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Að beiðni forsvarsmanna Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og á grundvelli verksamnings milli 

Deloitte ehf. sem verksala og LÍÚ sem verkkaupa, birtir Deloitte drög að áliti um áhrif fyrirliggjandi lagafrumvarpa 

um breytingu á stjórn fiskveiða númer 657 og 658. 
 

Á grundvelli fjölmargra ársreikninga sjávarútvegsfélaga frá árinu 2010 og 2011 og opinberra gagna, s.s. frá 

Hagstofu Íslands, Ríkisskattstjóra, Fiskistofu, Fjármálaráðuneytinu og Seðlabanka Íslands, hefur Deloitte unnið 

mat á áhrifum frumvarpsins á framtíðarrekstur starfandi sjávarútvegsfélaga. Í þessu sambandi er vakin athygli á 

eftirfarandi:  
 
 
Aðstæður í framtíðinni og forsendur rekstrar eru háðar óvissu, sem veldur því að upplýsingar og áætlanir kunna að 

breytast í veigamiklum atriðum og hafa þannig áhrif á horfur fram í tímann.   
 
Deloitte getur ekki borið ábyrgð á túlkun eða notkun á upplýsingum sem hér er að finna.  
 
 
Í ljósi fyrirvara um ofangreind atriði tekur Deloitte ekki á sig ábyrgð af ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli 

þessarar skýrslu.  
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Meginniðurstöður Skýringar 

Samþykkt frumvarpanna 

leiðir til að sjávarútvegur 

verður óhagkvæmari  og 

það skerðir lífskjör 

þjóðarinnar 

• Aukin úthlutun aflahlutdeilda í potta til pólitískrar úthlutunar og skerðing aflahlutdeilda hjá starfandi sjávarútvegsfélögum mun 

án efa verða á kostnað hagkvæmni og arðsemi í sjávarútvegi. Þannig er hætt við að verr rekin félög fái aðstoð með úthlutun úr 

pottum á kostnað betur rekinna félaga sem ekki eru talin þurfa aðstoð.  Það hvetur ekki til fjárfestinga í greininni að ríkið taki til 

sín 70% af framlegðaraukningu vegna fjárfestinga auk 20% tekjuskatts af þeim 30% sem eftir standa. Það hvetur enn síður til 

til vinnslu sjávarafla á Íslandi og til innflutnings sjávarafla til vinnslu á Íslandi. 

• Sjávarútvegur er undirstöðu atvinnugrein á Íslandi og fyrir lífskjör þjóðarinnar skiptir verulegu máli að sjávarútvegur sé rekinn 

með sem hagkvæmustum hætti, annað leiðir óhjákvæmilega til skerðingar á lífskjörum þjóðarinnar. 

 

Veiðigjaldið leggst á 

landsbyggðina 

 

Um 87% af veiðiheimildum 

eru staðsettar á 

landsbyggðinni 
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486 m.kr

3.039 
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Höfuðborgarsvæðið

14.928.kr

452 m.kr

2.810 
m.kr

Vesturland

182.809.kr

259 m.kr

1.425 
m.kr

Vestfirðir

202.192 .kr

121 m.kr
714 m.kr

Norðurland vestra

99.117.kr

605 m.kr

4.031 
m.kr

Norðurland eystra

138.893 .kr

468 m.kr

3.696 
m.kr

Austurland

361.606.kr

755 m.kr

5.405 
m.kr

Suðurland

208.861.kr

386 m.kr

2.186 
m.kr

Suðurnes

102.874.kr

Veiðigjald per íbúa 

Álagt veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 

2011/2012 er 9,46 kr á hvert 

þorskígildi 

Veiðigjald eins og það reiknast 

út samkvæmt ákvæðum 

frumvarpsins miðað við úthlutun 

fyrir fiskveiðiárið 2011/2012 

Veiðigjald fyrirtækja í 10 gjaldhæstu sveitarfélögunum

Bæjarfélög Veiðigjald m.kr kr. á hvren íbúa Hlutfall

Vestmannaeyjabær....... 3.716 886.805 15,9%

Fjarðabyggð................... 2.964 644.413 12,7%

Reykjavíkurborg............. 2.678 22.544 11,5%

Akraneskaupstaður....... 1.466 222.438 6,3%

Grindavíkurbær.............. 1.436 507.247 6,2%

Akureyrarkaupstaður.... 1.379 77.114 5,9%

Hornafjörður.................. 1.308 611.259 5,6%

Snæfellsbær.................. 817 469.484 3,5%

Ísafjörður....................... 751 200.357 3,2%

Fjallabyggð..................... 696 341.207 3,0%
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Meginniðurstöður Skýringar 

Fjárstreymi 

sjávarútvegsins í heild 

dugar ekki til greiðslu á 

núverandi skuldum 

 

Virðisrýrnun aflaheimilda 

veruleg á fyrsta ári  

 

Veiðigjaldafrumvarpið 

kemur verst við þau félög 

sem hafa fjárfest í 

sjávarútvegi  undanfarin 

ár.  Greind voru 75 félög 

og 53 þeirra standa ekki 

undir hækkun á veiðigjaldi 

sem boðuð er 

 

