ekki komin fram raunhæf lausn um orkuskipti
fiskiskipa. Við endurnýjun fiskiskipaflotans hefur verið lögð áhersla á sparneytnari skip og
lögð er áhersla á að skip félagsins séu keyrð á hagkvæman hátt og olíunotkun lágmörkuð.
Með stærri og nýrri skipum, sem geta borið meiri afla að landi næst hagkvæmi í
eldsneytisnotkun á veitt tonn þar sem oft þarf að sigla langa leið til að sækja aflann.
Aðstæður við veiðar eru þó breytilegar og getur göngumynstur stofna breyst milli ára.
Sú vegalengd sem þarf að sigla til og frá miðum hefur mikil áhrif á eldsneytisnotkun og
eins hvernig veiðar ganga. Síldarvinnslan hefur á síðustu árum skipt út svartolíu sem
inniheldur mikið af brennisteinsefnum fyrir gasolíu.

Til að tryggja sjálfbæra nýtingu fiskistofna þarf að umgangast fiskveiðiauðlindina af
ábyrgð og virðingu. Segja má að með upptöku fiskveiðistjórnunarkerfis okkar Íslendinga
hafi verið stigið eitt stærsta umhverfisskref innan greinarinnar. Það hefur skapað umhverfi,
sem kemur í veg fyrir ofveiði og óhagræði við veiðar. Kerfið 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
hagkvæmari veiðum, auknum gæðum afurða, meira öryggi sjómanna og lækkun
kolefnisfótspors. Aukin áhersla hefur verið lögð á að stýra veiðum með það að markmiði
að hámarka verðmæti afla frekar en að hámarka magn við veiðar.
Síldarvinnslan gerði út sjö fiskiskip árið 2020, þrjú uppsjávarskip, þrjá ísfisktogara og einn
frystitogara. Eldsneytisnotkun skipanna jókst á árinu og notuðu skip samstæðunnar 16,2
milljón lítra af olíu og losuðu skipin 44.022 tonn af Co2 ígildum á árinu. Mest var losun hjá
uppsjávarskipunum og má rekja aukningu á milli ára til þess að þau notuðu öll meira af olíu
en árið áður. Aukningin skýrist að mestu af auknum afla og fleiri úthaldsdögum.
Eldsneytisnotkun á veitt tonn jókst vegna þess að erfiðara var að veiða kolmunna og
makríl en árið áður. Skipin þurftu að sigla lengra eftir þessum tegundum.
Vert er að nefna að búið er að fjárfesta í búnaði til að landtengja uppsjávarskipin meðan
þau landa hráefni í fiskiðjuverið. Vonir standa til að þessi búnaður verði klár til notkunar í
júlí árið 2021. Skipin munu því ekki brenna olíu á meðan löndun stendur. Gert er ráð fyrir
að þessi aðgerð muni spara um 300 þúsund lítra af olíu á ári.
Þegar skoðuð er losun á aflaeiningu er hún mest hjá frystitogaranum Blængi eins og sjá má
á mynd hér að neðan. Afli skipanna á árinu 2020 var samtals 144.746 tonn. Afli uppsjávarskipanna jókst á milli ára um 9.000 tonn en afli ísfisktogaranna dróst saman um 3000 tonn
en afli Blængs stóð í stað.

Olíunotkun fiskiskipa
2

2

Uppsjávarskip
Ísfisktogari

2

Félagið hefur einnig skipt um kælimiðla í skipum og í vinnslu félagsins á undanförnum
árum og notar nú ammoníak sem losar engar gróðurhúsaloftegundir. Með því hefur dregið
úr notkun á vetnisflúorkolefnum eða HFC efnum sem notuð voru í kælimiðlum og hafa
há kolefnisígildi. Árið 2020 var losun hjá fyrirtækinu af völdum kælimiðla 77 tonn af
Co2-ígildum.

