
Nd. 338. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðasjóð íslands.

[18. mál]

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur rætt málið á nokkrum fundum og aflað sér upplýsinga um hag
og rekstur Fiskveiðasjóðs íslands.

Um afgreiðslu málsins hefur nefndin ekki orðið sammála.
Minni hlutinn CPO og SÁ) leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.
Meiri hlutinn telur hins vegar vert á það að lita, að frá því að frumvarpið var

lagt fyrir þingið, hefur það tvennt gerzt, að ríkisstjórnin hefur fengið fiskveiðasjóði
10 millj. króna lánsfé og i fjárlögum fyrir 1957 er ákveðin 10 millj. kr. lánseftir-
gjöf af ríkissjóðs hálfu fiskveiðasjóði til handa.

Það er að vísu rétt, að fiskveiðasjóð skortir enn fé til að fullnægja láns-
eftirspurn. En með því að eigið fé sjóðsins var um s. l. áramót nokkuð á annað
hundrað millj. króna og hefur síðan hækkað um 10 millj. kr. samkvæmt nefndri
fjárlagaákvörðun, þykir meiri hluta nefndarinnar að svo stöddu eins vel koma til
mála að mæta fjárþörf sjóðsins með lántöku eins og beinu ríkisframlagi. Þá er
kunnugt, að ríkisstjórnin undirbýr nú frumvarp um breytingar á lögum um Fisk-
veiðasjóð Íslands, og leggur meiri hluti nefndarinnar því til, að málinu verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.

Sem fylgiskjal þykir meiri hlutanum rétt að birta þær upplýsingar, sem fyrir
liggja um efnahag fiskveiðasjóðs um s. l. áramót, en tekur fram, að hér er um
óendurskoðaðan reikning að ræða.

Alþingi, 11. marz 1957.

Gísli Guðmundsson,
form.

Karl Guðjónsson,
frsm.

Áki Jakobsson.

Fylgiskjal.

FISKVEIÐASJÓÐUR íSLANDS

Efnahagsreikningur 31. desember 1956.
Eignir:
1. Útlán gegn 1. veðrétti .
2. Útlán gegn 2. og 3. veðrétti .
3. Ríkistryggð vaxtabréf fiskiðjufyrirtækja .
4. Vaxtabréf skuldaskilasjóðs .
5. Önnur verðbréf .
6. Bankainnstæður .
7. Viðskiptamenn .-----------------

kr. 117445176.71
1501500.00
4735499.98
870500.00
707000.00

22136251.82
458774.36

Kr. 147854702.87

Skuldir:
1. Ríkissjóður .
2. Innstæður lántakenda .
3. Viðskiptamenn .
4. Stofnsjóður .
5. Varasjóður .
6. Afskriftareikningur .
7. Yfir fært til næsta árs .

kr. 20000000.00
14825797.77

328759.84
101000000.00

4000000.00
7500000.00
200145.26

Kr. 147854702.87