Frumvarpið kemur verst 

við minni og meðalstór 

félög 

Frjálst fjárstreymi sjávarútvegsfyrirtækja

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 65.938

 - Reiknaðir vextir -21.960

 - Reiknaðir skattar -4.844

 - Fjárfestingar -19.758

Fjárstreymi (án veiðigjalds) 19.376

Hlutfall af vaxtab.skuldum 18,9

 - Veiðigjald alls -23.513

 + Skattasparnaður 4.844

Fjárstreymi (með veiðigjaldi) 707

Hlutfall af vaxtab.skuldum 518

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

Það er uppsöfnuð fjárfestingarþörf í sjávarútvegi og útreikningar 

Deloitte gefa til kynna að nauðsynlegar fjárfestingar séu um 30% 

af EBITDA 

Samkvæmt greiningu Deloitte eru vaxtaberandi skuldir 

sjávarútvegsins um 366 ma.kr árið 2010. 

6% vextir eru um 22 ma.kr 

Án veiðigjalds hefur sjávarútvegurinn  um 19,4 ma.kr til að greiða 

af vaxtaberandi lánum og greiða arð.  

Með veiðigjaldi er sú upphæð um 707 m.kr og það tæki 

sjávarútveginn um 518 ár að greiða upp allar vaxtaberandi skuldir. 
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Meginniðurstöður Skýringar 

Renta greinarinnar er 

stórlega ofmetin þar sem 

ekki er tekið tillit til 

eðlilegra fjárfestinga og 

greiðslu núverandi skulda 

vegna fjárfestinga í 

sjávarútvegi 

 

Óeðlilegt að auðlindagjald 

sé greitt af afkomu 

fiskvinnslunnar 

 

• Auðlindarenta nefnist sá umframhagnaður sem náttúruauðlindir, eins og sjávarfang, skapa.   

• Hluti af hagnaði útgerðarinnar stafar af auðlindarentunni.  Auðlindarenta myndast ekki við  fullvinnslu afurða þar sem  aðföng eru 

aðkeypt og framleiðslan er í samkeppni við aðrar vinnslur. 

• Virðisaukning í fiskvinnslu er afleiðing af tækniþróun, fjárfestingum og hæfu starfsfólki ásamt skilningi  á markaðsaðstæðum og 

góðum tengslum við endanlegan kaupanda afurðarinnar. 

• Það er því óeðlilegt að greitt sé auðlindagjald af afkomu fiskvinnslunnar. 

 

 

Renta fyrir árið 2010 samkvæmt frumvarpi. 

Renta í sjávarútvegi árið 2010

Veiðar og vinnsla Botnfiskur Uppsjávarf. Alls

 + EBITDA (m.kr) 52.712          10.926       63.638       

Fastafjármunir (m.kr) 274.655        60.295       334.950     

 8% x verðmæti rekstrarf jármuna (veiðar)

10% x verðmæti rekstrarf jármuna (vinnsla)

 - Árgreiðsla 23.415          5.278         28.693       

 =  Renta 29.297          5.648         34.945       

 - Árleg f járfestingaþörf (19.758)     

 = Eftirstöðvar 15.187       

Eftirstöðvar þegar búið er að gera ráð fyrir árlegum fjárfestingum í 

rekstrarfjármunum er um 15 ma.kr fyrir árið 2010.  

Veiðigjald fyrir sama ár samkvæmt frumvarpinu hefði verið um 23 

ma.kr.  
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Meginniðurstöður 3 

Áhrif á reikningsskil 7 

Fjárfestingar, fjárstreymi og virðisaukning 10 

Áhrif á fyrirtæki – aðferðafræði 14 
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 
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Auðlindarenta 

Ekki innifalið í rekstrarkostnaði:

 - Fjármagnskostnaður

 - Afskriftir rekstrarfjármuna

Verðmæti rekstrarfjármuna

 + Skip (vátryggingaverðmæti)

 + 20% álag

 + Fasteignir (bókfært verðm.án afskrifta)

 + Aðrir rekstrarfjármunir (bókfært verðm.án afskrifta)

Verðmæti rekstrarfjármuna

Ekki innifalið í verðmæti rekstrafjármuna

 - Aflaheimildir

Útreikningur á rentu í sjávarútvegi

 + Söluverðmæti afla / afurða

 + Leiga aflaheimilda

 - Rekstrarkostnaður (veiði)

 - Rekstrarkostnaður (vinnsla)

 - Afskriftir skattalegra aflaheimilda

 - Reiknuð ávöxtun fastafjármuna (árgreiðsla)

Renta 

Ávöxtun reiknuð sem

 8% x verðmæti rekstrarfjármuna (veiðar)

10% x verðmæti rekstrarfjármuna (vinnsla)

Reiknuð ávöxtun rekstrarfjármuna
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Auðlindarenta 
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 
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Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

143m.kr
(Veiðigjald alls)

