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Umsögn. frumvarp til laga um veiðigjald, 149. löggjafarþing, 144. mál
3. Haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga samþykkti tvær ályktanir er varða frumvarp til
laga um veiðigjald, sem hér segir;
Alyktun; Veiðigjöld
Þriðja haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga haldið á Ísafirði dagana 5.-6. október 
2018 lýsir miklum áhyggjum a f áhrifum veiðigjalda á litlar og meðalstórar útgerðir sem eiga 
nú margar í verulegum rekstrarerfiðleikum.

Á síðasta ári greiddu vestfirskar útgerðir yfir 900 m.kr. í veiðigjöld ogþreföldustþau frá 
fyrra ári á sama tíma og afkoman dróst saman um 80%. Þetta hefur sérstaklega slæm áhrif á 
útgerðir sem eingöngu mega stunda krókaveiðar, en rekstrargrundvöllur þeirra er annar en 
þeirra útgerða sem stunda t.a.m. togveiðar. Það er óumdeilt að sjávarútvegur er burðarásinn 
í flestum samfélögum á Vestfjörðum. Áhrif stóraukinna veiðigjalda eru augljós og mun leiða 
til fækkunar starfa, minni veltu og samdráttar í atvinnulífinu á Vestfjörðum.

Fjórðungsþing Vestfjarða krefst þess að sjávarútvegsráðherra og stjórnvöld beiti sér fyrir því 
að veiðigjöld á litlar og meðalstórar útgerðir verði lækkuð og leiðrétti jafnframt 
rekstrargrundvöll útgerða í krókaaflamarki þannig að veiðigjöld endurspegli afkomu þeirra.

Í greinargerð með ályktunni fylgdi sundurliðun á álagninu veiðigjalda á sveitarfélög á 
Vestfjörðum. Eins var lögð til grundvallar skýrsla Deolitte um áhrif veiðigjalda á sjávarútveg 
í Norðvesturkjördæmi og unnin var fyrir FV, SSNV og SSV, fylgja þessi skjöl hér í viðauka.

Ályktun; Réttlát skipting skatttekna og nýtt vinnulag í samskiptum fjárlaganefndar, 
ráðuneyta, landshlutasamtaka sveitarfélaga og sveitarfélaga.
3. Haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga krefst aukinnar sanngirni í tekjuskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga. Bæta þarf hlutdeild sveitarfélaga í skattstofnum og koma a f stað 
skynsamlegri umræðu um hlutdeild sveitarfélaga í tekjum hins opinbera a f hagnýtingu 
auðlinda þar á meðal veiðigjöldum. Vinna þarf einnig að því að formgera samskipti 
ráðuneyta, Alþingis og sveitarfélaga við undirbúning og afgreiðslu ríkisfjármálaáætlun og 
fjárlög hvers árs.

Ísafirði 21. október 2018
f.h. Fjórðungssambands Vestfirðinga

Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri
Viðauki; Samantekt á rekstri sjávarútvegsfélaga á Norðvesturkjördæmi.
Vestfirðir -  veiðigjöld (skipting veiðigjalds á sveitarfélög og þróun á milli ára)
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Greidd veiðigjöld útgerða á Vestfjörðum
Fjárhæðir í  milljónum króna

Fiskveiðiár
Sveitarfélag 2016/2017 2017/2018 Aukning Aukning %
Isafjarðarbær 104,1 379,5 275,4 265%
Bolungarvík 97,1 313,9 216,8 223%
Vesturbyggð 42,3 131,9 89,6 212%
Tálknafjarðarhreppur 19,5 46,0 26,5 136%
Strandabyggð 10,3 23,7 13,4 130%
Kaldrananeshreppur 9,3 19,6 10,3 111%
Súðavíkurhreppur 4,5 7,2 2,7 60%
Árneshreppur 1,3 1,5 0,2 15%
Reykhólahreppur 0,2 0,0 -0,2 -100%

288,6 923,3 634,7 220%
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Samantekt á rekstri íslensks sjávarútvegs
Að beiðni Sam taka sveitarfélaga á Vesturlandi, Fjórðungsambandi Vestfirðinga og Sam taka 
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra („verkkaupi") hefur Deloitte tekið saman yfirlit um 
rekstur sjávarútvegsfélaga í Norðvesturkjördæmi á árinu 2016 og 2017. Greiningin nær til 
stærstu sjávarútvegsfélaga í bolfisk með lögheimili í póstnúmerunum 300 -  570 og 
sam anstendur hún af félögum sem greiddu 81 ,1%  af veiðigjöldum fiskveiðiárið 2017/18.