Frystitogari

10

10

Millj. lítra

7
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Olíunotkun fiskimjölsverksmiðja

Árið 2020 voru fiskimjölsverksmiðjurnar keyrðar með 93% endurnýjanlegum orkugjöfum.
Á gröfunum hér fyrir neðan sem sýna losun gróðurhúsaloftegunda frá fiskimjölsverk
smiðjunum á árunum 2003 til 2020 má sjá hve mikil breyting hefur orðið á umhverfisáhrifum
verksmiðjanna. Árið 2003 notuðu fiskimjölsverksmiðjurnar 18 milljón lítra af olíu en árið
2020 notuðu þær 0,47 milljón lítra af olíu.
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Stærsta aðgerðin, sem hefur dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda, er raforkuvæðing í
fiskimjölsverksmiðjum. Í dag er verksmiðjan í Neskaupstað alfarið keyrð á rafmagni og olía er
eingöngu notuð sem varaafl ef skortur er á rafmagni eða truflanir á afhendingu raforku.
Á Seyðisfirði á eftir að rafvæða verksmiðjuna að fullu og notar hún því enn olíu að hluta til
við keyrslu.

Milljónir lítra

STARFSSTÖÐVAR Í LANDI
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Raforkunotkun allra starfsstöðva félagsins var 72.514 megavattstundir árið 2020 og
lækkaði lítillega á milli ára. Minni orkunotkun skýrist af samdrætti í framleiðslu á fiskimjöli
og lýsi. Megnið af orkunni sem notuð er á starfstöðvum félagsins er endurnýjanleg.
Félagið rak tvær fiskimjölsverksmiðjur á árinu; í Neskaupstað og á Seyðisfirði.
Hráefnismóttaka í verksmiðjunum var 123 þúsund tonn, orkukræfni framleiðslunnar var
67.133 MWh og var notað 0,54 MWh á hvert hráefnistonn. Hlutfall endurnýjanlegrar
orku við framleiðslu í Neskaupstað var 98,5% en 61% á Seyðisfirði. Samtals var því hlutfall
endurnýjanlegrar orku sem notuð var í verksmiðjum félagsins 93%.
Fiskvinnslur í Neskaupstað og á Seyðisfirði tóku á móti 51 þúsund tonnum af hráefni á
árinu og notuðu 7.871 MWh af raforku við framleiðsluna. Frystigeymslan í Neskaupstað
notaði 4.507 MWh af raforku á árinu. Eldsneytisnotkun bifreiða og annarra tækja var
29.214 lítrar árið 2020.

Raforkunotkun starfsstöðva
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Orkunotkun MWh á
hráefnistonn

ENDURVINNSLA & SORPHIRÐA
Farið var í átak til að bæta flokkun á sorpi og skráningu þess. Flokkun var bætt bæði í
landvinnslu og um borð í fiskiskipum félagsins. Skipin koma með allan úrgang flokkaðan
til hafnar og er hann meðhöndlaður samkvæmt Marpol reglugerð. Hvert skip heldur úti
sorpdagbók og skila skipin dagbókinni til hafnaryfirvalda þegar í land er komið. Samkvæmt
Marpol má ekki henda lífrænum úrgangi í hafið nema hann sé kvarnaður. Á síðasta ári voru
sett tæki í öll skipin sem kvarna lífrænan úrgang.
Samið var við nýjan móttökuaðila sem tekur við öllum úrgangi sem fellur til hjá
starfstöðvum í landi. Árið 2020 var heildarmagn af úrgangi 371 tonn og þar af var
71% flokkað. Af flokkuðu sorpi er 118 tonn járn og málmar, 62 tonn tengt endurvinnslu
á veiðarfærum og 40 tonn er timbur. Hampiðjan sá um endurvinnslu á veiðafæraúrgangi
félagsins en samtals þurfti að endurnýja rúmlega 87 tonn af veiðafærum og af því voru
endurunnin 62 tonn eða um 70%.

UMHVERFISUPPGJÖR
Lykiltölur SVN

Lykiltölur SVN (framhald)

Kolefnisuppgjör

Eining

2020

2019

2018

Umfang 1

tCO2í

45.444

39.270

47.015

Umfang 2

tCO2í

638

639

998

Umfang 3

tCO2í

189

250

200

Kolefnisspor, heild

tCO2í

46.271

40.158

48.213

Losun milli ára

tCO2í

16%

-16%

7%

Myndun úrgangs
og úrvinnsla

Orkunotkun

Eining

2020

2019

2018

Orka vegna notkunar
jarðefnaeldsneytis

kWh

178.794.400

154.442.880

184.612.557

Raforkunotkun

kWh

72.514.114

72.563.654

113.448.653

Orka frá heitu vatni til
húshitunar

kWh

2.084.625

938.295

1.251.315

Heildarorkunotkun

kWh

253.393.139

227.944.829

299.312.525

Eining

2020

2019

2018

Eldsneytisnotkun
bifreiða og tækja

lítr.