2010

Gjald per ígildi

Fastagjald 8,00

Veiðigjald bolf iskur 50,36

Veiðigjald uppsjávarf. 78,29

Fjöldi skipa (bolf.) 1

Útreikningur á gjaldi

Fastagjaldið 20.000.000

Bolfiskur 125.900.000

Bolf. afsláttur (30 t) -1.510.800

Bolf. afsláttur (30t - 100t), 50% -1.762.600

Alls veiðigjald 142.626.600

Eldra veiðigjald

Veiðigjald 2010/2011 6,44

Veiðigjald fyrir 16.100.000

Hækkun á veiðigjaldi 126.526.600

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 

Sýnidæmi - Aflakló ehf

2010

Rekstur

Tekjur........................................ 1.384

EBITDAEBITDA...................................... 388

Afskriftir.................................... -116

Vaxtaberandi skuldir................. -1.750

Aflaheimildir (þús.þ.íg.tonn)...... 2.500
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104 kr/þ.íg 51 kr/þ.íg 6,44 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

161 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

104kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

4,0%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  EBITDA

35,3%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

2. Áhrif á framlegð

2010

Framlegð

EBITDA 387.500.000

 + Veiðigjald 16.100.000

EBITDA 403.600.000

Veiðigjald alls -142.626.600

EBITDA (eftir) 260.973.400

Á hvert ígildi

þ.íg.kg.............................. 2.500.000

EBITDA (án veiðigjalds)... 161

Veiðigjald......................... 6,44

Hlutur fyrirtækis............... 104

Hækkun veiðigjalds.......... 51

Heilargjald á ígildi.............. 57

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 
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Útreikningur á fjárflæði (án veiðigjalds)

Án veiðigjalds 2010

Útreikn á skatti

EBITDA (án veiðigjalds) 403.600.000

 - Afskriftir -116.250.000

 - Vextir -105.000.000

EBT 182.350.000

Tekjuskattur 36.470.000

Fjárflæði

EBT 182.350.000

 + Afskriftir 116.250.000

 - Fjárfestingar -116.250.000

 - Tekjuskattur -36.470.000

Fjárflæði án veiðigjalds 145.880.000

Útreikningur á fjárflæði (með veiðigjaldi)

Með veiðigjaldi 2010

Útreikn á skatti

EBITDA (með veiðigjaldi) 260.973.400

 - Afskriftir -116.250.000

 - Afskriftir skattal. aflaheimilda -21.792.453

 - Vextir -105.000.000

EBT 17.930.947

Tekjuskattur 3.586.189

Fjárflæði

EBT 17.930.947

 + Afskriftir 138.042.453

 - Fjárfestingar -116.250.000

 - Tekjuskattur -3.586.189

Fjárflæði m.veiðigjaldi 36.137.211

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 
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146 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)12

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

36 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)48

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

Veiðigjald 

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 

Fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 404

 - Reiknaðir vextir -105

 - Reiknaðir skattar -36

 - Fjárfestingar -116

Fjárstreymi 146

Hlutfall af vaxtab.skuldum 12

 - Veiðigjald alls -143

 + Skattasparnaður 33

Fjárstreymi (m.veiðigjaldi) 36

Hlutfall af vaxtab.skuldum 48

Skattasparnaður

m.kr 2010

Rekstur

Veiðigjald.................................. 143

Afskriftir skattal. aflaheimilda.... 22

 x 20%...................................... 33
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Renta og veiðigjald árið 2010

Veiðar og vinnsla Botfiskur Uppsjávarf. Alls

 + EBITDA (m.kr) 52.712             10.926         63.638      

Fastafjármunir (m.kr) 274.655           60.295         334.950    

 8% x verðmæti rekstrarf jármuna (veiðar)

10% x verðmæti rekstrarf jármuna (vinnsla)

 - Árgreiðsla 23.415             5.278           28.693      

 =  Renta 29.297             5.648           34.945      

Veiðigjald árið 2010 samkv. Frumvarpi

Sérstakt veiðigjald 13.634             5.879           19.513      

4.000        

23.513      Veiðigjald alls árið 2010.........................................................

Almenna veiðigjaldið...................................................................
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Hér til vinstri er renta og veiðigjald samkvæmt frumvarpinu reiknað fyrir árið 2010. 

Rentan er áætluð um 35 ma.kr og veiðigjald er 23,5 ma.kr 

 Það virðist þó skjóta skökku við að veiðigjald skv. frumvarpi fyrir uppsjávarveiðar og 

vinnslu [5.879 m.kr] er hærra heldur en rentan [5.648 m.kr] skv. frumvarpinu. 

 

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 
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Heimild verður til þess að afskrifa 

aflaheimildir samkvæmt 

frumvarpinu. 

Skattalegt verðmæti aflaheimilda 

er um 56 ma.kr sem afskrifast á 

20 árum eða um 2,8 ma.kr á ári. 

Samkvæmt greiningu Deloitte 

eru vaxtaberandi skuldir 

sjávarútvegsins um 366 ma.kr 

árið 2010. 

6% vextir eru um 22 ma.kr. 

Það er uppsöfnuð 

fjárfestingarþörf í sjávarútvegi og 

útreikningar Deloitte gefa til 

kynna að nauðsynlegar 

fjárfestingar séu um 30% af 

EBITDA. 

Heildartekjur ríksins af 

veiðigjaldi árið 2010. 

