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Fyrirvari (1/2)

UM FJÁRFESTAKYNNINGUNA
Fjárfestakynning þessi (hér eftir „fjárfestakynningin“) er útbúin af Síldarvinnslunni hf. (hér eftir „Síldarvinnslan“ eða „félagið“ og „samstæðan“ þar sem vísað er til félagsins og 
dótturfélaga) hefur þann eina tilgang að veita upplýsingar um hlutafárútboð félagsins (hér eftir „útboðið“).
Fjárfestakynning þessi hefur eingöngu upplýsingagildi og felur á engan hátt í sér og skal ekki teljast vera tilboð eða ráðlegging um kaup eða sölu verðbréfa félagsins í neinni lögsögu. 
Fjárfestar sem vilja taka þátt í útboðinu skuldbinda sig til að lesa samantektina, útgefandalýsinguna og verðbréfalýsinguna, sem er samin af félaginu og staðfest af Fjármálaeftirliti 
Seðlabanki Íslands (hér eftir sameiginlega nefnd „lýsingin“) og önnur gögn sem gefin eru út í tengslum við lýsinguna og sem innihalda upplýsingar um skilmála útboðsins. Hvers konar 
ákvörðun um að skrá sig fyrir eða kaupa hlutabréf í hvaða útboði sem er skal eingöngu byggja á upplýsingum í lýsingunni eða öðrum lykilupplýsingum sem gefnar eru út af félaginu.
Samkvæmt bestu vitund félagsins eru upplýsingarnar í fjárfestakynningu þessari í öllum veigamiklum atriðum í samræmi við þær staðreyndir sem kunnar eru á útgáfudegi og, ef 
fjárfestakynningin er lesið samhliða öðrum gögnum sem félagið hefur gefið út, hefur engu verið sleppt sem er líklegt til að hafa áhrif á mikilvægi þess. Félagið og Fyrirtækjaráðgjöf 
Landsbankans hf., kt. 471008-0280, Austurstræti 11, 155 Reykjavík (hér eftir „ráðgjafinn“) skulu einir hafa heimild til að veita frekari upplýsingar um fjárfestakynningu þessa. Hvorki 
félagið né ráðgjafinn bera neina ábyrgð á upplýsingum sem þriðji aðili kann að veita. 
Með því að lesa fjárfestakynninguna, samþykkir þú að hlíta eftirfarandi skilmálum og takmörkunum.
EKKI VOTTAÐ AF ÞRIÐJA AÐILA
Af hálfu félagsins og/eða ráðgjafans er engin trygging eða ábyrgð veitt fyrir því að þær spár eða fyrirætlanir sem lýst er í fjárfestakynningunni gangi eftir. Fjárfestakynningin hefur ekki 
verið sannreynd sérstaklega af félaginu eða ráðgjafanum.
ENGIN TRYGGING EÐA ÁBYRGÐ / FYRIRVARI UM ÁBYRGÐ
Sérstaklega er tekið fram að engin trygging eða ábyrgð, bein eða óbein, á því að upplýsingarnar í fjárfestakynningu þessari eða önnur gögn (hvort sem er skrifleg eða munnleg) um 
félagið, samstæðuna eða útboðið séu réttar eða tæmandi. Félagið og ráðgjafinn eru því með engum hætti ábyrgir fyrir hvers konar tjóni eða tapi, af hvaða tagi sem er, sem tengist 
fjárfestakynningunni, innihaldi hennar, eða tengist útboðinu, þar með talið en ekki takmarkað við villur, ónákvæmni, yfirsjónir eða misvísandi upplýsingar í fjárfestakynningunni. Þá er 
félagið og ráðgjafinn, dótturfélög félagsins, stjórnarmenn, stjórnendur og starfsmenn félagsins, ráðgjafar eða fulltrúar eða nokkur annar ekki á neinn hátt skaðabótaskyldir vegna tjóns 
sem hlýst af beinni eða óbeinni notkun á fjárfestakynningunni eða vegna útboðsins.
HAGSMUNAÁREKSTRAR
Hvað þetta útboð varðar gætir ráðgjafinn eingöngu hagsmuna félagsins og er ekki ábyrgur gagnvart öðrum en félaginu sem skjólstæðings, né veitir ráðgjafinn öðrum ráðgjöf í tengslum 
við útboðið.
ENGAR UPPFÆRSLUR
Upplýsingarnar í fjárfestakynningu þessari kunna að breytast, vera endurskoðaðar, uppfærðar eða endurútgefnar og kunna því að breytast töluvert. Félagið, samstæðan, ráðgjafinn eða 
aðrir aðilar veita ekki tryggingu eða ábyrgð, beint eða óbeint, á því að upplýsingarnar eða skoðanir í fjárfestakynningu þessari séu nákvæmar, áreiðanlegar, sannar, réttar eða tæmandi. 
Félagið og ráðgjafinn eru ekki á neinn hátt skuldbundin til að uppfæra eða viðhalda upplýsingunum í fjárfestakynningu þessari. Hvorki félagið, samstæðan, ráðgjafinn eða aðrir aðilar eru 
því með neinum hætti ábyrg fyrir hvers konar tjóni eða tapi, af hvaða tagi sem er, beint eða óbeint, sem viðtakandi eða tengdur aðili kann að verða fyrir með því að nýta sér 
fjárfestakynninguna eða efni hennar. 
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ENGIN RÁÐGJÖF

Ekki skal túlka efni fjárfestakynningunnar sem nokkurs konar viðskipta- eða fjármálaráðgjöf, né lagalega, skattalega eða tæknilega ráðgjöf, eða aðra faglega ráðgjöf. Mælt er með því að viðtakandi 

ráðfæri sig við eigin ráðgjafa um ofangreind efni. Lesir þú fjárfestakynningu þessa samþykkir þú að þú berð ein/n ábyrgð á eigin mati á markaðnum og markaðsstöðu félagsins og samstæðunnar 

og að þú munir framkvæma eigin rannsókn og greiningu og berir ein/n ábyrgð á að mynda þér skoðun á framtíðar afkomu félagsins, sem og núverandi og framtíðar fjárhagsstöðu félagsins. Hvers 

konar ákvörðun um áskrift eða kaup á hlutabréfum í félaginu skal byggja á eigin athugun á félaginu, þar með talið staðreyndum og áhættu.

ÁHÆTTUÞÆTTIR OG REIKNINGSSKIL 

Athygli er sérstaklega vakin á þeim áhættuþáttum sem tengjast félaginu og útboðinu sem fjallað er um í lýsingunni. Athugið að raungerist einn eða fleiri áhættuþáttur, eða ef forsendur bregðast, 

getur raunverulegur árangur og framtíðarþróun félagsins verið mjög ólík því sem lýst er í fjárfestakynningu þessari í veigamiklum atriðum. Athygli er sérstaklega vakin á því að uppgjör 

Síldarvinnslunnar fyrir árið 2020 er samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS og er það fyrsta árið sem félagið gerir upp samkvæmt IFRS. Í fjárfestakynningunni er að finna 

samanburðartölur fyrir 2019 sem eru settar fram samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastöðlum IFRS en eru óendurskoðaðar. Fjárhagsupplýsingar fyrir árin 2015 - 2018 í fjárfestakynningunni eru 

samkvæmt íslenskum ársreikningalögum.

FRAMTÍÐARHORFUR

Fjárfestakynning þessi inniheldur talsvert af staðhæfingum um framtíðarhorfur félagsins, atvinnugreinarinnar og hagkerfi heimsins (slíkar framtíðarhorfur má greina á því að hugtökin og 

orðræðan um félagið vísa þá til framtíðar, svo sem „búist er við“, „áætlanir“, „mat“, „spá“ og annað í þeim dúr). Ekki er hægt að ábyrgjast á nokkurn hátt að fyrirætlanir eða spár í 

fjárfestakynningunni gangi eftir. Mælt er með því að viðtakandi framkvæmi eigin athugun og greiningu á gögnunum sem fjárfestakynning þessi fjallar um og ráðfæri sig við eigin ráðgjafa um 

ofangreind efni. Hvers konar yfirlýsingar í fjárfestakynningu þessari sem vísa til áætlaðra eða væntrar framtíðarafkomu eða starfsemi í framtíðinni eru lýsingar á framtíðarhorfum og háðar ýmsum 

óvissu- og áhættuþáttum sem gætu leitt til þess að raunveruleg útkoma getur verið mjög ólík þeirri þróun sem búist var við í veigamiklum atriðum. Því er varað við því að reiða sig um of á 

framtíðarhorfur og áætlanir og þær ætti á engan hátt að skoða sem loforð um árangur. Félagið eða ráðgjafinn eru ekki á neinn hátt skuldbundin til að uppfæra fjárfestakynninguna, þar með talið 

framtíðarhorfur, eða til að uppfæra framtíðarhorfur í samræmi við raunverulegan árangur.

DREIFING

Fjárfestakynning þessi hefur ekki verið yfirfarin eða birt á vegum stjórnvalda eða kauphallar og hefur ekki ígildi lýsingar. Útboðið verður opið hlutafjárútboð og lýsingin verður einungis gefin út á 

Íslandi og í samræmi við íslensk lög. Dreifing á fjárfestakynningu þessari og útboð félagsins, þar með talið áskrift eða kaup á hlutum í félaginu er takmörkuð í ákveðnum lögsögum. 

Fjárfestakynning þessi er ekki tilboð um eða hvatning til áskriftar eða kaupa á hlutum í félaginu í neinni lögsögu þar sem slíkt tilboð eða sala væri ólögleg. Af því leiðir að ekki má dreifa 

fjárfestakynningu þessari né hvers konar auglýsingum eða útboðsgögnum í neinni lögsögu, nema þegar kringumstæður eru í samræmi við öll viðeigandi lög og reglur.

