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151. löggjafarþing 2020–2021. 

Þingskjal 1895 — 423. mál. 

 

Skýrsla 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga 

landsins í íslensku atvinnulífi, samkvæmt beiðni. 

Með beiðni (á þskj. 669) frá Hönnu Katrínu Friðriksson og fleiri alþingismönnum er þess 

óskað að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra flytji Alþingi skýrslu um eignarhald 20 stærstu 

útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi. Skýrslubeiðnin er svohljóðandi: 

Með vísan til 54. gr. stjórnarskrárinnar og 54. gr. laga um þingsköp Alþingis er þess 

óskað að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra flytji Alþingi skýrslu um eignarhald 20 

stærstu útgerðarfélaga landsins og tengdra félaga í íslensku atvinnulífi. Í skýrslunni komi 

m.a. fram: 

1. Fjárfestingar útgerðarfélaganna í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa með höndum 

á síðustu 10 árum og bókfært virði eignarhluta þeirra í árslok 2019. 

2. Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga útgerða í félögum sem ekki hafa útgerð fiski-

skipa með höndum á síðustu 10 árum og bókfært virði eignarhluta þeirra í árslok 2019. 

3. Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaganna og dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga 

í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa með höndum á síðustu 10 árum og bókfært 

virði þeirra eignarhluta í árslok 2019. 

4. Raunverulegir eigendur þeirra félaga sem getið er í 1.–3. tölul. 

5. Samantekt á eignarhlut 20 stærstu útgerðarfélaganna í íslensku atvinnulífi byggt á 

framangreindum gögnum. 

Upplýsingar nái til allra félaga sem getið er í 1.–3. tölul. hvort sem þau eru skráð hér á 

landi eða erlendis. 

Hinn 18. desember sl. var skýrslubeiðni þessi samþykkt á Alþingi og barst ráðuneytinu 

samdægurs. Þann 28. desember sl. var skýrslubeiðnin send til kynningar til embættis Skattsins 

og Fiskistofu. Þegar var ljóst að mikil vinna yrði við að taka skýrsluna saman þar sem kort-

leggja þyrfti eignarhald fyrirtækja og þar með tengsl þeirra á milli á tíu ára tímabili sem og 

greina og taka saman bókfært virði fjárfestinga. Þá kom til umræðu hvort skýrslubeiðnin 

varðaði opinbert málefni í skilningi 1. mgr. 49. gr. þingskaparlaga sem vakti álitaefni um hvort 

heimilt eða rétt væri að láta vinna hana á grundvelli 1. mgr. 54. gr. þingskaparlaga. 

Þar sem þær upplýsingar sem óskað var eftir liggja ekki fyrir í ráðuneytinu var óskað eftir 

áliti óháðra aðila um hvort unnt væri að vinna skýrsluna og hver yrði líklegur kostnaður af 

því. Auk þess var leitað til embættis Skattsins um það sama. Haft var samráð við skrifstofu 

þingforseta við þessa athugun. Þann 1. febrúar sl. var Alþingi ritað bréf í samráði við embætti 

Skattsins, þar sem gerð var grein fyrir þessu og að leitað yrði til Skattsins um vinnslu 

skýrslunnar. Um leið var upplýst að vegna flækjustigs og anna hjá Skattinum væri ljóst að 

tímamörk til að gera skýrsluna samkvæmt þingsköpum mundu ekki standast. Þann 3. febrúar 

var formleg beiðni til Skattsins um vinnu við gerð skýrslunnar gerð af ráðuneytinu.  
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Í bréfi Skattsins til ráðuneytisins dags. 17. febrúar sl. sagði að embættið hefði ekki mann-

afla til að vinna svo umfangsmikið greiningarverkefni. Að því þyrftu að koma aðilar með 

sérþekkingu á ársreikningsskilum. Um leið var því nánar lýst hvernig gögn embættisins gætu 

nýst við vinnsluna og boðinn aðgangur að gögnum. Bréfaskipti urðu við forseta Alþingis í 

framhaldi. Með bréfi ráðuneytisins dags. 23. febrúar sl. var greint frá svörum Skattsins og 

hvatt til þess að skýrslubeiðni yrði afmörkuð með öðrum hætti í tíma í samræmi við ábend-

ingar Skattsins. Á það var fallist með bréfi forseta Alþingis til ráðuneytisins, að höfðu samráði 

við skýrslubeiðendur, dags. 15. mars. sl. Með bréfinu var þannig fallist á að breyta tíma-

afmörkun athugunar í skýrslunni þannig að næði til áranna 2016-2019 í stað þess að ná til 

næstliðinna tíu ára. Tekur skýrslan því mið af þessu. Með bréfi dags. 23. mars sl. upplýsti 

ráðuneytið gagnvart Alþingi að Skatturinn hefði fallist á að vinna skýrsluna, með þessari 

breyttu afmörkun, og að stefnt væri að því að hún yrði tilbúin í maí. 