Þar sem fjárfestingar 

endurspegla framtíðarafskriftir til 

lengri tíma voru þær lagðar að 

jöfnu. 

Fyrir hækkun veiðigjalds 

tekur 18,9 ár að greiða upp 

vaxtaberandi skuldir en sá 

tími lengist í 518 ár eftir 

fyrirhugaða hækkun 

veiðigjalds. 

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 

Fjárstreymi (fyrir veiðigjald)

2010

Reiknaður skattur

EBITDA 63.638

 + Núverandi gjald 2.300

 - Afskriftir -19.758

 - Vextir -21.960

EBT 24.219,6

Skattar -4.844

Fjárstreymi

EBT 24.220

 + Afskriftir 19.758

 - Fjárfestingar -19.758

 - Skattar -4.844

Fjárstreymi 19.376

Hlutfall af vaxtab.skuldum 18,9

Fjárstreymi (eftir veiðigjald)

2010

Reiknaður skattur

EBITDA (án veiðigjalds) 65.938

 - Veiðigjald -23.513

 - Afskriftir -19.758

 - Afskriftir (skattal. aflaheimilda) -2.800

 - Vextir -21.960

EBT -2.093

Skattar 0

Fjárstreymi

EBT -2.093

 + Afskriftir 22.558

 - Fjárfestingar -19.758

 - Skattar 0

Fjárstreymi 707

Hlutfall af vaxtab.skuldum 518,0
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486 m.kr

3.039 
m.kr

Höfuðborgarsvæðið

14.928.kr

452 m.kr

2.810 
m.kr

Vesturland

182.809.kr

259 m.kr

1.425 
m.kr

Vestfirðir

202.192 .kr

121 m.kr
714 m.kr

Norðurland vestra

99.117.kr

605 m.kr

4.031 
m.kr

Norðurland eystra

138.893 .kr

468 m.kr

3.696 
m.kr

Austurland

361.606.kr

755 m.kr

5.405 
m.kr

Suðurland

208.861.kr

386 m.kr

2.186 
m.kr

Suðurnes

102.874.kr
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Veiðigjald per íbúa 

Álagt veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 

2011/2012 er 9,46 kr á hvert 

þorskígildi 

Veiðigjald eins og það reiknast 

út samkvæmt ákvæðum 

frumvarpsins miðað við úthlutun 

fyrir fiskveiðiárið 2011/2012 

Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög 

Veiðigjald fyrirtækja í 10 gjaldhæstu sveitarfélögunum

Bæjarfélög Veiðigjald m.kr kr. á hvren íbúa Hlutfall

Vestmannaeyjabær....... 3.716 886.805 15,9%

Fjarðabyggð................... 2.964 644.413 12,7%

Reykjavíkurborg............. 2.678 22.544 11,5%

Akraneskaupstaður....... 1.466 222.438 6,3%

Grindavíkurbær.............. 1.436 507.247 6,2%

Akureyrarkaupstaður.... 1.379 77.114 5,9%

Hornafjörður.................. 1.308 611.259 5,6%

Snæfellsbær.................. 817 469.484 3,5%

Ísafjörður....................... 751 200.357 3,2%

Fjallabyggð..................... 696 341.207 3,0%
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•

•

•

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

67%

8%2%

22%

Stór - 20 Millistór - 26 Lítil - 29

Fjöldi fyrirtækja 

Hlutur af úthlutuðu aflamarki 

Fjöldi fyrirtækja 

Samanlagt aflamark 

í þúsundum 

þorskígildistonna 

Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 
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Stærð 

Stór félög 

Með 2.500 – 42.000 

þorskígildistonn í 

aflaheimildum 

 

1 félag 

5 þús.þíg.tonn 

0,3 ma.kr í 

veiðigjald 

10 félög 

80 þús. þíg.tonn 

5,6 ma.kr í 

veiðigjald 

3 félög 

61 þús.þíg.tonn 

4,1 ma.kr í 

veiðigjald 

6 félög 

83 þús.þíg.tonn 

5,8 ma.kr í 

veiðigjald 

Millistór félög 

Með 500 – 2.500  

þorskígildistonn í 

aflaheimildum 

 

4 félög 

6 þús.þíg.tonn 

339 m.kr í veiðigjald 

19 félög 

23 þús. þíg.tonn 

1,3 m.kr í veiðigjald 

n/a 

3 félög 

2,5 þús.þíg.tonn 

135 m.kr í 

veiðigjald 

Lítil félög 

Með 50-500 

þorskígildistonn í 

aflaheimildum 

 

3 félög 

0,9 þús.þíg.tonn  

41 m.kr í veiðigjald 

16 félög 

3,5 þús. þíg.tonn 

156 m.kr í veiðigjald 

2 félög 

0,5 þús.þíg.tonn 

4 m.kr í 

veiðigjald 

8 félög 

2,6 þús.þíg.tonn 

101 m.kr í 

veiðigjald 

Félög sem standa ekki 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið 

standi undir hækkun á 

veiðigjaldi 

Félagið á að geta staðið 

undir hækkun á 

veiðigjaldi 

Félagið þarfnast 

fjárhagslegrar 

endurskipulagningar 

Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 
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Uppgreiðslutími lánaHeimild: Útreikningar Deloitte