GILDANDI LÖG OG LÖGSAGA

Um fjárfestakynningu þessa gilda íslensk lög. Rísi ágreiningur vegna fjárfestakynningarinnar skal reka málið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
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Samantekt 
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Síldarvinnslan áhugaverður fjárfestingakostur

Samantekt

Eitt af stærstu og öflugustu 

sjávarútvegsfyrirtækjum 

landsins 

• Er leiðandi í tækniþróun og hefur 
þegar fjárfest í fullkomnum 
fiskiðjuverum, fiskimjölsverksmiðjum, 
frystigeymslum og öflugum skipum.

• Mikil þekking og reynsla til staðar 
meðal starfsmanna

Markvissar fjárfestingar hafa 

aukið áhættudreifingu í 

aflaheimildum og rekstri

• Fjárfest í auknum bolfiskheimildum 
með það að markmiði að auka 
áhættudreifingu í aflaheimildum

Vaxtartækifæri til staðar

• Innri vöxtur: auka verðmæti 
núverandi afla og framleiðslu með 
frekara þróunar- og markaðsstarfi

• Ytri vöxtur: svigrúm til frekari kaupa 
á aflaheimildum og fyrirtækjum

Góðar langtímahorfur á 

mörkuðum

• Sjávarafurðir (fiskiprótein) standa 
sterkt í samkeppni við aðrar afurðir 
á markaði

Komandi loðnuvertíðir

• Mælingar á ungloðnu gefa 
vísbendingu um betri horfur fyrir 
loðnustofninn

Sterk og stöðug framlegð af 

starfseminni

• Frjálst sjóðstreymi1) 54% af EBITDA 
að meðaltali 2015-2020, þrátt fyrir 
miklar fjárfestingar

• Arðgreiðslustefna að greiða að 
lágmarki 30% af hagnaði til hluthafa 

1) Handbært fé frá rekstri – nettó fjárfestingar í rekstrarfjármunum, skipum og aflaheimildum 5



USD 156 m. 
Framleiðsluverðmæti 

2020

Sterk framlegð af starfseminni og tækifæri til frekari vaxtar

Samantekt

USD 184 m. 

Rekstrartekjur 

samstæðu 2020

USD 59 m. 

EBITDA 2020
32% af tekjum

NIBD/EBITDA 0,4x

í lok 2020

7,7% hlutdeild í 
aflaheimildum1)

USD 85 m. 
Aflaverðmæti 

2020

USD 41 m. 
Verðmæti 

nýafstaðinnar 

loðnuvertíðar 2021

1) Aflaheimildir 2020/21

Almennt 

hlutafjárútboð 

áformað

10.-12. maí 2021

Skráning á Aðalmarkað 
Nasdaq Iceland er 
fyrirhuguð í kjölfarið

Tímamót í starfsemi 
félagsins - eflir félagið 
og opnar það fyrir 
fjárfestum Eiginfjárhlutfall 68%

í lok 2020

6



Starfsemi

Síldarvinnslunnar
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Höfuðstöðvar félagsins eru að Hafnarbraut 7 í Neskaupstað

Virðiskeðja 
Síldarvinnslunnar

Öflugur skipafloti

Hátækni fiskiðjuver

Fullkomnar fiskimjölsverksmiðjur

Stærstu frystigeymslur landsins

Neskaupstaður er vel staðsettur 

gagnvart fiskimiðum 

uppsjávartegunda

Starfsemi Síldarvinnslunnar
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Stjórn Síldarvinnslunnar

Þorsteinn Már Baldvinsson, formaður

Guðmundur R. Gíslason, varaformaður

Anna Guðmundsdóttir, aðalmaður

Björk Þórarinsdóttir, aðalmaður

Ingi Jóhann Guðmundsson, aðalmaður

Halldór Jónasson, varamaður

Arna Bryndís Baldvins McClure, varamaður

Framkvæmdastjórn Síldarvinnslunnar

Gunnþór Ingvason, forstjóri

Axel Ísaksson, fjármálastjóri

Jón Már Jónsson, yfirmaður landvinnslu

Dótturfélög Síldarvinnslunnar1)

Bergur-Huginn ehf. (100%)

Bergur ehf. (100%) kemur inn í samstæðuna 2021

Runólfur Hallfreðsson ehf. (100%, eftir kaup á 12,4% hlut 2021)

Seley ehf. (70%)

Fóðurverksmiðjan Laxá hf. (66,67%)

Fjárfestingarfélagið Vör hf. (60%)

Hlutdeildarfélög samstæðunnar2)

Atlantic Coast Fisheries Corp. (100%)                                              

(á 25% hlut í F/V Holdings LLC)

SR-Vélaverkstæði hf. (37,3%)

Polar Pelagic A.S. (33%) 

Hafnarbraut 2 ehf. (50%)

G. Skúlason vélaverkstæði hf. (24,95%)

Fasteignafélagið Miðhús ehf. 

(Fjárfestingarfélagið Vör hf. á 46,7% )

Hjá samstæðu Síldarvinnslunnar 

starfa 338 manns til sjós og lands

Mikil þekking og reynsla er til 

staðar meðal starfsmanna og er 

starfsmannavelta lítil

Starfsemi Síldarvinnslunnar

1) SVN eignafélag ehf. (og þar með eignarhlutur í Sjóva-Almennum tryggingum hf.) er 

ekki lengur hluti af samstæðu, eftir arðgreiðslu 2021
2) Nánari kynning á dóttur- og hlutdeildarfélögum má sjá í viðauka

Starfsmenn, stjórnendur, dóttur- og hlutdeildarfélög
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• Síldarvinnslan er leiðandi í tækniþróun 

• Fiskiðjuverið í Neskaupstað er eitt af 

fullkomnastu uppsjávarfiskiðjuverum landsins, 

búið öllum nýjustu tækjum og búnaði

• Mikil fjárfesting hefur átt sér stað með áherslu 

á að auka afkastagetu og auka gæði afurða

Afkastageta: Frystir 720 tonn af afurðum á 

sólarhring

Hluti af bolfiskafla samstæðunnar er unninn í 

frystihúsinu á Seyðisfirði og um borð í 

frystitogaranum Blæng NK

Tæknilega fullkomnar verksmiðjur eru forsenda aukinnar 
verðmætasköpunar

• Góð aðstaða til geymslu á frosnum afurðum 

er ein af forsendum fyrir hærra söluvirði 

uppsjávarafurða, þar sem framleitt er mikið 

magn á stuttum tíma

Geymsla: 20 þús. tonn af frosnum afurðum

• Neskaupstaður: Verksmiðjan tekur við hráefni beint til 

vinnslu ásamt því að taka á móti afskurði frá 

fiskiðjuverinu og frystiskipum 

• Vinna er hafin við stækkun verksmiðjunnar

Neskaupstaður: Afkastageta: 1.400 tonn á sólarhring 

(Eftir stækkun: 2.400 tonn á sólarhring)

Seyðisfjörður: Afkastageta: 1.200 tonn á sólarhring

Unnið er að þróunarverkefnum sem miða að því að auka 

verðmæti framleiðslunnar

Neskaupstaður –
Hátækni fiskiðjuver

Neskaupstaður –
Stærstu frystigeymslur landsins

Neskaupstaður/Seyðisfjörður –
Fullkomnar fiskimjölsverksmiðjur

Starfsemi Síldarvinnslunnar
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Aukin áhersla á framleiðslu verðmætra 

próteinríkra afurða

• Stækkun úr 1.400 tonnum í 2.380 tonn

• Liður í hagræðingaraðgerðum 

• Verksmiðjur þurfa að geta unnið mikinn afla á skömmum tíma og því 

nauðsynlegt að þær séu afkastamiklar

• Eftir stækkunina verður í verksmiðjunni eining eða lítil verksmiðja sem 

hentar sérstaklega til að vinna afskurð frá fiskiðjuveri fyrirtækisins

• Unnt verður að vinna allt hráefni sem ferskast

• Með tilkomu litlu verksmiðjunnar verður lögð áhersla á að auka gæði 

framleiðslunnar og þróa áfram aðferðir til að framleiða verðmætar 

próteinríkar afurðir

• Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdirnar í Neskaupstað er um 

USD 40 m sem dreifist yfir framkvæmdatímann sem er áætlaður 3 ár, 

þar af eru um 18.000 þús. USD inni í áætlun 2021

Verksmiðjan eftir fyrirhugaða stækkun séð frá vestri. Nýbyggingar eru  gular 
að lit með dekkri þökum

Verksmiðjan eftir fyrirhugaða stækkun séð frá norðri. Nýbyggingar eru gular 
að lit með dekkri þökum

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Stækkun 
fiskimjölsverksmiðjunnar
í Neskaupstað
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Nýsmíði hjá skipasmíðastöðinni 

Karstensens Skibsværft í Danmörku

Tæknilega fullkominn og hagkvæmari í rekstri 

en eldri Börkur

Eiginleikar skipsins:

• 89 metrar á lengd

• 16,6 metrar á breidd

• 4.100 brúttótonn

• Ber 3.400 tonn að landi

• Tvær vélar, 3.600 KW hvor 

• Fyrirmyndar aðstaða um borð

• Áætlað er að rekstrarkostnaður sé um 5% lægri en 

á eldra skip

Starfsemi Síldarvinnslunnar

~ 3.400 tonn
Burðarmeira en eldra skip

Rekstrarkostnaður 
Sparneytnara en eldri skip

Framlag Hagkvæmni

Nýr Börkur NK 122 er 
væntanlegur í lok maí
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Beitir NK 123 (2014)

Nóta- og togveiðiskip

Aflaverðmæti uppsjávarskipa félagsins um USD 39 m. 2020

Börkur NK 122 (2012)

Nóta- og togveiðiskip

Bjarni Ólafsson AK 70 (1999)

Nóta- og togveiðiskip

Samanlagður afli árið 2020 var um 124 þús. tonn

• Helstu fiskitegundir: Loðna, Síld, Kolmunni, NÍ-síld og Makríll

• Áformað er að selja eldri Börk, sem hefur verið í rekstri frá 2014, þegar nýi Börkur kemur til landsins