Í framhaldi hófst vinna við undirbúning skýrslu þessarar hjá Skattinum, þar sem haldin er 

ársreikningaskrá. Ráðuneytið hafði reglulegt samráð við Skattinn á þessum tíma, fyrst á sam-

ráðsfundi þann 27. apríl sl. Með bréfi dags. 9. júní sl. var Alþingi upplýst um vinnu við undir-

búning skýrslunnar. Því miður tók lengri tíma að fullgera hana en ráðgert hafði verið. Heild-

stæð drög að skýrslunni urðu fyrst til í júlí sl. og var síðan unnið að lokagerð hennar. 

Ástæða er til þess í upphafi að draga fram nokkur atriði sem varða úrvinnslu þeirra spurn-

inga sem settar eru fram í skýrslubeiðni: 

◼ Óskað var eftir upplýsingum um eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins. Til 

útgerðarfélaga eru í skýrslunni talin félög sem eiga fiskiskip með aflahlutdeild. Tuttugu 

stærstu félögin eru valin samkvæmt nýjasta reglulega yfirliti Fiskistofu um handhöfn afla-

hlutdeilda sem tekið er saman vegna ákvæða laga um stjórn fiskveiða um hámarksafla-

hlutdeildir. 

◼ Óskað var eftir upplýsingum um bókfært verð eignarhluta félaga í árslok 2019. Því var 

farið yfir innsenda ársreikninga útgerðarfélaganna fyrir reikningsárin 2016-2019, tengdra 

eignarhaldsfélaga, dótturfélaga og dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga. Þessi hlutafjár-

eign er eigi listuð í skýrslunni en stór hluti umræddra félaga starfar í sjávarútvegi, mat-

vælavinnslu eða tengdum greinum, s.s. fiskvinnslu, þjónustu við sjávarútveg, markaðs-

starf eða nýsköpun. 

◼ Skýrslan er unnin hjá Skattinum (ársreikningaskrá). Ársreikningaskrá er miðlæg landskrá 

sem hefur það hlutverk að taka á móti, varðveita og veita aðgang að ársreikningum og 

samstæðureikningum félaga sem falla undir ákvæði ársreikningalaga. Ársreikningar 

annarra félaga en þeir sem falla undir gildissvið ársreikningalaga eru ekki varðveittir af 

ársreikningaskrá, þ.m.t. ársreikningar erlendra félaga. Upplýsingar eru því unnar upp úr 

ársreikningum þeirra íslensku félaga sem ársreikningaskrá hefur móttekið og veitir 

aðgang að í samræmi við ákvæði laga. 

◼ Bókfært verð fjárfestinga í einstökum félögum er ekki sundurgreint í ársreikningi í öllum 

tilvikum. Í þeim tilvikum að eignarhald var bæði í útgerðarfélagi og öðrum félögum og 

greint á milli í ársreikningi var bókfært verð leitt út með að hlutfalla fjárfestingu í félögum 

miðað við hlutdeild í eigin fé viðkomandi félags. 

◼ Í ársreikningi er óskylt að birta heiti félaga sem fjárfest er í ef viðkomandi fjárfesting telst 

ekki vera í hlutdeildar- eða dótturfélagi. Þess skal þó getið að Skatturinn (ársreikninga-

skrá) hefur heimild til að kalla eftir öllum þeim upplýsingum sem skráin telur vera nauð-

synlegar við eftirlit með ársreikningum og samstæðureikningum þeirra félaga sem falla 

undir ákvæði laganna, sbr. 94. og 117. gr. laga um ársreikninga. Sú heimild takmarkast 
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við eftirlit með því hvort að reikningsskil séu í samræmi við ákvæði laganna en nær ekki 

til annarrar upplýsingaöflunar. 
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Einnig er ástæða til þess að draga fram nokkur frekari atriði sem varða reikningsskila-

aðferðir og reikningshaldslegt mat: 

◼ Ársreikningar innihalda upplýsingar sem aðstoða notendur ársreikningsins til að leiða út 

sjóðstreymi, leggja mat á virði og meta greiðslugetu þess félags sem viðkomandi ársreikn-

ingur nær til. Með ársreikningi eru veittar fjárhagslegar upplýsingar um afkomu, efnahag 

og breytingar á handbæru fé viðkomandi félags sem nýtast hluthöfum og fjárfestum, lán-

veitendum og öðrum kröfuhöfum við ákvarðanatöku. Ársreikningar sýna einnig árangur 

stjórnenda við að stýra því fjármagni sem þeim hefur verið treyst fyrir. Ársreikningar eru 

ekki settir fram til þess að draga saman virði viðkomandi félags eða einstakra eigna þess. 

Hér má til nánari skýringar vísa til hugtakaramma Alþjóðlega reikningsskilaráðsins. 

◼ Mismunandi reikningsskilareglum er beitt við mat á eignarhlutum í félögum. Ef um er að 

ræða dótturfélag eða hlutdeildarfélag er hlutdeildaraðferð beitt. Í aðferðinni felst að hlut-

deild fjárfestis í rekstrarárangri dóttur- eða hlutdeildarfélags færist til tekna eða gjalda 

eftir atvikum og þannig til hækkunar eða lækkunar á fjárfestingunni ásamt öðrum breyt-

ingum á eigin fé þess félags sem fjárfest er í. Við fjárfestingu í öðrum félögum er megin-

reglan sú að beitt er kostnaðarverðsaðferð en heimilt er að meta fjárfestingu á gangvirði. 