29.214

25.049

25.701

Eldsneytisnotkun
fiskimjölsverksmiðja

lítr.

473.826

873.957

1.517.166

Eldsneytisnotkun
skipaflota

lítr.

16.178.496

13.534.908

15.710.643

Heildareldsneytisnotkun

lítr.

16.681.536

14.433.914

17.253.510

Orkunotkun
Eining

2020

2019

2018

Flokkaður úrgangur

kg

264.122

40.660

72.150

Óflokkaður úrgangur

kg

107.841

142.805

114.100

Heildarmagn úrgangs

kg

371.963

183.465

186.250

Eining

2020

2019

2018

Hlutfall endurnýjanlegrar
orku

%

29%

32%

38%

Veiði ísfisktogara

tonn

13.861

16.422

16.267

Hlutfall endurnýjanlegrar
raforku

%

100%

100%

100%

Veiði uppsjávarskipa

tonn

123.847

114.705

160.837

Hlutfall jarðefnaeldsneytis

%

70,56%

67,75%

61,68%

Veiði frystitogara

tonn

7.038

7.084

5.252

Heildarveiði

tonn

144.746

138.211

182.356

Eining

2020

2019

2018

m3

562.731

507.034

493.449

Veiði

Neysluvatnsnotkun
Heildarnotkun á
neysluvatni

30

31

Ísfisktogarar

Eining

2019

2018

3.172.091

3.016.241

34.088.745

33.941.374

32.273.779

230

193

185

Eldsneytisnotkun
ísfisktogara

lítr.

Orkukræfni (kWh)

kWh

Olíunotkun/veitt tonn (VT)

lítr./VT

Losun GHL ísfisktogara

tCO2í/VT

8.684

8.647

8.204

Losun GHL/veitt tonn (VT)

tCO2í/VT

0,63

0,53

0,50

Eining

2020

2019

2018

10.240.531

7.628.656

10.274.764

109.573.682

81.626.619

109.939.975

83

67

64

27.853

20.750

28.001

Skipafloti

3.185.864

Eldsneytisnotkun
uppsjávarskipa

lítr.

Orkukræfni (kWh)

kWh

Olíunotkun/veitt tonn (VT)

lítr./VT

Losun GHL uppsjávarskipa

tCO2í

Losun GHL/veitt tonn (VT)

tCO2í/VT

0,22

0,18

0,17

Eining

2020

2019

2018

2.752.101

2.734.161

2.419.638

29.447.481

29.255.523

25.890.127

391

386

461

7.485

7.437

6.623

1,06

1,05

1,26

16.178.496

13.534.908

15.710.643

Skipafloti
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2020

Eldsneytisnotkun
frystitogara

lítr.

Orkukræfni (kWh)

kWh

Olíunotkun/veitt tonn (VT)

lítr./VT

Losun GHL frystitogara

tCO2í

Losun GHL/veitt tonn (VT)

tCO2í/VT

Heildareldsneytisnotkun
skipaflotans

lítr.

Kynjahlutföll eftir störfum

M ANNAUÐ UR I NN

Hásetar
Vélstjórar
Skipstjórar
Iðnaðarmenn
Starfsfólk í vinnslu

Síldarvinnslan er öflugt sjávarútvegsfyrirtæki með hátt tæknistig í vinnslum og búnaði, með
öflugan skipastól. Lykilinn að velgengni félagsins er öflugt starfsfólk. Hjá félaginu er mikil
starfsreynsla, lítil starfsmannavelta og hæft starfsfólk í öllum störfum. Félagið hefur 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 stöðugildi 338 talsins árið 2020. Í lok árs voru samtals 321
fastráðnir starfsmenn, 267 karlar og 54 konur. Sjávarútvegurinn hefur oft verið talinn
frekar karllæg atvinnugrein og ef litið er á kynjahlutföll félagsins má sjá að mikill meirihluti
starfsmanna eru karlmenn. Það er ljóst að þessu verður ekki breytt á stuttum tíma en
félagið vonast til þess að hlutur kvenna muni aukast.
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 viðhaldsúttektir árin 2019 og 2020. 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 áætlun í jafnréttismálum og leggur áherslu á að fylgja henni.
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ÖRYGGI & 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
vinnuaðstöðu 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 fyrirbyggja 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 bættri öryggisvitund, en þó telur fyrirtækið slys enn vera of algeng.