• Einnig á Síldarvinnslan 33% hlutdeild í Polar Pelagic AS á Grænlandi sem gerir út uppsjávarveiðiskipið Polar Amoroq

Starfsemi Síldarvinnslunnar
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Gullver NS 12 (1983)

Ísfisktogari
Blængur NK 125 (1973)

Frystitogari

Vestmannaey VE 54 (2018)

Ísfisktogari

Bergey VE 144 (2019)

Ísfisktogari

Samanlagður afli árið 2020 var tæplega 21 þús. tonn

• Helstu fiskitegundir: Þorskur, Ýsa, Ufsi, Gullkarfi og Djúpkarfi

• Dótturfélagið Bergur-Huginn ehf. keypti nýverið útgerðarfélagið Berg ehf. í Vestmannaeyjum sem 

gerir út togarann Berg VE 44 og fylgja um 1.500 þorskígildistonn í bolfiski

Bergur VE 44 (1998)

Ísfisktogari

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Aflaverðmæti bolfiskveiðiskipa félagsins um USD 46 m. 2020
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Áhersla á sjálfbæra nýtingu auðlinda og draga úr losun CO2

Starfsemi Síldarvinnslunnar

1) MSC: Marine Stewardship Council
2) TÚN, vottun um lífræna framleiðslu

Ítarlegri umfjöllun um samfélagslegaábyrgð er að finna í viðauka

Árangur í minnkun CO2 losunar

Fiskvinnsla

• Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja. Hlutfall 
endurnýjanlegrar orku við framleiðslu var 93% árið 2020

• Fiskvinnslur og frystigeymsla keyrðar á raforku

Útgerð

• Fjárfest hefur verið í stærri og hagkvæmari skipum á 
síðustu árum

• Svartolíu skipt út fyrir gasolíu

• Skipt um kælimiðla í skipum og vinnslu

• Sparneytnari skip sem dregur úr kolefnislosun við veiðar

• Landtenging skipa að koma í notkun í Neskaupstað

Endurvinnsla

• Flokkun á sorpi er komin vel af stað og var 60% flokkun á 
árinu 2020

• Ónýt veiðarfæri eru send í endurvinnslu

• Allur úrgangur af fiskiskipum meðhöndlaður skv. Marpol 
reglugerð 

• Stefnt að frekari flokkun úrgangs í landi

Samfélagið

Auðlindin

• Ísland státar af einu besta fiskveiðistjórnunarkerfi heims

• Síldarvinnslan stundar veiðar sínar af ábyrgð

• Náið samstarf við opinbera eftirlitsaðila og ráðgjafa

• Flestar afurðir MSC1) vottaðar

• Mjöl er TÚN2) vottað

Meðferð afla

• Fjárfestingar félagsins miða að því að bæta nýtingu og auka 
gæði afurða félagsins

• Verðmætasköpun meiri um leið og dregið er úr sóun

Samfélagsleg 

ábyrgð

• Áhersla lögð á að kaupa vörur og þjónustu af birgjum í 
nærsamfélaginu

• Hlutfallið um 44% af heildarinnkaupum 
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Víðtæk jákvæð áhrif á íslenskt samfélag

Greiðslur til yfirvalda 
og lífeyrissjóða

11%

Afkoma
21%

Almennur 
rekstur

44%

Launagreiðslur
20%

Fjármögnunaraðilar
3%

25 
ma.kr.

Skipting verðmætasköpunar árið 202025 milljarða króna verðmætasköpun árið 2020

• Rekstur Síldarvinnslunnar gekk vel þrátt fyrir loðnubrest

• Sameiginlegur ávinningur fyrir samfélagið, starfsmenn, 

eigendur og birgja

Samfélagsspor starfseminnar 4,8 milljarðar króna

• Samfélagssporið gefur heildstæða mynd af öllum opinberum 

gjöldum og sköttum sem greiddir eru til hins opinbera vegna 

starfsemi félagsins 

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Ákvörðun stjórnvalda um upphæð veiðigjalds hvers árs ræðst af afkomu í 
útgerð og sveiflast því frá ári til árs

16



Vaxtartækifæri til staðar í bolfiskheimildum

Stærstu útgerðarfyrirtækin eftir aflaheimildum 2020/212)Síldarvinnslan er stærst í uppsjávartegundum

• Síldarvinnslan er þriðja stærsta útgerðarfyrirtæki landsins 

eftir aflaheimildum með um 7,7% hlutdeild eða um 32.800 

þorskígildistonn innan lögsögu Íslands en um 33.1001)

samtals með heimildum utan lögsögu landsins

Vaxtartækifæri til staðar

• Vaxtartækifæri eru til staðar fyrir Síldarvinnsluna þar sem 

svigrúm er upp í 12% hámarks hlutdeild af heildar 

aflaheimildum 

• Vaxtartækifærin liggja helst í bolfiskheimildum þar sem 

félagið hefur svigrúm til að auka við sig í heimildum

Aflaheimildir Síldarvinnslunnar eftir helstu tegundum 2020/21

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Uppsjávarfiskur Bolfiskur

3,8%

4,8%

5,3%

5,8%

7,7%

9,0%

11,8%

Ísfélag Vestmannaeyja

Þorbjörn

Vinnslustöðin

Fisk Seafood

Síldarvinnslan

Samherji

Brim
Hámark 12% af ÞÍG

12,6%

21,4%

29,9%

16,6%

18,5%

20%

20%

Makríll

NÍ-síld

Kolmunni

Síld

Loðna

% af heild Hámark

7,0%

7,2%

7,6%

8,9%

4,3%

35%

35%

20%

20%

12%

Gullkarfi

Djúpkarfi

Ufsi

Ýsa

Þorskur

% af heild Hámark

1) Síldarvinnslan er með um 13.300 þorskígildistonn í uppsjávartegundum og um 19.800 
þorskígildistonn í bolfiski

2) http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/hlutdeildir-staerstu-utgerdanna17



Jafnari hlutföll í aflaheimildum eykur stöðugleika

Aflaheimildir: 

Jafnara hlutfall uppsjávar- og bolfisktegunda

Í dag eru uppsjávartegundir um 40% af þorskígildum samstæðunnar 

samanborið við um 80% af þorskígildum samstæðunnar fyrir fjárfestingar 

undanfarinna ára

78%

40%

22%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011/12 2020/21

Uppsjávartegundir Bolfisktegundir

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Síldarvinnslan hefur markvisst jafnað hlutföll í 

aflaheimildum

• Til að minnka sveiflur í starfseminni hefur markvisst verið unnið að 

því að breikka aflaheimildir samstæðunnar með fjárfestingu í 

sjávarútvegsfyrirtækjum og aflaheimildum 

• Fjárfestingar síðustu ára hafa miðað að því að styrkja félagið í 

bolfiskheimildum og auka áhættudreifingu í aflaheimildum

• Kaupin á Bergi-Hugin, Gullbergi og hluta af aflaheimildum Stálskips 

hafa vegið þyngst við að auka vægi botnfisktegunda

• Með þessum kaupum hafa sveiflur í starfseminni minnkað og 

félagið er ekki eins háð uppsjávarfisktegundum þar sem lífmassi 

fiskitegunda getur sveiflast mikið á milli ára
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Aukinn stöðugleiki og minni árstíðarsveiflur

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Sveiflur og árstíðarskipting í uppsjávartegundum

• Í uppsjávarveiðum geta verið miklar sveiflur í stærðum 
nytjastofna á milli ára og þar með í veiðum og vinnslu þeirra

• Þá skiptast veiðar uppsjávartegunda niður á árstíðir

Stöðugleiki og jafnari árstíðardreifing í bolfisktegundum

• Veiðar á botnfisktegundum eru jafnari á milli ára og yfir árið en 
þó mismunandi eftir tegundum

• Sögulega er mikil þorskveiði á vetrarvertíð á 1. ársfjórðungi 
hvers árs

• Veðurfar og ástand sjávar hefur mikil áhrif á einstaka tegundir

Ársfjórðungur Uppsjávarveiði Bolfiskveiði

1F Loðnuvertíð Bolfiskveiðar

2F Kolmunnaveiðar Bolfiskveiðar

3F Makríll og NÍ-síld Bolfiskveiðar

4F
Íslensk síld og 

Kolmunni
Bolfiskveiðar
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Uppsjávarafurðir ~ 30%

• Helstu uppsjávarafurðir eru makríll 
og síld, afurðirnar eru heilfrystar, 
hausaðar og flakaðar

• Loðna og loðnuhrogn voru ekki 
framleidd árin 2019 og 2020

Mjöl og lýsi ~ 35%

• Mjöl og lýsi sem félagið framleiðir fer 
að langstærstum hluta til 
fóðurframleiðslu fyrir fiskeldi 
erlendis 

Bolfiskafurðir ~ 15%
• Bolfiskafurðir eru bæði landfrystar-

og sjófrystar afurðir

Laxeldisfóður
~ 10% • Dótturfélagið Laxá framleiðir fóður 

fyrir laxeldi á Íslandi

Seldur afli ~ 10%
• Ferskur afli seldur á markað erlendis 

og innanlands eða í vinnslur 
innanlands

Afurðir% af tekjum 2020Tegund

Sterk eftirspurn er eftir gæða framleiðslu Síldarvinnslunnar

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Áherslan er á manneldisvinnslu 

• Vægi afurða sem ætlaðar eru til manneldis hefur 
farið vaxandi

• Áherslan er á manneldisvinnslu úr uppsjávarfiski

• Verðmætari afurðir sem skila mun meiri 
verðmætum inn í þjóðarbúið en 
hefðbundnari afurðir líkt og mjöl og lýsi

• Bolfiskafli er að hluta sjófrystur, fer að hluta í 
frystihúsið á Seyðisfirði, að hluta á fiskmarkaði 
innanlands og að hluta á sögulega mikilvæga 
markaði í Bretlandi og á meginlandi Evrópu. 
Í því felst áhættudreifing
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Helstu markaðir og sala eftir gjaldmiðlum árið 2020