Þá er munur á beitingu hlutdeildaraðferðarinnar eftir því hvort að viðkomandi félag fari 

eftir ákvæðum ársreikningalaga eða beiti alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS). Það 

athugast af þessum ástæðum að bókfært virði einstakra fjárfestinga í ársreikningum endur-

speglar ekki gangvirði (markaðsverð) umræddra fjárfestinga. Ekki nýtur við upplýsinga 

um gangvirði svo meta megi raunverulegt umfang fjárfestinga. 

◼ Eina færa leiðin fyrir Skattinn við vinnslu skýrslunnar var að byggja allar upplýsingar á 

bókfærðu virði í ársreikningum. Bókfært verð byggist á upprunalegu kostnaðarverði að 

teknu tilliti til matsbreytinga vegna reikningsskilaaðferða sem beitt er, afskrifta eða 

virðisrýrnunar. Meginregla ársreikningalaga er sú að færa skuli fjárfestingar í félögum á 

kostnaðarverði en frá meginreglunni eru tvær undantekningar. Sú fyrri er að ef fjárfesting 

í félagi telst vera dótturfélag, hlutdeildarfélag eða starfsemi í sameign (e. joint venture) en 

þá skal beita hlutdeildaraðferð við mat á fjárfestingunni, sbr. 40. gr. ársreikningslaga. 

Seinni undantekning er sú að heimilt er að færa slíka fjárfestingu á gangvirði ef eignin 

flokkast ekki sem dótturfélag, hlutdeildarfélag eða starfsemi í sameign, sbr. 36. gr. sömu 

laga. 

◼ Svo sem áður greinir er kostnaðarverðsaðferðin meginregla við mat eigna í ársreikninga-

lögum. Upprunalegt kostnaðarverð fjárfestinga í félögum er kaupverð þeirra, og eftir 

atvikum, annar kostnaður sem fellur til við kaupin svo sem vegna vinnu sérfræðinga. 

Dæmi um kostnaðarverð væri þegar tveir einstaklingar kaupa sambærilega íbúð í sama 

fjölbýlishúsi, annar í dag og hinn fyrir 20 árum. Það er munur á kaupverði þessara eigna 

eftir því hvenær þeirra var aflað. Kostnaðarverð gefur litla sem enga vísbendingu um 

verðmæti viðkomandi eignar á uppgjörsdegi, það segir hvert endurgjaldið var þegar 

eignarinnar var aflað að teknu tilliti til afskrifta og virðisrýrnunar. 

◼ Af ofangreindum ástæðum verður að hafa fyrirvara um ályktanir sem kunna að verða 

dregnar af þeim tölulegu gögnum, um bókfært virði fjárfestingar, sem skýrslan byggir á.
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Svar við spurningum 1-3. 

Hentast er að svara þessum spurningum í einu lagi fyrir hvert útgerðarfélag og tengd 

eignarhaldsfélög. Útgerðarfélög eru tekin til umfjöllunar eftir því sem þau raðast að umfangi 

við veiðar samkvæmt aflamarksreikningi. Spurningarnar eru sem hér segir, þegar breytt hefur 

verið tímaviðmiðun þannig að athugun nái til áranna 2016-2019: 

Fjárfestingar útgerðarfélaganna í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa með höndum á 

árunum 2016-2019 og bókfært virði eignarhluta þeirra í árslok 2019. 

Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga útgerða í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa 

með höndum á árunum 2016-2019 og bókfært virði eignarhluta þeirra í árslok 2019. 

Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaganna og dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga 

í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa með höndum á á árunum 2016-2019 og bókfært virði 

þeirra eignarhluta í árslok 2019. 

Virði fjárfestingar er skráð sem bókfært virði samkvæmt þeim aðferðum sem lýst er hér að 

framan. Allar fjárhæðir eru í milljónum króna. 
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1. Brim hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5411850389 Brim hf. (áður HB-Grandi hf.) 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 19.590,6 14.292,8 2.322,8 2.283,1 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 5.491,3 5.345,7 3.432,4 2.473,4 

Eignarhlutir í öðrum félögum 9,0 9,1 18,0 17,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 12.955,3 11.926,1 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 12.135,6 7.721,5 5.773,2 4.773,8 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 87.457,3 82.672,3 61.878,1 53.284,8 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 13,88% 9,34% 9,33% 8,96% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

4109982629 Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 7.807,1 1.709,3 23.038,5 23.038,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 26.776,0 24.847,4 495,6 184,3 

Eignarhlutir í öðrum félögum 193,0 280,8 90,6 15,6 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 26.776,0 24.868,4 23.038,5 23.038,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 8.000,1 1.969,1 586,2 199,8 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 59.360,9 56.086,8 25.041,3 22.949,9 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 13,48% 3,51% 2,34% 0,87% 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 
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2. Samherji-Ísland ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4404004340 Samherji Ísland ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 28.468,3 26.148,5 28.249,3 22.746,8 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6102973079 Samherji hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 40.894,6 35.541,1 31.968,2 63.822,3 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 22.380,6 23.384,1 17.975,8 16.744,2 

Eignarhlutir í öðrum félögum 65,7 127,2 255,6 18,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 52.057,9 46.453,7 40.694,8 46.864,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 11.283,1 12.598,8 9.504,8 33.720,9 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.  