MANNRÉTTINDI &
KJARASAMNINGAR

FRÆÐSLA &
UPPBYGGING
MANNAUÐS
Þekking og hæfni starfsfólks skiptir sífellt
meira máli í nútímaiðnaði og leggur
Síldarvinnslan því aukna áherslu á
fræðslustarf. 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. Fræðsla dróst
nokkuð saman á síðasta ári vegna
Covid19. Fræðslustundir á síðasta ári voru
alls rúmlega 1.700 talsins. Síldarvinnslan
hefur átt í samstarfi við Austurbrú um gerð
og framkvæmd fræðsluáætlunar.

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 starfsmenn 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 samskiptum við starfsfólk verktaka, samstarfsaðila eða viðskiptavini.
Síldarvinnslan hefur sett sér stefnu og reglur til að taka á einelti, áreitni og ofbeldi.
Á síðasta ári barst engin tilkynning um einelti hjá félaginu.

PERSÓNUVERND
Síldarvinnslan hefur sett sér
persónuverndarstefnu til að tryggja
að friðhelgi einkalífs fólks sé virt og að
meðferð upplýsinga sé í samræmi við
ög um persónuvernd. Félagið safnar
engum óþarfa upplýsingum um
starfsmenn, viðskiptamenn eða birgja og
gerir ráðstafanir til að tryggja að allar
upplýsingar séu meðhöndlaðar á öruggan
hátt samkvæmt lögum. Engar kvartanir
bárust á síðasta ári sem varða meðhöndlun
eða söfnun persónuupplýsinga.

Mynd: Sigurður V. Jóhannesson við vinnu á Beiti NK.
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Næstum slys

Vinnuslys á árinu

Næstum slys

Síldarvinnslan vill leggja sitt af mörkum til að stuðla að góðri heilsu starfsmanna. Félagið er
með samning við fyrirtækið 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 heilsufarsskoðanir 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.

Ekki tilkynningarskylt vinnuslys

Á haustmánuðum ársins 2020 var gerð könnun á starfsánægju. Austurbrú sá um hönnun,
framkvæmd og úrvinnslu gagnanna. Könnunin var lögð fyrir á íslensku, ensku og pólsku.
Könnunin leiddi í ljós að aukin ánægja er með ýmislegt í starfsumhverfinu, svo sem
upplýsingaflæði, móttöku nýrra starfsmanna, væntingar til starfsmanna, tækifæri til að læra
og þróast í starfi, hversu auðvelt er að koma tillögum um breytingar á framfæri, ánægju
með næsta yfirmann, hversu auðvelt er að samræma vinnu og einkalíf og hversu oft starfs
mönnum er hrósað fyrir vel unnin störf. Mikill meirihluti segist vera ánægður í starfi, sem
endurspeglast í lágri stafsmannaveltu og mikilli tryggð lykilstarfsmanna. Einnig er mikil
ánægja með stöðu öryggismála hjá fyrirtækinu og kynferðisleg áreitni virðist ekki vera
vandamál. Tölur um upplifað einelti eru hins vegar hærri en búist var við og sýna að enn er
full þörf á fræðslu og frekari aðgerðum til að fyrirbyggja og taka á eineltismálum.

Á skipum félagsins urðu níu fjarveruslys og sami fjölda slysa var skráður í landvinnslunni,
sem er talsverð aukning á milli ára. Flest slysin voru minniháttar, en tvö slys á skipum
félagsins á árinu teljast þó vera alvarlegs eðlis. Ljóst er að fyrirtækið mun áfram leggja mikla
áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og markvissa vinnu á sviði öryggismála. Á árinu 2021 mun
fara fram endurskoðun á öryggismálum fyrirtækisins, með það að markmiði að efla hlutverk
stjórnenda í því að tryggja öryggi starfsmanna.