USD
34%

NOK
27%

JPY
1%

ISK
12%

GBP
10%

EUR
14%

DKK
2%

Sala eftir gjaldmiðlum árið 2020Helstu markaðir 2020
Sala afurða eftir heimsálfum

A-Evrópa
~25%V-Evrópa

~65%
Ameríka

~5%
Asía 
~5%

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Síldarvinnslan er með samning við Ice Fresh Seafood um sölu á afurðum félagsins

Lágt vægi Asíu því engin 

loðnuveiði árið 2020
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Sterk eftirspurn eftir íslenskum sjávarafurðum
- styður við verð til lengri tíma litið

Heimild: Hagstofa Íslands
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sjávarafurðir Botnfiskur Uppsjávarfiskur

Hækkandi verð síðasta áratuginn
Áhersla á að framleiða verðmeiri afurðir skýrir hækkunina að hluta til, ásamt 
verðþróun á mörkuðum

Verðvísitala íslenskra sjávarafurða 
Vísitala, XDR, 1.jan 2011 = 100

+ 40 %

+ 26 %

+ 18 %

XDR er gengi á sérstökum dráttarréttindum (SDR) sem er gjaldmiðlakarfa 
ákvörðuð af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Gjaldmiðlakarfan samanstendur af fimm 
gjaldmiðlum: Bandaríkjadal, evru, kínversku júani, bresku pundi og japönsku jeni

Covid-19
áhrif

Starfsemi Síldarvinnslunnar

Stækkandi kaupendamarkaður

Gæðaframleiðsla

• Matvælaframleiðsla fer vaxandi með fólksfjölgun í 
heiminum

• Með vaxandi kaupmætti fjölgar þeim sem sækjast 
eftir sjávarfangi af miklum gæðum

• Fiskur er holl fæða og prótein af miklum gæðum 

• Fiskimiðin umhverfis Ísland eru gjöful og er lögð 
áhersla á sjálfbæra nýtingu fiskistofna

• Íslenskur sjávarútvegur hefur skapað sér sterkt 
nafn á sínum mörkuðum

• Íslenskar sjávarafurðir eru af miklum gæðum

• Áhersla á verðmætari afurðir og betri nýtingu

• Meðal viðskiptavina er sívaxandi áhersla á 
sjálfbærni afurða

• Í íslenskum sjávarútvegi hefur verið lögð áhersla 
á tækniþróun og öflugt markaðsstarf 

Takmarkað magn

Harðnandi samkeppni

• Stærstu íslensku sjávarútvegsfyrirtækin eru lítil 
í alþjóðlegu samhengi

• Í veiðum á N-Atlantshafi eru að verða til mun 
stærri fyrirtæki, sér í lagi rússnesk og norsk, 
sem geta veitt mikilvægum viðskiptavinum á 
borð við verslunarkeðjur víðtækari þjónustu

• Framleiðsluvöxturinn í heiminum er í fiskeldi 
fremur en veiðum úr villtum stofnum, sem 
styður við verð villtra afurða til lengri tíma 
litið
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Fjárhagsupplýsingar
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Vaxandi framlegð af starfseminni undanfarin ár

62

54

44

56

63
59

2015 2016 2017 2018 2019 2020

206
186

174

201
190 184

2015 2016 2017 2018 2019 2020

30% 29%

25%
28%

33% 32%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fjárhagsupplýsingar: Rekstrarafkoma

Rekstrartekjur1) (USD m.)

1) Uppgjör 2020 er skv. alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS og þar með samanburðartölur fyrir 

2019. Uppgjör fyrri ára eru aftur á móti skv. íslenskum ársreikningslögum.

IFRSIFRS IFRS

EBITDA1) (USD m.) EBITDA hlutfall1) (% af tekjum)
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Arðsemi félagsins yfir meðaltali sjávarútvegs í heild

EBITDA hlutfall Síldarvinnslunnar og sjávarútvegarins í heild1)

1) Ársreikningar samstæðu Síldarvinnslunnar og Hagstofan: https://www.hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/sjavarutvegur/afkoma-sjavarutvegs/

30%
29%

25%

28%

33%

27%
25%

21%

25%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2015 2016 2017 2018 2019

Síldarvinnslan Sjávarútvegur alls

Fjárhagsupplýsingar: Rekstrarafkoma
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Samstæðan er vel búin skipum, framleiðslutækjum og aðstöðu

34,5

26,0

9,8
12,0

26,7

10,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Umtalsverðar fjárfestingar síðustu ár
Hrein fjárfesting1) (USD m.)

Fjárfestingar sem hafa styrkt starfsemina og aukið áhættudreifingu í aflaheimildum og rekstri

• Stærri og hagkvæmari skip auka gæði, nýtingu og verðmæti afurða auk þess að minnka 

kolefnisspor við veiðar

• Fullkomnari tæknibúnaður eykur framleiðslugetu, hagkvæmni og skilar verðmætari 

afurðum

• Fjárfestingar í sjávarútvegsfyrirtækjum og aflaheimildum hafa aukið bolfiskheimildir og 

eflt þann hluta starfsemi félagsins

1) Uppgjör 2020 er skv. alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS og þar með samanburðartölur fyrir 2019. 

Uppgjör fyrri ára eru aftur á móti skv. íslenskum ársreikningslögum.

Hrein fjárfesting er fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum, skipum í smíðum, aflaheimildum, 

hlutabréfum og félögum, að frádregnum seldum rekstrarfjármunum. Sjá sundurliðun í viðauka

Samþykktar fjárfestingar 2021: 
Nýr Börkur NK og fjárfesting í fiskiðjuverinu í Neskaupstað 
Selja á eldri Börk

Stjórn Síldarvinnslunnar hefur samþykkt nýfjárfestingar og viðhaldsfjárfestingar fyrir 

samtals um USD 39 m. á árinu 2021

• Stærstu fjárfestingarnar eru fullnaðargreiðsla fyrir nýja Börk NK og stækkun 

verksmiðju í Neskaupstað og fjárfesting í fiskiðjuveri í Neskaupstað

• Tekin hefur verið ákvörðun um að selja Börk NK sem nú er í rekstri eftir að félagið fær 

hið nýja skip afhent en ásett verð er um USD 20 m. en óvissa ríkir um endanlegt 

söluverð

• Einnig stendur til að selja húseignir við fiskimjölsverksmiðju félagsins í Helguvík sem 

lokað var árið 2019 sem bókfærðar eru á USD 1,6 m. í lok árs 2020 en tækjabúnaður 

þar hefur þegar verið seldur á yfir bókfærðu verði og verður söluhagnaður að fjárhæð 

USD 2,8 m. færður til tekna á rekstrarárinu 2021 í samræmi við reglur alþjóðlega 

reikningsskilastaðla (IFRS)

• Fyrirhuguð sala á eldra skipi og eignum félagsins í Helguvík eru ekki inni í 

fjárfestingaráætlun ársins 2021

Fjárhagsupplýsingar: Fjárfestingar

IFRS
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Afskriftir eru viðmið um viðhaldsfjárfestingar

Viðhaldsfjárfesting er áætluð út frá afskriftum

Fjárfestingar 2015-2020

• Að meðaltali hefur fjárfesting í rekstrarfjármunum numið um USD 

10,6 m. en USD 8,1 m. að teknu tilliti til seldra rekstrarfjármuna

• Jafnframt er viðhaldskostnaður gjaldfærður og nam fjárhæðin um 

USD 10 m. á síðasta ári

Afskriftir 2015-2020

• Að meðaltali hafa afskriftir numið USD 9,7 m.

Viðmið um viðhaldsfjárfestingar tekur ekki til nýfjárfestinga, s.s. 

fjárfestinga í aukinni starfsemi eða breyttri vinnslu, né heldur 

fjárfestinga í ytri vexti

1) Uppgjör 2020 er skv. alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS og þar með samanburðartölur fyrir 2019. 

Uppgjör fyrri ára eru aftur á móti skv. íslenskum ársreikningslögum.

Fjárhagsupplýsingar: Afskriftir

8 9 10 12 10 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Afskriftir1) (USD m.)

Meðaltal USD 9,7 m.

Horft fram á veginn er það mat stjórnenda 
Síldarvinnslunnar að afskriftir gefi vísbendingu 
um umfang fjárfestinga til að viðhalda 
núverandi rekstriMeðaltal USD 9,7 m.

27



38,0

49,7
45,8

52,9
58,0

42,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hreinir veltufjármunir (USD m.) Meiri fjárbinding tengd vertíðabundinni starfsemi

• Þegar veiðar og vinnsla eiga sér stað á vertíðum en afurðir seldar 

yfir lengra tímabil

• Góðar frystigeymslur gera kleift að jafna út sölu yfir lengri tíma. 

Rýrnun birgða er ekki mikil

• 90 daga greiðslufrestur er á flestum viðskiptum. 

Lítið er um að viðskiptakröfur tapist, þrátt fyrir að 

greiðslutryggingar séu ekki í boði á mikilvægum mörkuðum, s.s. 

víða í A-Evrópu

Kröfur á tengd félög eru hluti af viðskiptakröfum og öðrum skammtímakröfum

Skuldir við tengd félög eru hluti af viðskiptaskuldum og öðrum skammtímaskuldum

Fjárhagsupplýsingar: Hreint veltufé

IFRS

Hreint veltufé í árslok 2020 um 23% af rekstratekjum
- í takti við söguleg gildi

USD m. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Birgðir 20,1 28,2 40,5 36,4 30,4 26,2

+ Viðskiptakröfur og aðrar sk.t.kröfur 39,4 32,9 22,2 33,7 41,5 35,4

- Viðskiptaskuldir og aðrar sk.t.skuldir -21,5 -11,4 -16,9 -17,1 -14,0 -18,9

= Nettó veltufjármunir 38,0 49,7 45,8 52,9 58,0 42,7

Hlutfall af rekstrartekjum 18% 27% 26% 26% 31% 23%
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Afkomuspá 2021

Fjárhagsupplýsingar: Afkomuspá

Forsendur:

• Úthlutun á makrílkvóta hefur ekki farið fram fyrir árið 2021 en gert er 

ráð fyrir að úthlutaður kvóti Íslendinga verði 140 þúsund tonn og 

aflahlutdeild Síldarvinnslunnar er 12,6% 

• Miðað er við að afurðaverð verði óbreytt á milli ára 

• Gengi verði stöðugt: USD 127 kr. og NOK 15 kr.

