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Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn frá landshlutasamtökum sveitarfélaga í 
Norðvesturkjördæmi um frumvarp til laga um veiðigjöld, mál 144.

Fjórðungssamband Vestfirðinga, Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Samtök 
sveitarfélaga á Vesturlandi fólu Deliotte ráðgjöf að vinna samantekt um áhrif veiðigjalda á 
fyrirtæki í Norðvesturkjördæmi. Greiningin náði til stærstu fyrirtækja í bolfiskvinnslu í 
kjördæminu eða þeirra fyrirtækja sem greiddu 81% af veiðigjöldum á þessu svæði. Deliotte 
lauk nýverið vinnu við skýrsluna og hefur hún verið töluvert til umfjöllunar í fjölmiðlum.

Samspil afkomu útgerða og samfélaga í Norðvesturkjördæmi.

Sjávarútvegur er víða í kjördæminu undirstöðuatvinnugrein og því hefur vöxtur og viðgangur 
greinarinnar víðtæk áhrif á flest öll sveitarfélög á svæðinu. Í áðurnefndri skýrslu kemur fram 
að staða sjávarútvegs versnaði mjög á milli áranna 2016 og 2017. Á árinu 2017 má sjá að tekjur 
fyrirtækjanna drógust saman um 19%, framlegð (ebita) lækkaði um 38% og hagnaður um 80%. 
Þetta sýnir svart á hvítu að fyrirtækin höfðu ekki bolmagn til að greiða háar upphæðir í 
veiðigjöld, en alls voru fyrirtækin að greiða 2,5 milljarða króna, álíka mikið og allar tekjur 
sveitarfélags með um 2500 íbúa. Skýrslan sýnir jafnframt fram á að þau fyrirtæki sem stunduðu 
botnfiskveiðar komu mun verr út hvað varðar veiðigjöldin, en fyrirtæki sem eru í veiðum á 
uppsjávarfiski.

Með hliðsjón af stöðu sjávarútvegsfyrirtækja í Norðvesturkjördæmi leggja landshlutasamtökin 
í kjördæminu áherslu á að veiðigjöldin þurfa að vera í takti við afkomu greinarinnar. Því 
fögnum við þeirri viðleitni sem fram kemur í frumvarpinu um að útreikningur veiðigjalda sé 
færður nær rauntíma og endurspegli afkomu fyrirtækjanna.

Í skýrslu Deliotte kemur einnig fram að sérstök lækkun veiðigjalda hafði umtalsverð áhrif á 
fyrirtæki í kjördæminu og áætla skýrsluhöfundar að framlegðin væri 7% lægri á árinu 2017 ef 
sérstakrar lækkunar hefði ekki notið við.

Fjórðungssamband

Vestfirðinga
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Með þessari lækkun var komið sérstaklega til móts við við skuldsett fyrirtæki. Þá kom 
frítekjumarkið litlum og meðalstórum fyrirtækjum til góða, en mikill fjöldi slíkra fyrirtækja er 
í Norðvesturkjördæmi. Við teljum því afar mikilvægt að leita leiða til að koma til móts við 
þessi fyrirtæki í lögunum um veiðigjöld og teljum að þær aðgerðir sem viðhafðar voru, lækkun 
vegna skuldsetningar og frítekjumarkið, hafi skilað árangri. Því teljum við mikilvægt að hækka 
frítekjumarkið og hlutfall skuldaafsláttar.

Fyrir utan þessi sterku byggðarök smábátaútgerðar, sem er gjarnan burðarás í viðkvæmustu 
sjávarbyggðunum eins og útnesjum þar sem atvinnutækifæri liggja í fáu öðrum greinum, eru 
önnur sterk rök. Félagsleg rök eru þarna vegna þess að sjómenn smábáta henta mjög nútíma 
fjölskyldulífi borið saman við sjómannsstörf á stærri skipum. Smábátarnir skila skipshöfn sinni 
heim á hverjum degi og vinnudagurinn oft á tíðum frekar stuttur og launin góð.