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 396,0 396,0 396,0 356,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 396,0 396,0 396,0 356,0 
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3. FISK-Seafood ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4612891269 FISK-Seafood ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 12.396,5 6.462,0 107,7 97,1 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 512,8 4.290,1 3.969,9 2.566,8 

Eignarhlutir í öðrum félögum 2.731,6 1.738,9 17,4 24,2 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 12.397,8 6.348,8 81,8 173,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 3.243,2 6.142,2 4.013,2 2.515,0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 35.416,7 30.308,7 21.147,0 21.924,0 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 9,16% 20,27% 18,98% 11,47%% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6801695009 Kaupfélag Skagfirðinga 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 32.101,5 27.365,0 23.999,4 22.442,2 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 831,9 273,0 189,0 143,6 

Eignarhlutir í öðrum félögum 1.319,6 860,4 1.014,4 671,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 15.640,9 12.491,0 4.095,0 2.688,1 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 18.612,1 16.007,4 21.107,9 20.568,9 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 15,7 17,9 25,5 26,4 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 15,7 17,9 25,5 26,4 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 18.032,4 15.063,9 6.604,5 5.400,4 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 6.712,4 6.352,7 5,2 5,2 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 11.320,0 8.711,2 6.599,3 5.395,1 
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4. Þorbjörn hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4203690429 Þorbjörn hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 133,2 169,6 88,9 93,3 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 29,2 0,0 260,8 64,5 

Eignarhlutir í öðrum félögum 265,2 160,2 151,8 31,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 427,7 329,7 501,4 189,6 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 22.542,7 19.420,3 18.225,5 17.183,1 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 1,90% 1,70% 2,75% 1,10% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6106042340 Blika ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 267,9 267,9 267,9 267,9 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,2 0,0 1,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 267,4 267,3 267,2 267,2 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,6 0,8 0,7 2,0 

 
6106042260 Skagen ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 267,6 267,6 267,6 267,6 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,8 0,7 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 267,0 266,9 266,8 266,8 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,6 1,4 1,4 0,7 

 
6812053060 Tabula Rasa ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 253,9 253,9 253,9 253,9 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 253,3 253,3 253,2 253,2 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,5 0,6 0,7 0,7 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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5. Síldarvinnslan hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5702697479 Síldarvinnslan hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 11.679,4 10.467,1 10.718,0 14.360,6 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 1.438,0 1.350,1 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 15,5 14,9 13,4 79,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 8.782,5 7.555,7 6.814,2 6.906,3 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 4.350,4 4.276,4 3.917,3 7.534,2 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 57.000,2 53.052,8 45.859,1 48.460,0 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 7,63% 8,06% 8,54% 15,55% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

4611150710 Kjálkanes ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 15.435,0 13.722,1 11.725,4 11.836,9 

Eignarhlutir í öðrum félögum 135,3 129,8 63,9 63,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 15.435,0 13.722,1 11.725,4 11.836,9 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 135,3 129,8 63,9 63,9 

 
6102973079 Samherji hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 40.894,6 35.541,1 31.968,2 63.822,3 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 22.380,6 23.384,1 17.975,8 16.744,2 

Eignarhlutir í öðrum félögum 65,7 127,2 255,6 18,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 52.057,9 46.453,7 40.694,8 46.864,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 11.283,1 12.598,8 9.504,8 33.720,9 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 2.369,4 2.369,4 2.369,4 2.369,4 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 2.369,4 2.369,4 2.369,4 2.369,4 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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6. Skinney-Þinganes hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4801692989 Skinney-Þinganes hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 4.586,9 4.490,3 1.863,8 5.097,6 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 666,5 562,1 442,2 87,6 

Eignarhlutir í öðrum félögum 1.024,4 574,1 311,9 22,1 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 1.866,6 1.738,7 1.749,6 1.695,9 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 4.411,2 3.887,7 868,3 3.511,4 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 39.423,9 35.501,2 31.950,7 28.172,5 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 11,19% 10,95% 2,72% 12,46% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6210042630 Tvísker ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 2.985,4 2.839,8 3.169,3 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 2.985,4 2.839,8 3.169,3 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 68,4 58,4 101,3 101,7 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 68,4 58,4 101,3 101,7 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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7. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4109982629 Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 7.807,1 1.709,3 23.038,5 23.038,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 26.776,0 24.847,4 495,6 184,3 

Eignarhlutir í öðrum félögum 193,0 280,8 90,6 15,6 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 26.776,0 24.868,4 23.038,5 23.038,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 8.000,1 1.969,1 586,2 199,8 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 59.360,9 56.086,8 25.041,3 22.949,9 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 13,48% 3,51% 2,34% 0,87% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6201032920 Stilla útgerð ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,5 0,5 0,5 0,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 11.046,8 11.046,8 11.046,8 11.046,8 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 11.046,8 11.046,8 11.046,8 11.046,8 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
5007972669 Línuskip ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 280,0 280,0 205,0 205,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 205,0 205,0 205,0 205,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 75,0 75,0 0,0 0,0 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 6.620,2 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 6.620,2 0,0 0,0 0,0 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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8. Vinnslustöðin hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