• Stöðugleiki verði í orkukostnaði

Óvissuþættir

• Ef þeir fiskistofnar sem áætlunin byggir á breyta göngumynstri sínu 

mv. sl. ár

• Hvort stöðugleiki ríki á mörkuðum og hvort komi til átaka í Austur-

Evrópu

• Hvort áhrif Covid-19 fari minnkandi á helstu markaðssvæðum 

félagsins

• Hvort nýjar viðskiptahindranir bætist við á markaðssvæðum 

Síldarvinnslunnar
IFRS

EBITDA er áætluð á bilinu USD 72-77 m. á árinu 2021
Aukning kemur einkum til vegna loðnuvertíðar (nemur um USD 19 m.)

EBITDA (USD m.) USD 72-77 m.
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Forsendur eru fyrir góðum arðgreiðslum
- Svigrúm í lágri skuldsetningu og sterkri eiginfjárstöðu 

NIBD aðlagað: Eftirfarandi liðum er bætt við áramótastöðu hreinna vaxtaberandi skulda:

• Bergur ehf.: Afhending og greiðsla kaupverðs fór fram 1. mars 2020 þegar samþykki Samkeppniseftirlitsins lá fyrir

• Kaup á 12,4% í dótturfélagi: Í upphafi apríl mánaðar 2021 var gengið frá kaupum á eftirstæðum 12,4% hlut í 

dótturfélaginu Runólfi Hallfreðssyni ehf. og er félagið í 100% eigu Síldarvinnslunnar að kaupunum loknum

• Handbært fé í SVN eignafélagi: Handbært fé samstæðunnar hefur lækkað um sem nemur handbæru fé SVN 

eignafélags.1)

Vaxtaberandi lán samstæðu Síldarvinnslunnar skiptast þannig eftir gjaldmiðlum: USD 46%, EUR 29%, NOK 12%, GBP 9% 

og JPY 4%. Vaxtaálag ofan á grunnvexti er að meðaltali 1,9%. 

0,4 x 
EBITDA 2020

1,2 x
EBITDA 2020

• Eigið fé í lok árs 2020 var USD 386 m. og eiginfjárhlutfall 68%

• Hlutafé félagsins í SVN eignafélagi, sem fer með eignarhlut í Sjóvá-

Almennar tryggingar hf., hefur verið fært til hluthafa félagsins með 

arðgreiðslu1)

• Eiginfjárhlutfall reiknast 66% að teknu tilliti til arðgreiðslunnar

• Tillaga stjórnar fyrir komandi aðalfund er að hagnaður ársins 2020 

verði fluttur á milli ára

66%

Hreinar vaxtaberandi skuldir (NIBD) (USD m.) Eiginfjárhlutfall eftir arðgreiðslu

Fjárhagsupplýsingar: Hreinar vaxtaberandi skuldir og eiginfjárhlutfall

1) Hluthafafundur Síldarvinnslunnar 26. mars 2021 ákvað að færa eignarhlut félagsins í SVN eignafélagi ehf. að öllu 
leyti til hluthafa með arðgreiðslu og hefur sá tilflutningur farið fram. 
Sjá nánar skýringu 26 í samstæðuársreikningi 2020
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Arðgreiðslustefna

„Stjórn Síldarvinnslunnar hf. hefur markað félaginu þá stefnu að við útgreiðslu arðs sé 

haft til hliðsjónar að félagið sé með sterkan efnahag og nægilega hátt eiginfjárhlutfall 

til mæta þeim sveiflum sem fylgt geta rekstrarumhverfi í íslenskum sjávarútvegi. Það 

hefur verið keppikefli félagsins að vera í fremstu röð hvað varðar tækniframfarir í 

veiðum og vinnslu og er þannig mikilvægt að félagið hafi ávallt bolmagn til að grípa 

þau fjárfestingartækifæri sem myndast þegar þau myndast.

Með vísan til þessa telur stjórnin ennfremur mikilvægt að greiða hluthöfum eðlilegan 

arð af því fé sem er bundið í félaginu. Er þannig stefnt að því að félagið greiði 

hluthöfum sínum árlegan arð, sem nemi að lágmarki 30% hagnaðar næstliðins 

rekstrarárs. Arðgreiðsla skal taka mið af því að eiginfjárhlutfall félagsins fari ekki niður 

fyrir 50% við greiðslu arðsins.

Arðgreiðslustefna félagsins skal vera aðgengileg á heimasíðu félagsins og skal stjórn 

yfirfara hana eigi sjaldnar en þriðja hvert ár. “

Fjárhagsleg viðmið arðgreiðslustefnu:

• Arður nemi að lágmarki 30% hagnaðar næstliðins 

rekstrarárs

• Eiginfjárhlutfall fari ekki niður fyrir 50% við greiðslu 

arðsins

Arðgreiðslustefna Síldarvinnslunnar er svohljóðandi:

Fjárhagsupplýsingar: Arðgreiðslustefna

31



Síldarvinnslan er eitt af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins

Vísbending um betri horfur 

fyrir loðnustofninn

Sterkt sjóðstreymi og 

svigrúm til arðgreiðslna

Mikil þekking og reynsla til staðar 

meðal starfsmanna

Sterk eftirspurn eftir íslenskum 

sjávarafurðum

Góðar langtímahorfur 

á mörkuðum

Vel búin skipum, 

framleiðslutækjum og aðstöðu

Markvissar fjárfestingar hafa 

aukið áhættudreifingu

Lág skuldsetning og sterk 

eiginfjárstaða

Vaxtartækifæri 

til staðar

Samantekt
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Áhættuþættir sem skipt geta máli varðandi þá 

atvinnugrein sem  Síldarvinnslan starfar í

• Laga- og rekstraráhætta

• Áhætta tengd efnahagsumhverfi

• Áhætta tengd þróun fiskistofna 

• Rekstraráhætta

• Áhættustýring félagsins og innra eftirlit

• Fjárhagsleg áhætta

• Áhætta vegna uppbyggingar á eignarhaldi

Áhættuþættir sem skipt geta máli varðandi 

hlutabréf Síldarvinnslunnar

• Almenn áhætta tengd fjárfestingu í hlutabréfum

• Áhætta tengd hlutabréfum í Síldarvinnslunni

• Markaðsverð hluta útgefanda getur sveiflast

• Uppbygging á eignarhaldi

• Seljanleikaáhætta

• Þynning hlutafjáreignar

1) Fjárfestum er sérstaklega bent á að kynna sér kafla um áhættuþætti í útgefandalýsingu og 
verðbréfalýsingu félagsins í tengslum við hlutfjárútboð og skráningu í Kauphöll

Samantekt

Helstu áhættuþættir 
- Fjárfestum er sérstaklega bent á að kynna sér upplýsingar um áhættuþætti félagsins1)
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Hlutafjárútboð
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Áætlaðar tímasetningar hlutafjárútboðs og skráningar

Maí 2021

S M Þ M F F L

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

10. - 12. maí
Áskriftartímabilið hefst klukkan 10:00 mánudaginn 10. maí 2021 og 
því lýkur klukkan 16:00 miðvikudaginn 12. maí 2021

14. maí Niðurstöður útboðs birtar og innheimtukröfur stofnaðar

20. maí Gjalddagi og eindagi

26. maí Afhending hluta

27. maí
Áætlaður fyrsti viðskiptadagur – allir hlutir í Síldarvinnslunni teknir til 
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland

Hlutafjárútboð
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Skilmálar fyrirhugaðs hlutafjárútboðs
Sala á 26,33% - 29,33% af þegar útgefnu hlutafé

Tilboðsbók A
(fyrir smærri áskriftir)

Tilboðsbók B
(fyrir stærri áskriftir)

Tilboðsverð1)

Tilboð gerð innan verðbilsins 55-58 kr./hlut.
Salan fer fram á föstu verði2), sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum 

tilboðum (hollenskt útboð).
Verð í Tilboðsbók A verður ekki hærra en í Tilboðsbók B

Tilboð gerð yfir lágmarksverði 55 kr./hlut. Salan fer fram á föstu 
verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum 

(hollenskt útboð)

Stærð útboðs 24,6-26,0 
ma.kr. að söluandvirði2)

90.909.091 hlutir
(um 20% af útboði)

356.717.789 hlutir
(um 80% af útboði)

Réttur til að stækka 
útboð í 27,4-28,9 ma.kr.  

að söluandvirði

Seljendur hafa rétt til að stækka útboðið um allt að 51.000.000 hluti 
(eða sem nemur 3% af þegar útgefnu hlutafé)

Stærð áskrifta3) Áskriftir að kaupverði 
100 þ.kr. – 20 m.kr.

Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr.
Tilboð ekki yfir stærð útboðs

Meginreglur varðandi 
úthlutun4) Leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 1 m.kr.

Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs. Ef til 
umframeftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg

1) Með verði er átt við verð á hlut (kr./hlut)
2) Miðað við grunnstærð útboðs og verðbil í tilboðsbók A. Seljendur áforma að selja 26,33% af þegar útgefnu hlutafé m.v. grunnstærð útboðsins: Samherji hf. (12%), Kjálkanes ehf. (12%), Eignarhaldsfélagið Snæfugl ehf. 