Umhverfisrök og loftlagsmál eru þarna líka þar sem smábátar nýttu einungis þriðjunginn af því 
olíumagni (eldsneyti) fyrir hvert veitt kíló af afla sem t.d. skuttogarar nota, ef marka má 
rannsókn Guðbergs Rúnarssonar frá 1997 og aftur 2004. Olíunotkun skuttogarar sem hafa verið 
smíðaðir á síðustu árum hefur minnkað verulega en samt má telja að þetta atriði skiptir máli í 
dag. Þá eru umhverfisáhrif krókabáta að öðru leyti mun minni en þeirra sem nota net svo fleira 
sé nefnt.

Markaðsverð á uppsjávartegundum upp úr sjó.

Á fundum sjávarútvegsráðherra til kynningar á viðkomandi frumvarpi var réttilega á það bent 
að erfitt yrði samkvæmt nýjum reikniramma frumvarpsins, að finna markaðsverð á 
uppsjávartegundum upp úr sjó þar sem ekkert markaðsverð væri til líkt og fyrir aðrar 
fisktegundir. Slíkt skapar tortryggni og ósætti á milli útgerðaflokka og landshluta ef verðmat er 
ekki unnið með gegnsæjum hætti. Tillaga er hér sett fram að verðmat verði unnið „afturábak“, 
með því að reikna svokallað skuggaverð (e. shadow price) á uppsjávartegundum upp úr sjó. Út 
frá þeirri aðferð ætti að nást einhver sátt um greiðslu veiðigjalds af uppsjávarveiðum í greininni.

Áhrif af markmiðum frumvarpsins gagnvart landssvæðum og krafa um nánari greiningu.

Skv. 1. grein er veiðigjald lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, 
eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild beina og 
sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar.

Það er mat landshlutasamtaka í Norðvesturkjördæmi að markmið 1. greinar frumvarpsins séu 
ósanngjörn gagnvart samfélögum og sjávarútvegi í kjördæminu. Annarsvegar gagnvart útgerð 
og fiskvinnslu með vísan til skýrslu Deloitte sem leiðir í ljós hærri álögur á þá útgerðarflokka 
sem einkenna kjördæmið.
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Fjórðungssamband

Vestfirðinga

Hinsvegar leiðir slík gjaldtaka til mismununar á þeim gæðum sem veiðigjald færir íslensku 
samfélagi. Vísað er hér til að meginhluti af stjórnsýslu, rannsókna og eftirlits ríkisins er staðsett 
á höfuðborgarsvæðinu sem leiðir af sér að tekjur ríkis af veiðigjöldum renna nær allar á 
höfuðborgarsvæðið. Í annan stað þá eru veiðigjöld mun hærri á íbúa Norðvesturkjördæmi en 
yfir landið í heild.

Því er, með vísan til áhrifa á samfélög og umfjöllun í skýrslu Deolitte á útgerðir minni og 
meðalstórra útgerða, er hér sett fram sú krafa að áhrif frumvarpsins verði metin eftir 
útgerðarflokkum og kjördæmum. Í annan stað að verði gerð greining og lagðar fram tillögur, 
hvernig afrakstur veiðigjalda renni til sveitarfélaga í viðkomandi kjördæmi svo fulls jafnræðis 
sé gætt.

Fjórðungssamband Vestfirðinga Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 
Páll Brynjarsson, framkvæmdastjóri

Meðfylgjandi: Skýrsla Deloitte um áhrif veiðigjalda á fyrirtæki í Norðvesturkjördæmi.



Deloitte

Samantekt á rekstri sjávarútvegsfélaga 
í Norðvesturkjördæmi
Rekstrarafkoma 2016 og 2017

Deloitte Fjármálaráðgjöf | 3. okt 2018



Deloitte.
Sam tök sveitarfélaga á Vesturlandi

Bjarnarbraut 8

310 Borgarnesi

Bt. Páll S . Brynjarsson

Deloitte ehf.

Kt. 521098-2449 

Smáratorgi 3 

201 Kópavogur 

Ísland

Sím i: 580 3000

Fax: 580 3001

www.deloitte.is

Kópavogur, 3. okt 2018

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 
Samantekt á rekstri sjávarútvegsfélaga - 3. okt 2018 4
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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

Aflam ark -  19 félög Blandað -  5 félög
-25% \ 0,7

1,0

Krókaaflam ark -  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.)
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20 
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2016
Heildarskuldir (v . ás)

H e im ild : D elo itte
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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

9



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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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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