Vinna Deloitte byggir á verksamningi dagsettum 26. jún í 2018. Greiningin byggir á birtum 
ársreikningum áranna 2016 og 2017.

Greindar verða sérstaklega tekjur og EBITDA framlegð þessara ára sem og greiðslugeta 
(skuldir/EBITDA) og arðsemi eiginfjár m .v. meðalstöðu eiginfjár. Greiningin verður 
niðurbrotin á sjávarútvegsfyrirtæ ki veiðar og vinnsla, veiðar í aflam arkskerfi og 
krókaveiðar í krókaaflamarkskerfi og verða þá greind rekstrarleg áhrif brottfalls 
skuldaafsláttar.

Ákvörðunartaka í tengslum við niðurstöður greiningarinnar er í höndum verkkaupa og 
tekur Deloitte ekki ábyrgð á ákvörðunum sem kunna að verða teknar á grundvelli 
niðurstöðunnar.

Virðingarfyllst,

Deloitte Fjárm álaráðgjöf

Jónas Gestur Jónasson
Meðeigandi, yfirm aður sjávarútvegsteym is

Sím i: 898-2495

Netfang: jjonasson@ deloitte.is

Jóhanna Katrín Pálsdóttir
Verkefnastjóri, fjárm álaráðgjöf 

Farsím i: 840-6115 

Netfang: jpalsdottir@ deloitte.is
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Samantekt | Lykilniðurstöður
EBITDA framlegð sjávarútvegsfélaga í Norðvesturkjördæmi lækkaði um 38% milli ára

Lykilniðurstöður

• Tekjur í sjávarútvegi í Norðvesturkjördæmi drógust saman um 19% á milli ára. 
Kostnaður lækkaði jafnfram t nokkuð en hlutfallsleg EBITDA lækkun var þó 
umtalsverð eða 38% . Samanlögð EBITDA þeirra 40 félaga er mynda úrtakið 
nam 4 ,6  m ö .kr.* árið 2017.

• Á því tímabili sem var til skoðunar þróuðust ytri hagstærðir almennt með 
neikvæðum hætti fyrir sjávarútvegsfélög. Verðlag sjávarafurða hefur lækkað 
verulega í íslenskum krónum og launavísitala hefur hækkað töluvert. Einnig 
hafði tveggja mánaða verkfall sjómanna neikvæð áhrif á tekjumyndun og 
framlegð félaganna.

• EBITDA framlegð félaga sem stunda vinnslu dróst ta lsvert meira saman en 
þeirra sem einungis eru í útgerð.

• Afkoma og tekjur lækkuðu í öllum veiðikerfum en hlutfallslega var 
samdrátturinn mestur hjá félögum í aflam arkskerfi.

EBITDA (m a.kr.)

*Miðað er við birta ársreikninga fyrir 2016 og 2017, í  sumum ársreikninganna er miðað við fiskveiðiárið sem er frá september til ágúst 
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Rekstur sjávarútvegs á árinu 2016 og 2017
Afkoma versnar bæði í útgerð og vinnslu en hlutfallslegur samdráttur í EBITDA framlegð félaga sem stunda 
vinnslu var meiri

Tekjur lækka umtalsvert milli ára

• Afkoma félaga annars vegar í botnfiskútgerð og hins vegar í botnfiskútgerð og 
vinnslu versnaði milli áranna 2016 og 2017.

• Tekjur í botnfiskútgerð og vinnslu lækkuðu um 19% á meðan tekjur fyrir 
botnfiskútgerð lækkuðu um 18% á milli ára.

• EBITDA fyrir félög í botnfiskútgerð og vinnslu lækkaði hins vegar verulega eða 
um 4 2 % , borið saman við 22%  lækkun hjá félögum sem einungis eru í 
botnfiskútgerð.

Botnfiskútgerð og vinnsla -  12 félög 

Botnfiskútgerð -  28 félög

Tekjur (m a.kr.)

7,2

Botnfiskútgerð og vinnsla 
Heimild: Deloitte

EBITDA (m a.kr.)