(1%), Hraunlón ehf. (0,6%), Síldarvinnslan hf., eigin bréf (0,73%). Seljendur áskilja sér rétt til þess að breyta innbyrðis stærð tilboðsbóka reynist eftirspurn gefa tilefni til þess og að teknu tilliti til markmiða útboðsins.
3) Með áskriftum er átt við tilboð sem þátttakendur (áskriftendur) leggja fram í hlutafjárútboðinu
4) Seljendur áskilja sér rétt til þess að víkja frá meginreglum varðandi úthlutun og skerða áskriftir og úthluta hlutum með þeim hætti sem þeir telja æskilegt til að ná fram markmiðum útboðsins, þ.m.t. að hafna áskriftum í 

heild eða að hluta án sérstakrar tilkynningar eða rökstuðnings þar um. Leitast verður við að skerða ekki áskriftir starfsmanna félagsins.

Hlutafjárútboð
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Virði alls hlutafjár USD 739 m. á lágmarksgenginu 55 kr./hlut
- Felur í sér EV/EBITDA á bilinu 10,3-11,0 miðað við afkomuspá 2021

Hreinar vaxtaberandi skuldir (NIBD)

EV USD 811 m. EV USD 811 m.

739
793

72
18

1 2

Hlutafjárútboð

Virði alls útistandandi hlutafjár1) á 
lágmarksgengi í fyrirhuguðu 

hlutafjárútboði
og USD 125 kr.

Aðrar eignir, sem ekki leggja til EBITDA framlegð2)

Hér metnar á bókfærðu virði í lok árs 2020

Heildarvirði rekstrar metið 
10,3 – 11,0x

EBITDA spá 2021

1) Útistandandi hlutafé, fyrir hlutafjárútboð, nemur 1.684.273.120 hlutum
2) Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum, rekstrarfjármunir til sölu og skuldabréfaeign. 

SVN eignafélag hefur verið fært til hluthafa félagsins með arðgreiðslu og er því er eignarhlutur í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. undanskilinn37



Viðauki

• Saga Síldarvinnslunnar

• Dóttur- og hlutdeildarfélög Síldarvinnslunnar

• Umhverfismál, samfélagslegir þættir og stjórnarhættir

• Staða fiskistofna í íslensku lögsögunni og uppsjávartegunda í NA-Atlantshafi 

• Fjárfestingar og afskriftir

• Rekstrarreikningur samstæðu fyrir árið 2020

• Efnahagsreikningur samstæðu 31. desember 2020

• Sjóðstreymi samstæðu fyrir árið 2020

• Mælingar á ungloðnu 

• Verðkennitölur sjávarútvegsfyrirtækja

• Verðkennitölur laxeldisfyrirtækja
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1957 
• Síldarvinnslan stofnuð í Neskaupstað
• Almenningshlutafélag með 35 hluthafa 
• Heimamenn vildu taka fullan þátt í 

aukinni síldveiði úti fyrir Austfjörðum
• Vantaði síldarverksmiðju á staðinn

1958
• Móttaka síldar 

hefst.
4.000 tonn 
fyrsta starfsárið

1974 
• Snjóflóðin í Neskaupstað 

eyðilögðu verksmiðju 
Síldarvinnslunnar 

• Ný verksmiðja var reist og 
tók til starfa 1976

1965 
• Útgerð hefst og 

aukin 
fiskvinnsla

1968 
• Síldveiðar bregðast
• Loðnuveiðar hefjast

1997 - 2000
• Nýtt fiskiðjuver tekið í 

notkun 1997 og 
frystigeymslur 2000

2003  
• SR-Mjöl sameinast 

Síldarvinnslunni

1994 
• Síldarvinnslan skráð í 

Kauphöll
2004 
• Síldarvinnslan 

afskráð úr
Kauphöll

2021 
• Síldarvinnslan 

stefnir á 
skráningu í 
Kauphöll

2012
• Síldarvinnslan 

kaupir Berg-
Huginn

2020 
• Bergur-Huginn

kaupir Berg hf.

2016 
• Runólfur Hallfreðsson 

hf. verður dótturfélag 
(var hlutdeildarfélag 
frá 2003)

1970 
• Fyrsti skuttogarinn í 

eigu Íslendinga

Saga Síldarvinnslunnar í fiskvinnslu og útgerð spannar rúm 60 ár

2007
• Upphaf makrílveiða og -vinnslu

1981 
• Hafin útgerð á 

fjölveiðiskipi 
Beitir keyptur 1989

• Hafin útgerð á 
frystitogara

1993
• Rækjufrystitogarinn 

Blængur keyptur

Viðauki
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Síldarvinnslan á 5 dótturfélög

Bergur-Huginn ehf. 
- 100%1) eignarhlutur 

• Gerir út ísfisktogarana Bergey VE, Vestmannaey VE og 
Berg VE í gegnum dótturfélag sitt Berg ehf.1)

• Áhersla félagsins er á að flytja ferskan bolfisk til 
Bretlands, Frakkalands og Þýskalands

Runólfur Hallfreðsson ehf. 
- 100%2) eignarhlutur

• Gerir út gerir út nóta- og togveiðiskipið Bjarna Ólafsson 
AK70

• Veiðir uppsjávarfisk sem unninn er af Síldarvinnslunni

Fóðurverksmiðjan Laxá hf. 
- 66,76% eignarhlutur

• Framleiðir og selur fiskeldisfóður á innlendum markaði 
og til útflutnings

1) Bergur Huginn ehf. á 100% hlut í Bergi ehf. sem kom inn í samstæðuna 2021
2) Síldarvinnslan á nú 100% hlut í Runólfi Hallfreðssyni ehf. eftir kaup á 12,4% hlut á árinu 2021

Seley ehf. 
- 70% eignarhlutur

• Seley ehf. var eignarhaldsfélag um brunnabátinn Snæfugl SU 20
• Stefnt er að því að leysa félagið upp

Fjárfestingarfélagið 
Vör hf. 
- 60% eignarhlutur

• Eignarhaldsfélag sem á 46,7% hlut í hlutdeildarfélaginu 
Fasteignafélaginu Miðhús ehf. sem er stofnað utan um byggingu 
á netaverkstæði og nótageymslu í Neskaupstað og leigir 
Hampiðjunni Íslandi ehf. húsnæði undir starfsemi sína í 
Neskaupstað og nótahólf til útgerðafélaga

Viðauki
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Síldarvinnslan á 6 hlutdeildarfélög

Atlantic Coast Fisheries 
Corporation 
- 100% eignarhlutur

• Eignarhaldsfélag sem á 25% hlut í F/V Holdings sem á og 
rekur 3 báta til veiða á hörpuskel frá New Bedord 
Massachusetts, Bandaríkjunum

• Hlutdeild í afkomu félagsins árið 2020 var USD 592.170
• Bókfært verð eignarhlutarins USD 3.483.491 í lok ársins

Polar Pelagic A.S. 
- 33% eignarhlutur

• Gerir út grænlenska skipið Polar Amaroq sem hefur 
aflahlutdeild í uppsjávarheimildum Grænlands, í loðnu, 
makríl, síld og kolmunna

• Hlutdeild í afkomu félagsins árið 2020 var USD 679.588 
• Bókfært verð eignarhlutarins USD 8.998.327 í lok ársins

Hafnarbraut 2 ehf. 
- 50% eignarhlutur

• Rekstur fasteignar í Neskaupstað þar sem rekin er 
hótelstarfsemi og veitingaþjónusta

• Hlutdeild í afkomu félagsins árið 2020 var USD -10.276
• Bókfært verð eignarhlutarins USD 156.548 í lok ársins

G. Skúlason vélaverkstæði ehf. 
- 24,95% eignarhlutur

• Vélaverkstæðið vinnur að málmsmíði, málmvörugerð 
og vélsmíðum 

• Er með starfsemi í Neskaupstað og þjónustar skip og 
vinnslur félagsins

• Hlutdeild í afkomu félagsins árið 2020 var USD 98.297
• Bókfært verð eignarhlutarins USD 752.525 í lok ársins

SR-Vélaverkstæði hf. 
- 37,30% eignarhlutur

• Starfrækir vélaverkstæði á Siglufirði
• Hlutdeild í afkomu félagsins árið 2020 var USD -

18.642
• Bókfært verð eignarhlutarins USD 380.786 í lok ársins

Fasteignafélagið Miðhús ehf.  
- 46,7% eignarhlutur 
(í gegnum dótturfélagið 
Fjárfestingarfélagið Vör hf. )

• Netaverkstæði og nótageymslu í Neskaupstað, leigir 
Hampiðjunni Íslandi ehf. húsnæði undir starfsemi sína 
í Neskaupstað og nótahólf til útgerðafélaga

• Hlutdeild í afkomu félagsins árið 2020 var USD 94.403
• Bókfært verð eignarhlutarins USD 583.117 í lok ársins

Viðauki
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• Áhersla á sjálfbæra nýtingu sjávarauðlinda

• Langstærsti umhverfisþáttur starfsemi Síldarvinnslunnar
er olíunotkun

• Áhersla á að minnka kolefnisspor félagsins með
hagkvæmari skipum og útskiptingu á mengandi
orkumiðlum fyrir endurnýjanlegra orkugjafa

• Aukin burðargeta uppsjávarskipanna skiptir máli við
minnkun á olíunotkun og kolefnisfótspori

• Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja skiptir miklu en áður
notuð þær mikið af olíu

• Á árinu 2020 var tæplega 93% af orku sem var notuð í
fiskimjölsverksmiðjur fengin frá endurnýjanlegum
orkugjöfum

• Stækkun fiskimjölsverksmiðjunnar í Neskaupstað er
ætlað að spara orkunotkun við keyrslu samhliða
manneldisvinnslunni

• Átak sett af stað í að bæta endurvinnsluhlutfall af úrgangi
bæði í sjó og landi. Flokkun um borð í skipum og á
vinnslustöðum

• Öll veiðafæri flokkuð í landi og nýtt í endurvinnslu

• Árið 2020 var endurvinnsluhlutfallið rúmlega 60%

• Hjá samstæðunni starfa 338 manns, alls 89 stöðugildi
á sjó og með afleysingakerfum starfa um 150 sjómenn
hjá félaginu