1 - 20 ár 20 - 40 ár 40 - 60 ár + 60

HB Grandi hf (bls 33)

Hraðfrystihúsið 
Gunnvör hf (bls 01)

Skinney Þinganes hf 
(bls 34)

FISK Seafood hf (bls 36)

Stálskip hf (bls 37)

Eskja hf (bls 35)

Vinnslustöðin (bls 38)

Rammi ehf (bls 39)

26 

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 

 

Stærð á hringjum segir til um  stærð viðkomandi fyrirtækis mælt í úthlutuðum þorskígildum 
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Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 
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Stærð 

Framlegð 

(veiðigjald sem 

hlutfall af EBITDA) 

Skuldsetning 

(uppgreiðslutími lána) 
Einkenni félaga 

10 félög 

81 þús. þíg.tonn 

Um 40% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

5,6 ma.kr í 

veiðigjald 

Flest með hærra 

en 60 ár 

Mörg þeirra með góðan rekstur (130 – 160 kr framlegð á hvert 

ígildi) en munu ekki geta staðið við lánaskuldbindingar nema að 

til komi afskriftir af lánum. 

 

Dæmi um félög: Skinney Þinganes (bls 34), Eskja (bls  35), 

Rammi (bls 39), Hraðfrystihúsið Gunnvör (bls 40) 

3 félög 

61 þús.þíg.tonn 

Um 30 - 40% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

4,1 ma.kr í 

veiðigjald 

24 – 31 ár 

Mörg þeirra með góðan rekstur (150 – 250 kr framlegð á hvert 

ígildi). Til þess að geta staðið við skuldbindingar þurfa félögin 

að draga úr fjárfestingu, selja eignir og/eða semja um afskriftir 

af lánum. 

 

Dæmi um félög: HB Grandi (bls 33), Vinnslustöðin (bls 38) 

 

6 félög 

83 þús.þíg.tonn 

 

Um 18 - 35% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

5,8 ma.kr í 

veiðigjald 

0 – 11 ár 

Félög með mjög góðan rekstur (170 – 260 kr framlegð á hvert 

ígildi). Flest félaganna hafa um 30-70% af aflaheimildum  í 

uppsjávarfiski. Mörg þessara félaga hafa nýtt hagkvæma 

afkomu til að greiða niður skuldir sýnar og ættu því að geta 

tekist á við auknar álögur. Almennt eru félögin  ekki mikið 

skuldsett. 

Dæmi um félög: FISK Seafood (bls 36) og Stálskip (bls 37) 

1 félag 

5 þús.þíg.tonn 

 

65% af framlegð 

fer til greiðslu á 

veiðigjaldi 
(n/a) 

Félagið töluvert skuldsett fyrir og með um 100 kr á þorskígildi í 

framlegð og er því í greiðsluerfiðleikum áður en til aukinnar 

gjaldtöku kemur 

Félög sem standa ekki 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið 

standi undir hækkun á 

veiðigjaldi 

Félagið á að geta staðið 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Félagið þarfnast 

fjárhagslegrar 

endurskipulagningar 
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Uppgreiðslutími lánaHeimild: Útreikningar Deloitte

1 - 20 ár 20 - 40 ár 40 - 60 ár + 60

Frár hf (bls 42)
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Geir hf (bls 43)
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Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 

 

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

Stærð á hringjum segir til um  stærð viðkomandi fyrirtækis mælt í úthlutuðum þorskígildum 
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Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 
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Stærð 

Framlegð 

(veiðigjald sem 

hlutfall af EBITDA) 

Skuldsetning 

(uppgreiðslutími lána) 
Einkenni félaga 

19 félög 

23 þús. þíg.tonn 

Um 50-70% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

1,3 ma.kr í 

veiðigjald 

Flest með hærra 

en 100 ár 

Mörg félög sem eingöngu eru í útgerð með framlegð 90 -160 og 

eru mörg hver skuldsett eftir fjárfestingar í aflaheimildum á 

undanförnum árum og geta því ekki staðið við skuldbindingar 

við hækkun á veiðigjaldi. Sum félög með mjög góða framlegð 

ná  ekki að standa undir aukinni gjaldheimtu. 

Dæmi um félög: Hraðfrystihús Hellissands (bls 41) 

(n/a) (n/a) (n/a) 

3 félög 

2,5 þús.þíg.tonn 

 

Um 33 - 45% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

135 m.kr í 

veiðigjald 

4 – 9 ár 

Félög með mjög góðan rekstur (120 – 170 kr framlegð á hvert 

ígildi). Félög sem voru lítið skuldsett og ættu því að geta staðið 

undir hækkun veiðigjalds. 

Dæmi um félög: Frár (bls 42), Geir (bls 43) 

4 félög 

6 þús.þíg.tonn 

 

30-70% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

339 m.kr í 

veiðigjald 

(n/a) 
Félagið töluvert skuldsett fyrir og þrátt fyrir  ágæta framlegð hjá 

þremur þeirra (120 – 180 kr ígildi) þá eru þau öll í 

greiðsluerfiðleikum áður en til aukinnar gjaldtöku kemur. 