1,5

Botnfiskútgerð

■ Botnfiskútgerð og vinnsla ■ Botnfiskútgerð 
Heimild: Deloitte
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Rekstur sjávarútvegs á árinu 2016 og 2017
Tekjur í báðum veiðikerfum lækka en lækkunin er þó meiri í aflamarkskerfi eða 24%

Tekjur lækka mest í aflamarkskerfi

• Tekjur fyrir félög í aflam arkskerfi lækkuðu mest eða um 24% , á sama tíma 
dróst EBITDA saman um 46% .

• Tekjur sjávarútvegsfélaga með blandaðar veiðar, þ .e .a .s  bæði aflam arks- og 
krókaaflamarkskerfi lækkuðu um 10% á milli áranna 2016 og 2017 en EBITDA 
lækkaði um 25% .

• Í krókaaflamarks kerfi lækkuðu tekjur um 10% en EBITDA jókst heldur eða um 
12% . Ástæða þessa liggur fyrst og frem st í töluverði framlegðaraukningu eins 
félags sem hætti landvinnslu á árinu 2017.

Tekjur (m a.kr.)

4,7

8,7 ^  -10% 4,2

' J '  -12% 7,7

24,3 ^  -24% 18,5

2016 2017
Aflamark Blandað 

Heimild: Deloitte

EBITDA (m a.kr.)

i Krókaaflamark

2016 2017
Aflamark Blandað Krókaaflamark 

Heimild: Deloitte

0,6

1,3

Aflamark -  19 félög Blandað -  5 félög
-25% \ 0,7

1,0

Krókaaflamark -  16 félög
5,5

^  -46%
2,9

^  13%
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Skuldsetning sjávarútvegs 2016 og 2017
Skuldastaða sjávarútvegsfélaga helst stöðug en skuldir í hlutfalli af EBITDA hækka

Greiðslugeta versnar

• Heildar skuldir félaganna aukast lítillega milli ára en þær hækkuðu um 4 ,2 % , á 
sama tíma haldast eiginfjárhlutföll nokkuð stöðug

• Umtalsverð lækkun EBITDA framlegðar leiðir hins vegar til þess að greiðslugeta 
félaganna versnar töluvert eins og sjá má í verulegri hækkun skulda á móti 
EBITDA framlegð.

Þróun heildar skulda sjávarútvegsfélaga (m a.kr.)

60

50 

40 

30 

20 

10

2016
Heildarskuldir (v . ás)

H e im ild : D elo itte
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8

6

4

2

2017
Skuldir/EBITDA (h. ás)

Skuldir (m a.kr.)

12

2016
Skuldir Botnfiskútgerð og vinnsla 

Heimild: Deloitte

Fjármögnun veiða og vinnslu
2016

Botnfiskútgerð

Botnfiskútgerð & vinnsla

H e im ild : D elo itte

13

35

2017
Skuldir Botnfiskútgerð

2017

■ Eigið fé
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Skuldsetning sjávarútvegs 2016 og 2017
Arðsemi eiginfjár dregst saman milli ára

Arðsemi eigin fjár lækkar milli ára

• Skuldastaða í aflam arkskerfi og krókaaflamarkskerfi lækkar nokkuð milli ára en 
skuldir blandaðra félaga aukast.

• Arðsemi eiginfjár miðast við meðalstöðu eiginfjár fyrir 2016 og 2017. 
Meðalarðsemi eiginfjár fyrir sjávarútvegsfélög í Norðvesturkjördæmi var 4 ,8 % , 
en hæst var staðan hjá félögum með krókaaflamarkskerfi þar sem arðsemi 
eigin fjár var 5 ,6% .

Skuldir (m a.kr.)

6,7

16,3

2016 2017

Heimild: Deloitte
/  \

Arðsemi eiginfjár Fjármögnun kerfa

2017

Aflamarkskerfi 5 ,4% Aflamarkskerfi

Blandað -1 ,2%

Blandað
Krókaaflamarkskerfi 5 ,6%

SSV Heildar 4,8%
Krókaaflamarkskerfi

Aflamark Blandað Krókaaflamark

2016 2017

Skuldir 

Eigið fé

H e im ild : D elo itte
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H e im ild : D elo itte
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Rekstrarleg áhrif skuldaafsláttar
EBITDA væri um 7% lægri ef sérstakrar lækkunar veiðigjalda nyti ekki við

Afnám sérstakrar lækkunar veiðigjalda mun hafa talsverð áhrif

• Á fiskveiðiárunum 15/16 og 16/17, voru álögð veiðigjöld 2,1 m a.kr. að teknu 
tilliti til annarra leiðréttinga, sérstök lækkun veiðigjalda á því tímabili var 0,7 
m a.kr. eða 33% .