Tilkynningarskylt
vinnuslys

STARFSÁNÆGJUKÖNNUN
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NÝSKÖPUNAR- &
RANNSÓKNAVERKEFNI

að það sé kostur hversu Ísland er lítið samfélag, boðleiðir stuttar og nálægð er mikil. Þegar
kemur að samvinnu sjávarútvegsfyrirtækja og rannsóknastofnana við framþróun verkefna á
þessu sviði hafa fyrirtækin átt gott samstarf við til dæmis Matís, háskóla og tæknifyrirtæki,
bæði stór og smá. Þetta víðtæka samstarf hefur leitt til þess að atvinnugreinin er í fremstu
röð þegar kemur að tæknilausnum í veiðum og vinnslu.
Í dag er Síldarvinnslan í samstarfi með Matís og HÍ í nokkrum verkefnum sem snúa að
nýjum afurðum í fiskmjöli og lýsi ásamt bættum gæðum þeirra afurða. Hér á eftir verða
nefnd dæmi um helstu rannsóknaverkefni sem Síldarvinnslan tekur þátt í:

Síldarvinnslan hefur lagt áherslu á að eiga gott samstarf við menntastofnanir og
rannsóknasjóði af ýmsu tagi með þátttöku í verkefnum. Þessi verkefni eru að stórum hluta
samstarfsverkefni fyrirtækja og í umsjón Matís eða háskóla. Þau eru langflest
uppbyggð á þann hátt að fjármögnun rannsókna er sótt í samkeppnissjóði, til dæmis
Matvælasjóð (áður AVS), Tækniþróunarsjóð og Nýsköpunarsjóð námsmanna (Rannís).
Síldarvinnslan hefur í þessum verkefnum lagt til aðstöðu og aðgang að innri þáttum
starfseminnar ásamt því að taka virkan þátt í stjórnun og mótun verkefnanna. Þessi
verkefni hafa flest snúið að rannsóknum á sviði sjávarútvegs, matvælaiðnaðar og
orkunotkunar. Í þessu samhengi má nefna að margir háskólanemar hafa unnið að
verkefnum sem tengjast starfsemi Síldarvinnslunnar og í samráði við fyrirtækið. Síðastliðin
ár hefur félagið fóstrað fimm doktorsnemendur og þeir eru enn fleiri sem hafa lokið slíkum
gráðum með rannsóknum hjá félaginu þegar horft er lengra aftur í tímann. Félagið tilkynnti
fyrir stuttu að unnið væri að uppsetningu á lítilli verksmiðjueiningu sem mun koma til
með að vinna mjöl og lýsi úr afskurði frá fiskiðjuverinu í Neskaupstað. Vonir standa til að
hægt verði að framleiða verðmætari próteinafurðir í þessari verksmiðju en þær afurðir sem
hafa hingað til verið framleiddar úr afskurði. Segja má að ákvörðun um byggingu á þessari
verksmiðjueiningu hafi byggst á árangursríku samstarfi Síldarvinnslunnar við háskólanema
og Matís. Ef vel tekst til gæti þetta verkefni stuðlað að mikilli framþróun fyrir allan iðnaðinn
á Íslandi og aukið verðmætasköpun.
Síldarvinnslan og Matís hafa unnið náið saman að bættum gæðum hráefnis og afurða.
Þessar rannsóknir hafa margar hverjar nýst í framhaldinu til lagfæringa á búnaði, breyttum
vinnuferlum ásamt því að veita praktíska innsýn menntakerfisins í eðli og margrbreytileika
íslensks sjávarútvegs. Í dag telja þessi verkefni á fimmta tug og spanna tímabilið frá 1998 til
dagsins í dag.
Til að undirstrika þetta samstarf hefur Matís ákveðið að setja upp rannsóknaaðstöðu í
fiskmjölsverksmiðju félagsins í Neskaupstað. Þar er ætlunin að sinna rannsóknum á sviði
fiskimjölsiðnaðar og taka skref í átt að því að vinna annarskonar afurðir úr því hráefni sem í
dag fer í fiskmjöl og hefðbundið lýsi. Við tækniþróun og rannsóknir í sjávarútvegi má segja

ENDURHÖNNUN FISKMJÖLSOG LÝSISVERKSMIÐJA
Doktorsverkefni Stefáns Þórs Eysteinssonar. Samstarfsaðilar eru Matís og HÍ,
fjármagnað af AVS. Fiskmjöls- og lýsisframleiðsla skipar mikilvægan sess í fiskvinnslu á
Íslandi. Ferlarnir hafa lítið breyst á undanförnum áratugum, en á sama tíma hefur
próteinþörf á heimsvísu, auk krafna um bætta nýtingu hráefnis, aukin gæði afurða og
minnkun úrgangsefna snaraukist. Markmið verkefnisins er að endurhanna og besta
ferlana til framleiðslu á hágæðapróteinum til manneldis.