Félög sem standa ekki 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið 

standi undir hækkun á 

veiðigjaldi 

Félagið á að geta staðið 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Félagið þarfnast 

fjárhagslegrar 

endurskipulagningar 
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Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 

 

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

Stærð á hringjum segir til um  stærð viðkomandi fyrirtækis mælt í úthlutuðum þorskígildum 
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Áhrif á fyrirtæki – Niðurstöður 
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Stærð 

Framlegð 

(veiðigjald sem 

hlutfall af EBITDA) 

Skuldsetning 

(uppgreiðslutími lána) 
Einkenni félaga 

16 félög 

3,5 þús. þíg.tonn 

Um 20-60% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

156 m.kr í 

veiðigjald 

Flest með hærra 

en 100 ár 

Flest félög sem eingöngu eru í útgerð með framlegð 90 -140 kr 

á ígildi en mörg hver með mjög góðan rekstur með 150 kr á 

ígildi. Það háir þeim flestum að há skuldsetning  gerir það að 

verkum að þau ná ekki að standa undir aukinni gjaldheimtu. 

2 félög 

0,5 þús.þíg.tonn 

Um 20%-35% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

4 m.kr í veiðigjald 

18 – 33 ár 
Félög með ágætan rekstur (100 kr framlegð á hvert ígildi). Það 

má ekki mikið útaf bera til þess að þau nái ekki að standa undir 

aukinni gjaldheimtu. 

8 félög 

2,6 þús.þíg.tonn 

 

Um 8 - 50% af 

framlegð fer til 

greiðslu veiðigjalds 

101 m.kr í 

veiðigjald 

0 – 31 
Félög með mjög góðan rekstur (115 – 250 kr framlegð á hvert 

ígildi). Félög sem voru lítið skuldsett og ættu því að geta staðið 

undir hækkun veiðigjalds. 

3 félög 

0,9 þús.þíg.tonn 

 

35-70% af 

framlegð fer til 

greiðslu á 

veiðigjaldi 

41 m.kr í veiðigjald 

(n/a) 
Félögin töluvert skuldsett fyrir og þrátt fyrir að ágæta framlegð 

hjá tveimur þeirra (117 – 121 kr ígildi) þá eru þau öll í 

greiðsluerfiðleikum áður en til aukinnar gjaldtöku kemur 

Félög sem standa ekki 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið 

standi undir hækkun á 

veiðigjaldi 

Félagið á að geta staðið 

undir hækkun á veiðigjaldi 

Félagið þarfnast 

fjárhagslegrar 

endurskipulagningar 
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70% 30%

33 

 
HB – Grandi hf 

Reykjavík 

Akranes 

Vopnafjörður 

43%

25%

12%

10%

10%

Karfi - 12,5 (þús.þ.íg.t)

Þorskur - 7,3 (þús.þ.íg.t)

Ufsi - 3,5 (þús.þ.íg.t)

Grálúða - 2,8 (þús.þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 3 (þús.þ.íg.t)

45%

23%

20%

12%

Síld - 5,5 (þús.þ.íg.t)

Makríll - 2,8 (þús.þ.íg.t)

Loðna - 2,5 (þús.þ.íg.t)

Kolmunni - 1,5 (þús.þ.íg.t)

2.811 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)8

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

695 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)31

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

267 
m.kr

2.450 
m.kr

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

100 kr/þ.íg 59 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

165 kr/þíg.

(EBITDA á þ.íg án v eiðigjalds)

100 kr/þíg.

(EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi)

3,9%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

39,6%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA
Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 6.857

 - Reiknaðir vextir -1.286

 - Reiknaðir skattar -748

 - Fjárfestingar -2.012

Fjárstreymi (án veiðigjalds) 2.811

Hlutfall af vaxtab.skuldum 8

 - Veiðigjald alls -2.717

 + Skattasparnaður 601

Fjárstreymi (með veiðigjaldi) 695

Hlutfall af vaxtab.skuldum 31
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Hornafjörður 

 
Skinney Þinganes hf 

97 m.kr

929 
m.kr

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

1.025m.kr
(Veiðigjald alls)

120 kr/þ.íg 62 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

188 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

120kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

3,4%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

36,2%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Botnfiskur Uppsjávarfiskur

58% 42%

48%

16%

9%

9%

18%

Þorskur - 4196 (þ.íg.t)

Ýsa - 1416 (þ.íg.t)

Humar - 797 (þ.íg.t)

Ufsi - 723 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 1586 (þ.íg.t)

68%

17%

15%
0%

Síld - 4273 (þ.íg.t)

Loðna - 1072 (þ.íg.t)

Makríll - 935 (þ.íg.t)

Kolmunni - 14 (þ.íg.t)

Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 2.829

 - Reiknaðir vextir -802

 - Reiknaðir skattar -241

 - Fjárfestingar -820

Frjálst f járstreymi 966

Hlutfall af vaxtab.skuldum 14

 - Veiðigjald alls -1.025

 + Skattasparnaður 234

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 175

Hlutfall af vaxtab.skuldum 76

966 m.k

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)14

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

175 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)76

(Fjárstreymi til fjármögnunar)
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Eskifjörður 