7002693299 Vinnslustöðin hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 3.860,9 3.002,3 2.622,0 644,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 1.702,7 1.450,9 1.101,9 1.111,5 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 1.572,0 3.358,7 2.823,5 1.020,2 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 3.991,7 1.094,4 900,4 735,4 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 28.273,6 27.190,3 24.478,6 19.827,6 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 14,12% 4,02% 3,68% 3,71% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6208180700 FISK-Seafood fjárfesting ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0   

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 9.462,7 9.462,7   

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0   

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 9.462,7 9.462,7   

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0   

 
5601033010 Seil ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 8.075,9 8.075,7 7.566,3 7.899,8 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,3 0,3 0,3 0,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 8.075,9 8.075,7 7.566,3 7.867,8 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,3 0,3 0,3 32,3 

 
4109982629 Útgerðarfélag Reykjavíkur (Brim hf.) 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 23.038,5 23.038,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 495,6 184,3 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 90,6 15,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 23.038,5 23.038,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 586,2 199,8 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 8,5 11,7 22,1 17,7 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 8,5 11,7 22,1 17,7 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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9. Vísir hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

7011810779 Vísir hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 888,6 4.690,7 3.746,1 1.245,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 678,0 654,8 260,8 111,2 

Eignarhlutir í öðrum félögum 70,0 68,6 64,4 28,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 853,2 761,1 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 783,5 4.653,1 4.071,3 1.385,1 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 20.204,0 22.750,7 19.631,0 14.691,1 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 3,88% 20,45% 20,74% 9,43% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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10. Rammi hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

6812711559 Rammi hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 3.128,5 863,9 789,2 825,3 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 92,4 119,3 101,3 95,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 3.220,9 983,1 890,5 921,2 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 21.022,8 18.603,1 17.320,3 15.790,7 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 15,32% 5,28% 5,14% 5,83% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

5102911319 Marteinn Haraldsson ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 251,9 251,9 251,9 251,9 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 251,9 251,9 251,9 251,9 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 582,3 547,9 335,6 395,2 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 582,3 547,9 335,6 395,2 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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11. Hraðfrystihúsið Gunnvör ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

6301692249 Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 352,4 360,8 298,9 295,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 93,5 72,1 97,8 95,7 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,6 1,2 2,6 2,7 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 445,4 431,7 394,1 388,0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 13.198,6 12.025,1 9.608,1 9.355,9 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 3,37% 3,59% 4,10% 4,15% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

5912003720 Ísfirsk fjárfesting ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 8,6 11,1 14,9 4,8 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 349,2 337,6 333,8 344,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,5 0,5 0,4 0,4 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 349,2 337,6 333,8 344,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 9,0 11,6 15,4 5,2 

* Félagið sundurliðar ekki fjárfestingar þannig að við gerð skýrslunnar þurfti að hlutfalla þær. 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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12. Ísfélag Vestmannaeyja hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

6601691219 Ísfélag Vestmannaeyja hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 528,3 703,9 648,2 787,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 246,2 170,9 121,7 87,8 

Eignarhlutir í öðrum félögum 243,5 139,2 342,4 368,4 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 66,4 61,6 676,2 675,3 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 951,7 952,4 436,1 568,4 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 60.357,4 32.866,5 30.643,4 32.459,4 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 1,58% 2,90% 1,42% 1,75% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

5804025850 ÍV fjárfestingafélag ehf 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 15.458,0 13.807,4 12.858,6 13.455,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 305,2 0,3 0,8 0,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 15.458,0 13.807,4 12.859,1 13.455,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 305,2 0,3 0,3 0,3 

 
6311840229 Fram ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 36.118,8 34.821,9 34.149,9 33.010,2 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 7,8 8,7 9,7 19,3 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 36.126,6 34.830,7 34.159,6 33.029,4 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 562,5 468,9 245,2 0,1 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 562,5 468,9 245,2 0,1 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 25.179,8 23.882,0 24.047,4 24.158,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 15.490,5 13.838,3 13.507,1 14.100,1 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 9.689,3 10.043,7 10.540,3 10.058,8 
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13. Nesfiskur ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4107861179 Nesfiskur ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 1.472,1 1.246,4 1.363,4 740,8 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 467,3 518,8 560,9 190,3 

Eignarhlutir í öðrum félögum 7,8 7,8 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 903,6 835,1 1.014,1 93,8 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 1.043,6 937,9 910,2 837,4 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 17.043,0 14.930,9 15.095,4 14.911,6 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 6,12% 6,28% 6,03% 5,62% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 1.787,4 909,2 6,3 6,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 1.787,4 909,1 6,3 6,3 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,1 0,1 0,0 0,0 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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14. Eskja hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

6301694299 Eskja hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 229,8 59,5 126,7 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 3,3 3,1 2,8 5,2 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 233,1 62,6 129,5 5,2 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 23.773,4 23.462,8 20.287,5 21.303,9 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,98% 0,27% 0,64% 0,02% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