RAUÐÁTA
Framhald af doktorsverkefni Stefáns Þórs Eysteinssonar. Samstarfsaðilar eru Matís og
HÍ, fjármagnað af MVS. Markmiðið er að fullvinna verðmæt efni, s.s. astaxanthín, kítín,
fjölómettaðar ómega-3 fitusýrur og fitualkahól úr rauðátu sem berst til lands sem
aukahráefni eða meðafli frá uppsjávarfisksveiðum. Nýstárlegar vinnsluaðferðir verða
prófaðar og frumgerðir að þremur hágæða afurðum verða þróaðar úr rauðátunni.
Fýsileiki fullvinnslu og markaðurinn fyrir fullunnu afurðirnar verður metinn.

UPPRUNAGREINING LISTERIA
Í MATVÆLUM OG MÖNNUM
Síldarvinnslan er samstarfsaðili ásamt fjölda annarra fyrirtækja. Verkefnið er leitt af Matís,
HÍ, Landspítala, sýkla- og veirifræðideild, MAST, Embætti landlæknis - sóttvarnarsvið,
fjármagnað af Tækniþróunarsjóði Rannís. Markmið verkefnisins er að bæta gæði matvæla
með því að uppræta mengun í matvælum og auka matvælaöryggi. Það hefur reynst erfitt að
uppræta smit Listeria þar sem ekki hefur verið hægt að finna uppruna hennar og verið þar
með viðvarandi óopinbert vandamál.

PRÓTEIN ÚR HLIÐARSTRAUMI MAKRÍLS
Samstarfsaðilar eru Fóðurverksmiðjan Laxá, Matís og HÍ, fjármagnað af MVS. Markmið
verkefnisins er að framleiða fiskpróteinhýdrólýsöt (FPH) úr hliðarstraumum (hausum,
innyflum og afskurði) sem falla til við vinnslu makríls og meta fýsileika þess að nota
þau í startfóður fyrir laxeldi, sem og til manneldis. Mikil áhersla hefur verið lögð á
verðmætasköpun í sjávarútvegi síðustu ár og hefur mikið verið gert er viðkemur nýtingu
hliðarastrauma úr bolfiski, en minna er viðkemur sömu straumum úr uppsjávartegundum.

ANDOXUNAREFNI Í MAKRÍLMJÖLI
Samstarfsaðilar eru Skinney Þinganes, Ísfélag Vestmannaeyja og Matís, fjármagnað af
MVS. Nýverið var notkun þráavarnarefnisins ethoxyquin (ETQ) í fiskmjöl alfarið bönnuð.
Efnið ETQ hefur verið notað í Íslenskum fiskmjölsiðnaði í mörg ár sökum þess hve
áhrifaríkt það er í að sporna við þránun fitu í mjöli. Í kjölfar banns við ETQ hafa
fiskmjölsframleiðendur lent í vandamálum sem snúa að hitamyndun í makrílmjöli sem
má rekja beint til þránunar á fitu í mjölinu. Hitamyndun í mjöli getur dregið töluvert úr
verðmæti mjölsins sökum skemmda sem verða á því en einnig er hætta á sjálfíkveikju í
mjölinu.

VERÐMÆT EFNI ÚR
HLIÐARSTRAUMUM
ÞÖRUNGAVINNSLU
Þörungaverksmiðjan, Þörungaklaustur,
HÍ, Matís, Ora og Síldarvinnslan eru
samstarfsaðilar. Afurðir verkefnisins
verða m.a. prófaðar sem andoxunarefni
í makrílmjöli, verkefnið fjármagnað af MVS.