 
Eskja hf 

0 5.000 10.000 15.000

Bolfiskur Uppsjávarfiskur

33%
67%

54%

11%

10%

8%

17%

Þorskur - 1884 (þ.íg.t)

Ýsa - 380 (þ.íg.t)

Grálúða - 339 (þ.íg.t)

Ufsi - 276 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 607 (þ.íg.t)

42%

23%

19%

16%

Síld - 2952 (þ.íg.t)

Makríll - 1657 (þ.íg.t)

Kolmunni - 1347 (þ.íg.t)

Loðna - 1160 (þ.íg.t)

132 kr/þ.íg 69 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200 250

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

208 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

132kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

3,1%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

36,5%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

68 m.kr

736 
m.kr

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

804m.kr
(Veiðigjald alls)

Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 2.206

 - Reiknaðir vextir -617

 - Reiknaðir skattar -218

 - Fjárfestingar -500

Frjálst f járstreymi 871

Hlutfall af vaxtab.skuldum 12

 - Veiðigjald alls -804

 + Skattasparnaður 176

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 243

Hlutfall af vaxtab.skuldum 42

871 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)12

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

243 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)42

(Fjárstreymi til fjármögnunar)
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Sauðárkrókur 

 
FISK Seafood hf 

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Botnfiskur Uppsjávarfiskur

96% 4%

39%

27%

16%

10%

8%

Þorskur - 6160 (þ.íg.t)

Karfi - 4236 (þ.íg.t)

Grálúða - 2624 (þ.íg.t)

Ýsa - 1629 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 1297 (þ.íg.t)

100%

0%0%0%

Makríll - 698 (þ.íg.t)

 - 0 (þ.íg.t)

 - 0 (þ.íg.t)

 - 0 (þ.íg.t)

107 
m.kr

865 
m.kr

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

973m.kr
(Veiðigjald alls) 86 kr/þ.íg 52 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

138 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

86kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

4,4%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

40,4%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

1.277 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)2

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

510 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)4

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 2.410

 - Reiknaðir vextir -123

 - Reiknaðir skattar -319

 - Fjárfestingar -691

Frjálst f járstreymi 1.277

Hlutfall af vaxtab.skuldum 2

 - Veiðigjald alls -973

 + Skattasparnaður 206

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 510

Hlutfall af vaxtab.skuldum 4
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Stálskip ehf 

Hafnarfjörður 

38%

36%

9%

8%

9%

Þorskur - 1615 (þ.íg.t)

Karfi - 1532 (þ.íg.t)

Ýsa - 403 (þ.íg.t)

Ufsi - 331 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 371 (þ.íg.t)

27 m.kr

218 
m.kr

0

50

100

150

200

250

300

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

245m.kr
(Veiðigjald alls) 101 kr/þ.íg 51 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

159 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

101kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

4,1%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

36,3%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA
Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 674

 - Reiknaðir vextir

 - Reiknaðir skattar -115

 - Fjárfestingar -100

Frjálst f járstreymi 459

Hlutfall af vaxtab.skuldum

 - Veiðigjald alls -245

 + Skattasparnaður 50

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 265

Hlutfall af vaxtab.skuldum

459 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)0

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

265 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)0

(Fjárstreymi til fjármögnunar)
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31%

21%13%

12%

23%

Þorskur - 2864 (þ.íg.t)

Karfi - 1958 (þ.íg.t)

Ýsa - 1180 (þ.íg.t)

Ufsi - 1099 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 2193 (þ.íg.t)

46%

29%

21%

4%

Síld - 2970 (þ.íg.t)

Makríll - 1875 (þ.íg.t)

Loðna - 1351 (þ.íg.t)

Kolmunni - 258 (þ.íg.t)

38 

Vestmannaeyjar 

 
Vinnslustöðin hf  

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Bolfiskur Uppsjávarfiskur

59% 41%

101 
m.kr

971 
m.kr

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

1.073m.kr
(Veiðigjald alls) 107 kr/þ.íg 62 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

175 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

107kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

3,7%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

39,0%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 2.751

 - Reiknaðir vextir -556

 - Reiknaðir skattar -280

 - Fjárfestingar -795

Frjálst f járstreymi 1.120

Hlutfall af vaxtab.skuldum 8

 - Veiðigjald alls -1.073

 + Skattasparnaður 230

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 277

Hlutfall af vaxtab.skuldum 33

1.120 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)8

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

277 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)33

(Fjárstreymi til fjármögnunar)
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Siglufjörður 

 
Rammi hf  

44%

12%

11%

9%

24%

Þorskur - 5923 (þ.íg.t)

Karfi - 1613 (þ.íg.t)

Grálúða - 1568 (þ.íg.t)

Ýsa - 1257 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 3231 (þ.íg.t)

Einnig fékk félagið úthlutað 714 tonnum af 

loðnu og 5 tonnum af kolmunna 

88 m.kr

694 
m.kr

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

782m.kr
(Veiðigjald alls)