4801190530 EE ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 15.802,2 14.542,7 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 15.802,2 14.542,7 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
6301694299 Eignarhaldsfélagið Eskja hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 6.928,6 7.287,7 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 6.928,6 7.287,7 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 0,0 0,0 0,0 1,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 1,8 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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15. Gjögur hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5701690769 Gjögur hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 6,9 7,3 7,1 6,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 6,9 7,3 7,1 6,8 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 15.110,4 14.330,4 12.447,9 12.052,0 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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16. Jakob Valgeir ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5108002220 Jakob Valgeir ehf 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 251,8 178,0 307,3 490,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 2.695,0 1.815,8 8,3 7,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 2.946,8 1.993,8 315,6 498,3 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 13.424,1 12.208,2 10.147,7 9.110,3 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 21,95% 16,33% 3,11% 5,47% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

510909-1000 F84 ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 2.470,1 1.967,0 981,0 97,5 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,2 0,2 0,2 0,2 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 2.470,1 1.967,0 981,0 97,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
4610090690 B15 ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 3.768,1 3.136,2 2.195,3 17,7 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 88,1 30,1 38,8 36,8 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,4 5,2 5,2 5,2 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 2.428,1 1.805,7 837,9 0,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 1.428,5 1.365,8 1.401,4 59,2 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 749,8 542,5 1.205,7 1.219,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 749,8 542,5 1.205,7 1.219,8 
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17. Ögurvík ehf. 

Félagið er dótturfélag Brim hf. Ekki eru veittar upplýsingar um bókfært virði félagsins í árs-

reikningi Brim hf. en virði félagsins var fundið út frá kaupverði þess og breytingum á eigið fé 

Ögurvíkur ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

4301710469 Ögurvík ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 4.575,7 4.460,4 6.256,0 6.071,1 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

5411850389 Brim hf. (áður HB-Grandi hf.) 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 19.590,6 14.292,8     

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 5.491,3 5.345,7     

Eignarhlutir í öðrum félögum 9,0 9,1     

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 12.955,3 11.926,1     

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 12.135,6 7.721,5     

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 87.457,3 82.672,3     

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 13,88% 9,34%     

 
4109982629 Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum     23.038,5 23.038,5 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum     495,6 184,3 

Eignarhlutir í öðrum félögum     90,6 15,6 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum     23.038,5 23.038,5 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum     586,2 199,8 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings     25.041,3 22.949,9 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings     2,34% 0,87% 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili.
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18. Bergur-Huginn ehf. 

Félagið er dótturfélag Síldarvinnslunnar hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5603840179 Bergur-Huginn ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 17,8 17,8 17,8 13,5 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 17,8 17,8 17,8 13,5 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 7.341,7 5.247,9 4.503,5 3.927,8 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,24% 0,34% 0,40% 0,34% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

5702697479 Síldarvinnslan hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 11.679,4 10.467,1 10.718,0 14.360,6 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 1.438,0 1.350,1 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 15,5 14,9 13,4 79,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 8.782,5 7.555,7 6.814,2 6.906,3 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 4.350,4 4.276,4 3.917,3 7.534,2 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 57.000,2 53.052,8 45.859,1 48.460,0 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 7,63% 8,06% 8,54% 15,55% 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 17,8 17,8 17,8 13,5 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 17,8 17,8 17,8 13,5 
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19. Loðnuvinnslan hf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5812012650 Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 1.833,7 1.765,2 1.924,3 931,1 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 105,6 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 7,8 7,8 0,0 0,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 1.856,4 1.765,2 1.916,5 925,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 90,8 7,8 7,8 6,1 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 17.043,0 14.930,9 15.095,4 14.911,6 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,53% 0,05% 0,05% 0,04% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6801697649 Kaupfélag Fáskrúðsfjarðar 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 8.244,2 6.612,8 6.044,8 845,3 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 16,5 16,5 16,5 16,5 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 8.244,2 6.612,8 6.044,8 845,3 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 16,5 16,5 16,5 16,5 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 780,1 667,9 661,9 661,9 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 780,1 667,9 661,9 661,9 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 1.947,2 1.773,1 1.924,3 931,1 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 1.856,4 1.765,2 1.916,5 925,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 90,8 7,8 7,8 6,1 
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20. Útgerðarfélag Akureyringa ehf. 

Spurning 1: Fjárfestingar útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfélögum 

5002090620 Útgerðarfélag Akureyringa ehf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eignarhlutir í öðrum félögum 34,0 33,3 31,3 29,8 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 34,0 33,3 31,3 29,8 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 23.818,2 26.802,3 16.794,8 14.109,0 

Hlutfall af niðurstöðutölu efnahagsreiknings 0,14% 0,12% 0,19% 0,21% 

Spurning 2: Fjárfestingar tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum 

6102973079 Samherji hf. 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í dótturfélögum 40.894,6 35.541,1 31.968,2 63.822,3 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 22.380,6 23.384,1 17.975,8 16.744,2 

Eignarhlutir í öðrum félögum 65,7 127,2 255,6 18,3 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 52.057,9 46.453,7 40.694,8 46.864,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 11.283,1 12.598,8 9.504,8 33.720,9 

Spurning 3(a): Fjárfestingar dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðar-

félögum 

Engum til að dreifa á viðmiðunartímabili. 

Spurning 3(b): Fjárfestingar dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum 

en útgerðarfélögum 

 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í félögum 396,0 396,0 396,0 356,0 

að frádregnum fjárfestingum í útgerðarfélögum 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjárfestingar í öðrum félögum en útgerðarfélögum 396,0 396,0 396,0 356,0 
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Svar við spurningu 4. 