• Síldarvinnslan er með jafnlaunavottun þar sem fram
kemur að ekki erum kynbundin launamun að ræða
hjá félaginu

• Stefna og reglur er taka á einelti, kynferðislegri
áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi

• Persónuverndarstefna í samræmi við
persónuverndarlög

• Síldarvinnslan leggur áherslu á öryggi starfsmanna og
heilsu starfsfólks

• Stefnt að útrýmingu vinnuslysa með markvissri vinnu
og bæta heilsu starfsfólk með betri vinnuaðstöðu

• Fylgst með heilsu starfsmanna og boðið upp á
heilsufarsþjónustu með samningi við Sjómannaheilsu

• Ánægja starfsfólks skiptir máli og því boðið upp á
vinnuumhverfi sem einkennist af hvatningu, öryggi og
góðum samskiptum

Umhverfismál Samfélagsmál Stjórnarhættir

• Stjórnarhættir taka mið af lögum nr. 2/1995, samþykktum
félagsins og starfsreglum stjórnar

• Upplýsingar um stjórnarhætti má finna í gildandi
samþykktum félagsins og stjórnarháttayfirlýsingu félagsins
sem finna á í samstæðureikningsskilum

• Félagið vinnur að því að aðlaga stjórnarhætti sína að
leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu,
gefnum út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og
Samtökum atvinnulífsins sem taka gildi 1. júlí 2021

• Félagið uppfyllir ekki tilmæli 1.4 í leiðbeiningum um
tilnefningarnefnd auk tilmæla 2.3.3 um að minnsta kosti
tveir stjórnarmanna félagsins skulu vera óháðir stórum
hluthöfum

• Endurskoðunarnefnd er skipuð þremur einstaklingum sem
allir eru óháðir endurskoðanda félagsins og er meirihluti
óháður félaginu

• Starfskjaranefnd er skipuð stjórnarmönnum félagsins og er
einn formaður

• Fyrsta samfélagsskýrsla félagsins birt árið 2019 sem var
skrifuð að fyrirmynd alþjóðlega staðalsins GRI (e. Global
Reporting Initiative Standards)

Umhverfismál, samfélagslegir þættir og stjórnarhættir

Viðauki
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Staða fiskistofna í íslensku lögsögunni er almennt góð

Tegund 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Þorskur 262.000 270.011 254.273

Ýsa 56.700 40.723 44.419

Ufsi 79.092 58.000 55.000

Gullkarfi 39.240 38.896 34.379

Djúpkarfi 13.012 12.492 12.384

Grálúða 13.271 12.047 13.271

Íslensk síld 35.186 34.572 35.490

Heimild: https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/ices-veitir-radgjof-um-aflamark-
uppsjavarstofna-fyrir-arid-2021 

Helstu fiskistofnar í íslensku lögsögunni
Kvóti í tonnum eftir fiskveiðiárum

Almennt er ástand helstu fiskistofna í íslensku lögsögunni nokkuð gott þótt það sé breytilegt eftir 

einstaka tegundum. Úthlutun ráðherra á síðustu fiskveiðiárum hefur verið í samræmi við ráðgjöf 

Hafrannsóknastofnunar sem vonandi verður til þess að stofnarnir eigi að geta staðið sterkir til 

langs tíma.

▪ Þorskur. Ágætar horfur samkvæmt ástandsskýrslu Hafró. Stofninn hefur styrkst á síðustu 

árum. Aflaregla stjórnvalda miðar að því að langtímaafrakstur verði hámarkaður. 

▪ Ýsa. Útlitið fyrir ýsu er á heildina litið gott. Hrygningarstofn ýsu hefur haldist stöðugur seinni 

ár en hefur minnkað frá 2008. Horfur eru á að árgangur 2014 sé yfir meðallagi og teljast það 

jákvæð tíðindi. 

▪ Ufsi. Útlit er fyrir minni ufsakvóta á næstu árum. Stofninn mun minnka á næstu árum miðað 

við fyrirliggjandi gögn en verður áfram nokkuð stór. Á síðustu sex fiskveiðiárum náðist ekki að 

veiða upp í úthlutaðar aflaheimildir. 

▪ Gullkarfi.  Búast má við heldur minni kvóta í gullkarfa á næstu árum. Hrygningarstofninn

stækkaði ört frá 2004–2015, en hefur minnkað síðan þá en er vel yfir skilgreindum 

aðgerðarmörkum. 

▪ Íslensk síld. Á heildina litið eru horfur þokkalegar og hægt að búast við hægri aukningu í 

úthlutuðum kvóta. Vegna betri nýliðunar er búist við að stofninn muni stækka á allra næstu 

árum en áfram er óvissa vegna sýkinga. 
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Uppsjávartegundir í NA-Atlantshafi: Ekki samkomulag um 
skiptingu aflamarks

Tegund 2019 2020 2021

Norsk-íslensk síld 102.174 91.243
Líkleg 24% 

hækkun1)

Kolmunni 241.000 245.101
Líkleg 20% 

lækkun1)

Makríll 140.000 152.141
Líkleg 8% 
lækkun1)

Loðna (kvóti til ísl. skipa) 0 0 69.834

1) Tillögur ICES frá 30. september 2020
Heimild: https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/ices-veitir-radgjof-um-aflamark-
uppsjavarstofna-fyrir-arid-2021 

Uppsjávartegundir í NA-Atlantshafi
Kvóti í tonnum eftir árum

Staða uppsjávartegunda í Norðaustur-Atlantshafi (makríll, kolmunni og norsk-íslensk síld) er misgóð eftir 

tegundum. Þjóðirnar sem stunda veiðar úr þessum stofnum hafa ekki náð samkomulagi um skiptingu aflamarks 

í þessum tegundum sem er visst áhyggjuefni. 

Alþjóðahafrannsóknaráðið (ICES) gefur árlega út ráðgjöf um veiðar ársins fyrir norsk-íslenska síld, makríl og 

kolmunna.  Fyrir árið 2021 hafa verið gefnir út heildar kvótar. Ekki hafa verið gefnir út endanlegir kvótar til 

íslenskra skipa en líklegt er að Ísland miði við hlutfall af heildarkvóta sem stuðst hefur verið við síðustu ár. 

▪ Norsk-íslensk síld. Nokkuð góðar horfur eru um norsk-íslensku síldina. Ráðgjöf ICES fyrir árið 2021 er um 

24% hærri en síðasta ár. Ekki er í gildi samkomulag milli þeirra þjóða sem stunda veiðar úr norsk-íslenska

síldarstofninum um skiptingu aflahlutdeildar og hver þjóð því sett sér kvóta. Það hefur haft þær afleiðingar 

að frá árinu 2013 hafa veiðar verið umfram ráðgjöf ICES.

▪ Kolmunni. Ráðgjöf ICES fyrir árið 2021 er um 20% lægri en á síðasta ári. Ástæðan fyrir lækkun er minnkandi 

hrygningarstofn sökum lítillar nýliðunar síðustu fjögur ár. Ekki er í gildi samkomulag milli þeirra þjóða sem 

stunda veiðar úr kolmunnastofninum um skiptingu aflahlutdeildar og hver þjóð settur sér kvóta, sem hefur 

haft þær afleiðingar að frá árinu 2014 hafa veiðar umfram ráðgjöf ICES numið 16-66% á ári.

▪ Makríll. Ráðgjöf ICES fyrir árið 2021 er um 8% lægri en á síðasta ári. Það skýrist af bæði minnkandi 

hrygningarstofni og lægra mati á honum nú en á síðasta ári. Lækkun á ráðgjöf hefði orðið meiri ef ekki hefði 

komið til endurmat og hækkun á veiðihlutfalli viðmiðunarmarka sem ráðgjöfin byggir á. Ekki er í gildi 

samkomulag milli þeirra þjóða sem stunda veiðar úr makrílstofninum um skiptingu aflahlutdeildar og hver 

þjóð settur sér kvóta, sem hefur haft þær afleiðingar að veiðar hafa verið umfram ráðgjöf ICES.

▪ Loðna. Íslenskum skipum var í ár úthlutað kvóta í fyrsta sinn í þrjú ár. Frá árinu 2006 hafa 

fæðuöflunarsvæði loðnunnar færst vestar og að hluta frá íslenskum hafsvæðum í átt að Austur-Grænlandi. 

Helstu hrygningarsvæði loðnunnar eru enn sem fyrr sunnan og vestan Íslands, en vaxandi hlutfall virðist 

hrygna fyrir norðan land. Vísitala ungloðnu mælist nærri sögulegu hámarki. Horft til næstu ára ríkir nokkur 

óvissa  um stöðu loðnustofnsins vegna breytinga í hafinu.
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Fjárfestingar og afskriftir

Samantekt á fjárfestingum og afskriftum

USD þúsund 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir 33.866 13.449 8.044 1.441 3.622 3.287

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir 0 0 -4.472 -128 -4.422 -6.170

Fjárfesting í skipum í smíðum 0 0 4.406 9.961 21.701 13.130

Fjárfesting í aflaheimildum 0 921 1.780 0 3.884 0

Fjárfesting í hlutabréfum/félögum 608 11.649 57 683 1.860 0

Hrein fjárfesting 34.474 26.019 9.815 11.957 26.645 10.247

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Afskriftir 8.195 8.935 10.310 11.078 9.470 10.060

1) Hrein fjárfesting er fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum, skipum í smíðum, aflaheimildum, hlutabréfum 

og félögum, að frádregnum seldum rekstrarfjármunum. Sjá sundurliðun í viðauka
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Síldarvinnslan hf. 