87 kr/þ.íg 51 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

145 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

87kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

4,5%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

39,6%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

722 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)14

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

126 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)82

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 1.978

 - Reiknaðir vextir -617

 - Reiknaðir skattar -238

 - Fjárfestingar -400

Frjálst f járstreymi 722

Hlutfall af vaxtab.skuldum 14

 - Veiðigjald alls -782

 + Skattasparnaður 186

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 126

Hlutfall af vaxtab.skuldum 82
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Hnífsdalur 

 
Hraðfrystihúsið Gunnvör hf 

Einnig fékk félagið úthlutað um 498 tonnum 

af síld 

60 m.kr

475 
m.kr

0

100

200

300

400

500

600

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

536m.kr
(Veiðigjald alls)

83 kr/þ.íg 51 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

134 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

83kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

4,6%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

40,7%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

41%

24%

10%

6%

19%

Þorskur - 3775 (þ.íg .t)

Grá lúða - 2258 (þ.íg .t)

Ýsa - 928 (þ.íg.t)

Ufsi - 587 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 1750 (þ.íg .t)

Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 1.316

 - Reiknaðir vextir -548

 - Reiknaðir skattar -103

 - Fjárfestingar -251

Frjálst f járstreymi 414

Hlutfall af vaxtab.skuldum 22

 - Veiðigjald alls -541

 + Skattasparnaður 103

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) -24

Hlutfall af vaxtab.skuldum (n/a)

414 m.k

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)22

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

-24 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)(n/a)

(Fjárstreymi til fjármögnunar)
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Snæfellsbær 

 
Hraðfrystihús Hellissands hf 

73%

11%

3%
3%

10%

Þorskur - 1649 (þ.íg.t)

Ýsa - 259 (þ.íg.t)

Ufsi - 77 (þ.íg.t)

Grálúða - 67 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 215 (þ.íg.t)

15 m.kr

111 
m.kr

0

20

40

60

80

100

120

140

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

126m.kr
(Veiðigjald alls) 134 kr/þ.íg 49 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 50 100 150 200

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

183 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

134kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

3,4%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

29,2%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA
Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 430

 - Reiknaðir vextir -180

 - Reiknaðir skattar -42

 - Fjárfestingar -43

Frjálst f járstreymi 166

Hlutfall af vaxtab.skuldum 18

 - Veiðigjald alls -126

 + Skattasparnaður 32

Frjálst f járstreymi (m.veiðigjaldi) 72

Hlutfall af vaxtab.skuldum 42

166 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)18

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

72 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)42

(Fjárstreymi til fjármögnunar)
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Frár ehf 

Vestmannaeyjar 

38%

35%

14%

3%
10%

Ýsa - 339,9 (þ.íg.t)

Þorskur - 307,7 (þ.íg.t)

Ufsi - 124,3 (þ.íg.t)

Skötuselur - 29,6 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 92,8 (þ.íg.t)

64 kr/þ.íg 48 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 20 40 60 80 100 120 140

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

119 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

64 kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

5,4%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  

45,9%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA

54 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)3

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

15 m.kr

(Ár að greiða upp 
vaxtab. skuldir)10

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

6 m.kr

43 m.kr

0

10

20

30

40

50

60

Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

49m.kr
(Veiðigjald alls)

Frjálst Fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 107

 - Reiknaðir vextir -9

 - Reiknaðir skattar -13

 - Fjárfestingar -30

Fjárstreymi 54

Hlutfall af vaxtab.skuldum 3

 - Veiðigjald alls -49

 + Skattasparnaður 10

Fjárstreymi (með veiðigjaldi) 15

Hlutfall af vaxtab.skuldum 10
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Geir ehf 

Þórshöfn 

50%

19%

12%

8%

11%

Þorskur - 335 (þ.íg.t)

Skarkoli - 127 (þ.íg.t)

Ufsi - 80 (þ.íg.t)

Ýsa - 50 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 73 (þ.íg.t)

41 m.kr

(Ár að greiða upp vaxtab. 
skuldir)7

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

13 m.k

(Ár að greiða 
upp vaxtab. 23

(Fjárstreymi til fjármögnunar)

4 m.kr

31 m.kr
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Hækkun á gjaldi

Núverandi gjald

36m.kr
(Veiðigjald alls) 91 kr/þ.íg 47 kr/þ.íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis Hækkun veiðigjalds Veið igjald

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Hlutur veiðigjalds af framlegð hvers þorskígildiskílós

144 kr/þíg.
EBITDA á þ.íg 
án v eiðigjalds

91kr/þíg.

EBITDA  á þ.íg að 
f rádregnu v eiðigjaldi

4,5%
Núgildandi v eiðigjald 

sem hlutf all af  EBITDA

37,1%
Heildarv eiðigjald sem 

hlutf all af  EBITDA
Frjálst fjárstreymi

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 96

 - Reiknaðir vextir -18

 - Reiknaðir skattar -9

 - Fjárfestingar -27

Frjálst f járstreymi 41

Hlutfall af vaxtab.skuldum 7

 - Veiðigjald alls -36

 + Skattasparnaður 7

Frjáls f járstreymi (m.veiðigjaldi) 13

Hlutfall af vaxtab.skuldum 23


