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Reykjavík, 11. ágúst 2022 
Tilgangur skýrslu um fyrirfram umsamdar aðgerðir 

Skýrsla okkar er einungis til að aðstoða ykkur við að ákvarða  við að ákvarða um hækkun hlutafjár á 
hluthafafundi Síldarvinnslunnar hf. þann 18.ágúst 2022. 
Skýrslan hentar ekki í öðrum tilgangi.  Afrit af skýrslunni verður afhent fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. 
 
 
Ábyrgð stjórnar 

Síldarvinnslan hf. hefur móttekið og samþykkt að fyrirfram umsömdu aðgerðirnar eru viðeigandi út frá 
eðli verkefnisins. 

Stjórn ber ábyrgð á þeim upplýsingum sem fyrirfram umsömdu aðgerðirnar ná yfir. 

Ábyrgð endurskoðandans 

Við höfum framkvæmt fyrirfram umsamdar aðgerðir í samræmi við alþjóðlegan staðal um tengda 
þjónustu (ISRS 4400 revised) sem á við um fyrirfram umsamdar aðgerðir. Fyrirfram umsamdar 
aðgerðir fela í sér framkvæmd aðgerða sem sérstaklega hefur verið samið um við Síldarvinnsluna hf., 
ásamt skýrslugjöf til ykkar með niðurstöðum þeirra fyrirfram umsamdra aðgerða sem við 
framkvæmdum. Við fullyrðum ekki að aðgerðirnar séu viðeigandi. 

Þessar fyrirfram umsömdu aðgerðir eru hvorki endurskoðun né könnun. Þar af leiðandi veitum við 
hvorki álit né ályktun á niðurstöður aðgerðanna. 

Hefðum við framkvæmt frekari aðgerðir hefðu önnur atriði getað komið upp sem við hefðum þá 
upplýst ykkur um. 

Óhæði og gæðastýring 

Við erum óháð Síldarvinnslunni hf. í samræmi við viðeigandi íslensk lög og siðareglur endurskoðenda. 

Við fylgum alþjóðlegum staðli um gæðastjórnun, ISQC 1 og viðhöldum í samræmi við það alhliða kerfi 
gæðaeftirlits, þar með talið skjalfestar stefnur og verklagsreglur varðandi fylgni við siðferðisleg gildi, 
alþjóðlega staðla og aðrar viðeigandi kröfur laga og reglugerða. 
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Aðgerðir og niðurstöður 

Við höfum framkvæmt neðangreindar aðgerðir, sem samþykktar hafa verið af Síldarvinnslunni hf. í 
tengslum við umsögn á grundvelli 33. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 

 Aðgerðir Niðurstöður 

1 Að veita umsögn um skýrslu stjórnar sbr. c-
liður 2.mgr. 33. gr. laga nr. 2/1995 um 
hlutafélög. 
 

Undirritaður löggiltur endurskoðandi 
staðfestir hér með framangreinda 
skýrslu stjórnar Síldarvinnslunnar um að 
ekki hafi orðið neinar breytingar sem 
verulegu máli skipta um fjárhagslega 
stöðu félagsins frá lokum mars 2022 aðrar 
en eftirfarandi: 
 

Félagið gekk í júní s.l. frá 
samningum um kaup á 34,2% 
eignarhlut í norska félaginu Arctic 
Fish Holding AS (ISIN NO 
0010917719).  Kaupin leiða til 
þess að eignarhlutir félagsins í 
hlutdeildarfélögum aukast um 
115,0 milljónir USD, staða 
handbærs fjár lækkar um 33,1 
milljónir USD, skammtímaskuldir 
við lánastofnanir aukast um 82,8 
milljónir USD og óráðstafað eigið 
fé lækkar um 0,9 milljónir USD.  
Kaupin leiða því til þess að bæði 
eiginfjárhlutfall og veltufjárhlutfall 
lækkar. Áhrifin á 
samstæðuefnahagsreikning 
félagsins má finna í fylgiskjali með 
umsögn okkar. 
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Fylgiskjal:  Umsögn endurkoðanda skv. c-lið 2. mgr. 33. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög 



Undirritunarsíða

Vignir Rafn Gíslason
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