Spurt er um raunverulega eigendur þeirra félaga sem getur í spurningum 1.-3. 

Af þessu tilefni athugast að samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga er óheimilt er að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar nema til staðar 

sé heimild í lögum. Með úrskurði Persónuverndar dags. 15. júní sl. var ársreikningaskrá gert 

að afmá hluthafalista, sem fylgt hafa ársreikningum og samstæðureikningum fyrir almanaksár 

sem hófust fyrir 1. janúar 2013, úr þeim reikningum sem skráin varðveitir og veitir aðgang að. 

Í álitinu var lögð áhersla á að skýra lagaheimild þurfi til vinnslu persónuupplýsinga sem byggir 

á því hvort hún sé nauðsynleg vegna lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila eða vegna verks 

sem nauðsynlegt er í þágu almannahagsmuna. Hafði hér ekki þýðingu að skýrt er kveðið á um 

það í ársreikningalögum að hluthafalistar skuli fylgja með innsendum ársreikningum. Á 

þessum grundvelli taldi Skatturinn (ársreikningaskrá) að ekki væri heimilt að birta í skýrslu 

þessari upplýsingar um raunverulega eigendur fyrirtækja. 

Jafnframt þessu er þó vakin athygli á því að upplýsingar um alla raunverulega eigendur 

fyrirtækja í íslensku atvinnulífi, svo sem þeir eru á hverjum tíma, má nú nálgast á vef Skattsins 

<www.skatturinn.is>. 

Svar við spurningu 5. 

Hér er óskað eftir samantekt á eignarhlut 20 stærstu útgerðarfélaganna í íslensku atvinnulífi 

byggt á framangreindum gögnum. Upplýsingar nái til allra félaga sem getið er í 1.–3. tölul. 

hvort sem þau eru skráð hér á landi eða erlendis. 

Í töflunni að neðan er gefið yfirlit um samtals bókfært virði þessa eignarhluta 20 stærstu 

útgerðarfélaga, tengdra eignarhaldsfélaga og dótturfélaga: 

Fyrirspurn 2019 2018 2017 2016 

Sp. 1: Bókfært virði eignarhluta útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum. 
51.471,7 39.552,1 25.445,8 23.861,5 

Sp. 2: Bókfært virði eignarhluta tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en 

útgerðarfélögum. 
92.479,9 79.006,6 70.777,1 95.234,9 

Sp. 3(a). Bókfært virði eignarhluta dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum fé-

lögum en útgerðarfélögum. 
10.227,0 3.474,2 3.099,1 2.910,5 

Sp. 3(b). Bókfært virði eignarhluta dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í 

öðrum félögum en útgerðarfélögum. 
22.496,8 19.368,1 17.690,2 15.958,9 

Í því skyni að nálgast samantekt um vægi þessarar fjárfestingar má benda á að Hagstofa 

Íslands gefur út samantekið yfirlit um eignarhluti íslenskra félaga í öðrum félögum. Nær 

samantekt þessi til félaga sem tilheyra viðskiptahagkerfinu samkvæmt skilgreiningu Hagstofu 

Íslands, en með því er átt við fyrirtæki sem hafa starfsemi sem flokkast undir ÍSAT nr. 03-20, 

22-37, 39-63, 68-82, 95-96, en undanskilin er lyfjaframleiðsla, sorphirða og fjármála- og 

vátryggingarstarfsemi. 

Í því skyni að nálgast samantekt um vægi þessarar fjárfestingar má benda á að Hagstofa 

Íslands gefur út samantekið yfirlit um eignarhluti íslenskra félaga í öðrum félögum. Nær 

samantekt þessi til félaga sem tilheyra viðskiptahagkerfinu samkvæmt skilgreiningu Hagstofu 

Íslands, en með því er átt við fyrirtæki sem hafa starfsemi sem flokkast undir ÍSAT nr. 03-20, 
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22-37, 39-63, 68-82, 95-96, en undanskilin er lyfjaframleiðsla, sorphirða og fjármála- og 

vátryggingarstarfsemi. Hér er gefið yfirlit um bókfært virði eignarhluta íslenskra félaga í við-

skiptahagkerfinu í öðrum félögum í viðskiptahagkerfinu á árunum 2016-2019. Að auki er 

gefið samskonar yfirlit um félög í sjávarútvegi. 

Viðskiptahagkerfið, að undanskilinni lyfjaframleiðslu, sorphirðu, fjár-

mála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 03-20, 22-37, 39-63, 68-82, 95-96) 2019 2018 2017 2016 

Eignarhlutir í öðrum félögum 1.468.513 1.336.620 1.124.165 1.062.421 

Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 157.796 158.557 107.144 88.488 

Hlutfall bókfærðs virðis eignarhluta útgerðafyrirtækja, dótturfélaga og tengdra félaga sem 

hlutfall af bókfærðu virði eignarhluta íslenskra félaga í öðrum félögum í viðskiptahagkerfinu 

er sem hér segir: 