BIOZOOSTAIN
Samstarfsaðilar, HÍ, DTU-Aqua, Matís,
háskólinn í Valencia, háskólinn í Bologna,
Blóðbankinn, fjármagnað af BlueBio
Cofund action (Evrópuverkefni)

ÁHRIF FISKISKIPA Á
KOLEFNISSPOR AFURÐA
Bergur-Huginn, Vinnslustöðin, Samtök fyrirtækja í Sjávarútvegi, Matís, Verið
vísindagarðar, Fisk Seafood, Brim, Hraðfrystihúsið Gunnvör, Skinney Þinganes, Iceland
Seafood, Leo Seafood, Ice-Co og Salties eru samstarfaaðilar, fjármagnað af AVS (MVS).
Markmið þessa verkefnis er að framkvæma vistferilsgreiningu á völdum virðiskeðjum
íslenskra sjávarafurða. Stýrinefnd verkefnisins mun ákveða hvaða afurðir verða fyrir
valinu, en leitast verður við að fá gott þversnið mikilvægustu afurða þeirra fyrirtækja sem
þátt taka í verkefninu.
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SAMFÉLAGSVERKEFNI

Síldarvinnslan einsetur sér að starfa í sátt og samlyndi við samfélagið og nærumhverfið.
Í gegnum tíðina hefur tengingin við nærumhverfið verið mikill styrkur fyrir félagið.
Það hefur því alltaf verið lögð mikill áhersla á að taka þátt í uppbyggingu samfélagsins
með veitingu styrkja til góðra málefna og ýmissa samtaka. Hefur þetta verið gert með beinum styrkjum, gjöfum eða kaupum á auglýsingum. Í þessu sambandi má helst nefna styrki
til björgunarsveita og Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað en sjúkrahúsið hefur verið
styrkt til tækjakaupa og hefur það aukið þjónustu og öryggi íbúa. Síldarvinnslan hefur einnig styrkt starfsemi Verkmenntaskóla Austurlands til kaupa á tækjum sem nýtast í kennslu.
Æskulýðsstarf er styrkt árlega og einnig stakir viðburðir. Íþróttafélög eru styrkt á hverju ári
og fer oftar en ekki mesta fjárframlagið til þess málaflokks. Veittir styrkir á árinu 2020 námu
47,5 milljónum kr þar af fóru 16,2 milljónir til íþróttatengdrar starfsemi. FFélagið styrkti
stjórnmálaflokka samtals um 1.550 þúsund kr á árinu. Félagið hefur ekki mótað sér sérstaka
stefnu í styrkjum til stjórnmálaflokka. Hingað til hafa þeir flokkar fengið styrk sem óskað
hafa eftir því og átt fulltrúa á Alþingi.

Starfsemi styrkt
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Upphæð í millj. kr.

Íþróttir og æskulýðsstarf

16,2

Heilbrigðistengd málefni

9,5

Björgunarsveitir

9,2

Félagssamtök

5,3

Menningarmál

2,1

Menntamál

1,7

Annað

3,5

TILVÍSUNARTAFLA

Global reporting initiative

Lýsing
Heiti skipulagsheildarinnar
Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta
Staðsetning höfuðstöðva
Staðsetning rekstrar
Eignarhald og félagaform
Markaðir í þjónustu
Stærð skipulagsheildarinnar
Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta
Aðfangakeðja
Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar
Varúðarregla eða nálgun
Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis
Aðild að samtökum
Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka
Helstu áhrif, áhætta og tækifæri
Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið
Ferli fyrir ráðleggingar og mál tengd siðferði
Stjórnskipulag
Framsal valds
Ábyrgð á framkvæmdarstjórnarstigi á efnahagslegum, umhverfislegum og
félagslegum markmiðum
Ráðgefandi hagsmunaaðilar fyrir efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg málefni
Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar
Formaður æðstu stjórnar
Tilnefning og val á æðstu stjórn
Hagsmunaárekstrar
Hlutverk æðstu stjórnar við framsetningu tilgangs, gilda og stragetíu
Sameiginleg þekking æðstu stjórnar
Mat á frammistöðu æðstu stjórnar
Auðkenning og stjórnun á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum áhrifum
Markvirkni áhættustjórnunarferla
Efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg rýni á efnistökum
Hlutverk æðstu stjórnar við skýrslugjöf um sjálfbærni
Upplýsingagjöf um mikilvæg málefni
Eðli og heildarfjöldi mikilvægra málefna
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