• Sérstök lækkun á veiðigjöldum hefur verið afnumin fyrir fiskveiðiárið 17/18. 
Sam kvæ m t gögnum Fiskistofu nema álögð veiðigjöld um 2,0 mö.kr. fyrir 
úrtakið í Norðvesturkjördæmi.

• Greining á veiðigjöldum nær til 40 stærstu sjávarútvegsfélaga með lögheimili í 
póstnúmerum 300 -  570 í bolfiski. Fyrir fiskveiðiár 2017/18 greiddu þessi 
fyrirtæki 80 ,1%  af veiðigjöldum allra sjávarútvegsfélaga í ofangreindum 
póstnúmerum.

• Heildar veiðigjöld fyrir sjávarútvegsfélög í Norðvesturkjördæmi námu rúmum 
2,5 m a.kr. fyrir fiskveiðiárið 2017/18, en á landinu öllu voru heildar veiðigjöld 
11,2 m a.kr.

Norðvesturkjör- 
dæmi (Úrtak)

Fiskveiðiár
2015/16
(m.kr.)

Fiskveiðiár
2016/17
(m.kr.)

Fiskveiðiár
2017/18
(m.kr.)

Veiðigjald 1.222 927 2.044

Aðrar leiðréttingar -30 -17 (n/a)

Sérstök lækkun -385 -310 -

Álagt veiðigjald 806 600 2.044

Heimild: Fiskistofa 

EBITDA (m a.kr.)

Samantekt á rekstri sjávarútvegsfélaga - 3. okt 2018

^ .- 6 %

7'4 6,9

4,6 4,2

-7%

2016 2017
EBITDA ■ EBITDA (án skuldaafsláttar) 

Heimild: Fiskistofa, Deloitte
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Samanburður við landið allt
Afkoma félaga í botnfiskútgerð og vinnslu og botnfiskútgerð í Norðvesturkjördæmi versnar hlutfallslega 
meira en fyrir landið allt

Meiri tekjusamdráttur félaga í Norðvesturkjördæmi en að meðaltali á
landinu ölu

• Deloitte hefur þróað gagnagrunn með rekstrarupplýsingum sjávarútvegsfélaga 
og inniheldur grunnurinn 87%  af rekstrarupplýsingum 2017. Í grunninum eru 
um það bil 100 fyrirtæki. Grunnurinn er síðan uppreiknaður þannig að 
upplýsingarnar spegli öll sjávarútvegsfélög með úthlutaðar aflaheimildir.

• Tek jur fyrir félög í botnfiskútgerð og vinnslu annars vegar og botnfiskútgerð 
hins vegar fyrir landið allt drógust saman um 10,6 milljarða frá árinu 2016 eða 
um 8% . EBITDA lækkaði um 6,5 milljarða eða 27% .

• Hlutfallslega lækkuðu tekjur og EBITDA meira fyrir sambærileg félög í 
Norðvesturkjördæmi en að meðaltali fyrir landið allt.

• Verðvísitala í íslenskri mynt lækkaði um 6 ,7%  frá árinu 2016, þrátt fyrir 
hækkun á afurðaverði í erlendri mynt. Tveggja mánaða verkfall í upphafi árs 
hafði áhrif á afkomu sjávarútvegsfélaga um land allt.

Tekjur (m a.kr.)

130,9

-8%

-19%
30,4

2016 2017
Landið allt Norðvesturkjördæmi

w Launavísitala +6,8%

EBITDA (m a.kr.)

™ t)  Olíuverð +8,5%  

Verðvísitala -6,7%

-27%

24,1

17,6

7,4 4,6 -38%

H e im ild : G a g n a g ru n n u r D e lo itte , F is k is to fa , H agsto fa  Ís la n d s
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Viðauki
Greining á hagnaði

2016

6.168

-1.870

1.366 195 -1.371
3.126

3.041

10.654

EBIT fyrir Söluhagnaður Hlutdeildartekjur Vextir og verðbætur Gengismunur Tekjuskattur ársins Aðrir liðir
söluhagnað nettó

Hagnaður

2017

467

167

3.251

-1.173
-215 -493

177

2.180

-80%

EBIT fyrir Söluhagnaður Hlutdeildartekjur Vextir og verðbætur Gengismunur Tekjuskattur ársins Aðrir liðir
söluhagnað nettó

Hagnaður
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