Rekstrarreikningur 

samstæðu fyrir árið 2020
Fjárhæðir í USD

2020 2019

Rekstrartekjur

Seldar vörur ............................................................................................ 183.807.365 188.418.387 

Hagnaður af sölu eigna ........................................................................... 400.724 1.940.863 

184.208.089 190.359.250 

Rekstrargjöld

Kostnaðarverð seldra vara ...................................................................... 76.961.726 77.826.509 

Laun, aflahlutir og annar starfsmannakostnaður ..................................... 43.960.862 44.998.422 

Annar rekstrarkostnaður .......................................................................... 4.178.728 4.258.055 

125.101.316 127.082.986 

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) 59.106.773 63.276.264 

Afskriftir fastafjármuna ............................................................................. 10.059.867 9.470.436 

Rekstrarhagnaður 49.046.906 53.805.828 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur og verðbætur ......................................................................... 551.541 1.404.419 

Vaxtagjöld og verðbætur .......................................................................... (2.269.792) (3.930.704)

Gengismunur 

.................................................................................................................. (2.939.347) (466.798)

Gjöld af verðbréfum og afleiðusamningum .............................................. (3.556.723) (1.611.120)

(8.214.321) (4.604.203)

Áhrif af rekstri hlutdeildarfélaga ................................................................ 7.153.925 4.987.668 

Hagnaður fyrir skatta 47.986.510 54.189.293 

Tekjuskattur .............................................................................................. (8.723.461) (9.896.170)

Hagnaður ársins 39.263.049 44.293.123 

Hagnaður skiptist á eftirfarandi hátt:

Eigendur félagsins .................................................................................... 38.593.243 43.805.416 

Hlutdeild minnihluta ................................................................................. 669.806 487.707 

39.263.049 44.293.123 

Hagnaður á hlut

Hagnaður eigenda félagsins á útistandandi hlut ...................................... 0,0229 0,0260 
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Síldarvinnslan hf. 

Efnahagsreikningur

samstæðu 31. 

desember 2020
Fjárhæðir í USD

Eignir 31.12.2020 31.12.2019

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir:

Fiskveiðiheimildir ............................................................................. 227.077.803 228.305.153 

227.077.803 228.305.153 

Rekstrarfjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir ............................................................. 127.496.484 129.071.371 

Skip í smíðum .................................................................................. 20.288.960 21.316.490 

Leiguréttindi 

......................................................................................................... 1.162.392 0 

148.947.836 150.387.861 

Fjárfestingar:

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ...................................................... 38.773.169 31.804.737 

Eignarhlutar í öðrum félögum ........................................................... 1.651.988 1.222.235 

40.425.157 33.026.972 

Fastafjármunir samtals 416.450.796 411.719.986 

Veltufjármunir

Skuldabréfaeign ............................................................................... 394.298 1.029.739 

Birgðir …....................................................................................................... 26.224.059 30.435.472 

Viðskiptakröfur 

......................................................................................................... 7.415.582 14.538.384 

Aðrar skammtímakröfur ................................................................... 1.827.215 4.107.407 

Kröfur á tengd félög 

.......................................................................................................... 26.128.241 22.892.259 

Handbært fé 

.......................................................................................................... 90.119.415 48.633.026 

152.108.810 121.636.287 

Fastafjármunir sem haldið er til sölu ................................................. 1.567.591 1.567.591 

Veltufjármunir samtals 153.676.401 123.203.878 

Eignir samtals 570.127.197 534.923.864 
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Síldarvinnslan hf. 

Efnahagsreikningur

samstæðu 31. 

desember 2020
Fjárhæðir í USD

Eigið fé og skuldir 31.12.2020 31.12.2019

Eigið fé

Hlutafé .............................................................................................. 13.967.526 13.968.088 

Yfirverðsreikningur hlutafjár ............................................................. 10.070.499 10.080.057 

Aðrir liðir ........................................................................................... 33.240.148 23.703.309 

Óráðstafað eigið fé 

........................................................................................................... 324.809.669 310.508.027 

382.087.842 358.259.481 

Hlutdeild minnihluta 

.......................................................................................................... 4.184.269 3.824.601 

386.272.111 362.084.082 

Skuldir

Langtímaskuldir og skuldbindingar:

Skuldir við lánastofnanir .................................................................. 33.375.248 52.769.438 

Tekjuskattsskuldbinding .................................................................. 39.967.342 41.057.815 

73.342.590 93.827.253 

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir  …............................................................... 27.913.254 0 

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum ....................................... 54.647.863 56.010.551 

Reiknaðir skattar ársins .................................................................... 9.027.842 9.019.849 

Viðskiptaskuldir ................................................................................ 7.335.248 5.243.688 

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................... 10.936.990 7.936.711 

Skuldir við tengd félög ...................................................................... 651.299 801.730 

110.512.496 79.012.529 

Skuldir samtals 183.855.086 172.839.782 

Eigið fé og skuldir samtals 570.127.197 534.923.864 
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Síldarvinnslan hf. 

Sjóðstreymi

samstæðu fyrir árið 

2020
Fjárhæðir í USD

2020 2019

Rekstrarhreyfingar

Hreint veltufé frá rekstri

Hagnaður ársins  ............................................................................................. 39.263.049 44.293.123 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á 

fjárstreymi:

Afskriftir  ............................................................................................. 10.059.867 9.470.436 

Aðrir liðir .............................................................................................. (170.201) (4.681.185)

Hreint veltufé frá rekstri 49.152.715 49.082.374 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ........................... 6.709.569 (2.931.634)

Birgðir .................................................................................... 3.915.594 5.815.082 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra skulda:

Skammtímaskuldir .................................................................. 3.330.442 (4.272.037)

13.955.605 (1.388.589)

Handbært fé frá rekstri 63.108.320 47.693.785 

Fjárfestingahreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ....................................... (3.286.909) (3.621.610)

Fjárfest í skipum í smíðum ..................................................... (13.130.467) (21.700.926)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir .......................................... 6.170.261 4.421.839 

Keyptar óefnislegar eignir ....................................................... 0 (3.883.929)

Keyptir eignarhlutar í öðrum félögum ...................................... 0 (10.800)

Keyptir eignarhlutar í dótturfélögum ........................................ 0 (1.848.770)

Arður frá hlutdeildarfélögum .................................................... 145.103 743.568 

(10.102.012) (25.900.628)

Fjármögnunarhreyfingar

Nýjar langtímaskuldir .............................................................. 0 17.690.664 

Afborganir langtímaskulda ...................................................... (27.524.165) (7.403.107)

Viðskipti með eigin bréf ........................................................... (10.120) (40.060)

Greiddur arður ......................................................................... (13.889.281) (10.402.835)

Breyting á skammtímaskuldum við lánastofnanir .................... 27.913.254 (16.454.634)

(13.510.312) (16.609.972)

Hækkun á handbæru fé 
39.495.996 5.183.185 

Handbært fé í byrjun árs .......................................................... 48.633.026 43.561.384 

Áhrif gengisumreiknings dótturfélaga ....................................... 1.990.393 (111.543)

Handbært fé í árslok 90.119.415 48.633.026 

Viðauki

49



Mælingar á ungloðnu gefa vísbendingu um betri horfur fyrir 

loðnustofninn

Heimild: Ástand nytjastofna sjávar og ráðgjöf 2021, Hafrannsóknarstofnun 4. febrúar 2021

Upplýsingar um mælingar á ungloðnu

Hafrannsóknarstofnun 

Febrúar 2021 

Vísitala ungloðnu er nærri 
sögulegu hámarki

Enginn loðnuafli var 
fiskveiðiárin 2018/19 og 
2019/20
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Verðkennitölur sjávarútvegsfyrirtækja

Valin skráð félög

Heimild: S&P Capital IQ, uppfært 1. maí 2021
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Name Marketcap EV EV/Revenue EV/EBITDA P/E NIBD/EBITDA Revenue growth EBITDA

USD m. USD m. LTM LTM LTM LTM 3-Yr CAGR margin LTM

Brim hf. 831 1.196 3,3x 16,6x 23,0x 5,2x 10% 20% 

Austevoll Seafood ASA 2.581 4.544 1,7x 12,7x 42,3x 2,2x 3% 10% 

High Liner Foods Incorporated 362 633 0,8x 7,5x 12,7x 3,3x (8%) 9% 

Sanford Limited 310 459 1,4x 9,6x 19,5x 3,2x (1%) 12% 

Thai Union Group Public Company Limited 2.254 4.105 0,9x 9,5x 11,2x 3,9x (1%) 10% 

Oceana Group Limited 557 722 1,3x 6,6x 11,5x 1,6x 7% 19% 

Median 694 959 1,4x 9,5x 16,1x 3,3x 1% 11% 

Mean 1.149 1.943 1,6x 10,4x 20,0x 3,2x 2% 13% 

Max 2.581 4.544 3,3x 16,6x 42,3x 5,2x 10% 20% 

Min 310 459 0,8x 6,6x 11,2x 1,6x (8%) 9% 



Verðkennitölur laxeldisfyrirtækja

Valin skráð félög

Heimild: S&P Capital IQ, uppfært 1. maí 2021
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Name Marketcap EV EV/Revenue EV/EBITDA P/E NIBD/EBITDA Revenue growth EBITDA

USD m. USD m. LTM LTM LTM LTM 3-Yr CAGR margin LTM

Mowi ASA 12.780 15.247 3,2x 21,4x 85,0x 3,7x 1% 10% 

SalMar ASA 7.853 8.682 5,5x 19,3x 32,2x 1,7x 6% 26% 

Grieg Seafood ASA 1.117 1.570 2,9x 38,2x NM 11,8x (14%) 4% 

Norway Royal Salmon AS 1.020 1.212 2,0x 42,8x 105,8x 6,7x 1% 4% 

P/F Bakkafrost 4.689 5.043 6,2x 25,3x 57,7x 1,9x 7% 22% 

Median 4.689 5.043 3,2x 25,3x 71,4x 3,7x 1% 10% 

Mean 5.492 6.351 3,9x 29,4x 70,2x 5,2x 0% 13% 

Max 12.780 15.247 6,2x 42,8x 105,8x 11,8x 7% 26% 

Min 1.020 1.212 2,0x 19,3x 32,2x 1,7x (14%) 4% 
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