Fyrirspurn 2019 2018 2017 2016 

Sp. 1: Bókfært virði eignarhluta útgerðarfélaga í öðrum félögum en útgerðarfé-

lögum (hlutfall). 4% 3% 2% 2% 

Sp. 2: Bókfært virði eignarhluta tengdra eignarhaldsfélaga í öðrum félögum en 

útgerðarfélögum (hlutfall). 6% 6% 6% 9% 

Sp. 3(a). Bókfært virði eignarhluta dótturfélaga útgerðarfélaga í öðrum fé-

lögum en útgerðarfélögum (hlutfall). 1% 0% 0% 0% 

Sp. 3(b). Bókfært virði eignarhluta dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í 
öðrum félögum en útgerðarfélögum (hlutfall). 2% 1% 2% 2% 

Eins og að framan er rakið þá er þessi hlutafjáreign ekki listuð í skýrslunni en stór hluti 

umræddra félaga sem eru að hluta eða öllu leyti í eigu umræddra útgerðarfélaga starfar í sjávar-

útvegi, matvælavinnslu eða tengdum greinum, s.s. fiskvinnslu, þjónustu við sjávarútveg, 

markaðsstarf eða nýsköpun. 
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Viðauki: Nokkur hugtök 

Afskrifað kostnaðarverð: Upphaflegt kostnaðarverð að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og upp-

safnaðri virðisrýrnun. 

Ársreikningaskrá: Miðlæg landskrá sem hefur það hlutverk að taka á móti, varðveita og veita 

aðgang að skilaskyldum gögnum ásamt því að hafa eftirlit með að innsend 

gögn séu í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og settra reikningsskila-

reglna. 

Bókfært virði: Bókfært virði er sú fjárhæð sem færð er til eignar eftir frádrátt á öllum upp-

söfnuðum afskriftum og uppsöfnuðum virðisrýrnunartöpum. 

Dótturfélag: Félag sem móðurfélag hefur yfirráð yfir, þ.m.t. öll dótturfélög endanlegs 

móðurfélags. 

Fjárfesting í öðru félagi: Eignarhlutur í félagi sem ekki flokkast sem hlutdeildarfélag eða dótturfélag. 

Gangvirði: Gangvirði er verðið sem fengist með því að selja eign eða yrði greitt við yfir-

færslu á skuld í eðlilegum viðskiptum á milli markaðsafla á matsdegi. 

Hlutdeildarfélag: Félag, þó ekki dótturfélag, sem annað félag á hlutdeild í og sem nemur 20% 

eða meira af atkvæðisrétti í því félagi. 

Kostnaðarverð: Kostnaðarverð er sú fjárhæð handbærs fjár, eða ígildi þess, eða gangvirði 

annars endurgjalds sem innt er af hendi fyrir eign þegar hún er  keypt eða 

byggð eða, eftir því sem við á. 

Móðurfélag: Félag sem hefur yfirráð yfir öðru félagi. 

Samstæða: Móðurfélag og öll dótturfélög þess. 

Starfsemi í sameign: Starfsemi í sameign er til staðar þegar tveir eða fleiri fjárfestar þurfa að vinna 

saman til að stýra viðkomandi starfsemi. Í slíkum tilvikum, þar sem enginn 

fjárfestir getur stýrt starfseminni án samvinnu hinna fjárfestanna, hefur 

enginn fjárfestir einn yfirráð yfir félaginu sem fjárfest er í. 

Tengdir aðilar: Hugtakið „tengdur aðili“ er skilgreint í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga 

þannig að það hafi sömu merkingu og samkvæmt viðeigandi alþjóðlegum 

reikningsskilastaðli. Í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er hugtakið skil-

greint sem einstaklingur eða eining sem er tengd þeirri einingu sem reikn-

ingsskilin eru gerð fyrir. Við mat á því hvort að tvær einingar teljast vera 

tengdur aðila er horft til hugtaksins veruleg yfirráð. Veruleg áhrif eru þó ekki 

eins náið samband og ef um er að ræða yfirráð, svo sem í tilviki dótturfélags 

og móðurfélags eða starfsemi í samrekstri (e. joint control). 

Veruleg áhrif: Veruleg áhrif eru til staðar ef eining á, beint eða óbeint (t.d. í gegnum dóttur-

félög), 20% eða meira af atkvæðisrétti félagsaðila í þeirri einingu sem fjárfest 

er í. 

Yfirráð: Hugtakið „yfirráð“ er skilgreint í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga þannig 

að það hafi sömu merkingu og samkvæmt viðeigandi alþjóðlegum reiknings-

skilastaðli. Í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er hugtakið skilgreint 

þannig að fjárfestir hefur yfirráð yfir félagi sem fjárfest er í þegar hann ber 

áhættu, eða hefur réttinn til að njóta breytilegrar ávöxtunar vegna þátttöku 

sinnar í félaginu sem fjárfest er í og getur haft áhrif á þennan ávinning með 

valdi sínu yfir félaginu sem fjárfest er í. Til þess að til staðar séu yfirráð þarf 

fjárfestir að hafa vald yfir félaginu sem fjárfest er í, hann þarf að bera áhættu, 

eða hafa réttinn til að njóta breytilegrar ávöxtunar vegna þátttöku sinnar í 

félaginu sem fjárfest er í og hann getur með valdi sínu yfir félaginu sem fjár-

fest er í haft áhrif á ávöxtun fjárfestisins af fjárfestingunni. 

 


