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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og hluthafa í Útgerðarfélagi Reykjavíkur hf.
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi endurgerðan samstæðuársreikning Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. fyrir
árið 2020. Endurgerði samstæðuársreikningurinn hefur að geyma endurgerðan rekstrarreikning og yfirlit um
heildarafkomu, endurgerðan efnahagsreikning, endurgert yfirlit um breytingu á eigið fé, endurgert yfirlit um
sjóðstreymi, endurgerðar upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og endurgerðar aðrar skýringar.
Það er álit okkar að endurgerði samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af endurgerðri afkomu
samstæðunnar á árinu 2020, endurgerðum efnahag hennar 31. desember 2020 og endurgerðri breytingu á
handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af
Evrópusambandinu og viðbótar kröfur í lögum um ársreikninga.
Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er
nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. í
samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur sem og aðrar siðareglur sem eru viðeigandi við
endurskoðun á Íslandi, og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra reglna. Við teljum að við endurskoðunina höfum við
aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Ábending
Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 2 með samstæðuársreikningnum þar
sem greint er frá því að félagið hefur endurgert samstæðurársreikning 2020 og samanburðarfjárhæðir 2019
vegna innleiðingar á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS).
Meðfylgjandi endurgerður samstæðuársreikningur kemur í staðinn fyrir samstæðuársreikning sem samþykktur
var 24. mars 2021
Við viljum vekja athygli á því að endurskoðunaraðgerðir okkar vegna atburða eftir reikningsskiladag, frá 24.
mars 2021, takmarkast af áhrifum ofangreindra breytinga á reikningskil samstæðunnar samanber skýring 2.
Aðrar upplýsingar
Álit okkar á ársreikningnum nær ekki yfir aðrar upplýsingar og við ályktum hvorki um, né veitum staðfestingu á
efni þeirra ef frá er talin sú staðfesting varðandi skýrslu stjórnar sem fram kemur hér að neðan.
Í tengslum við endurskoðun okkar berum við ábyrgð á að lesa framangreindar aðrar upplýsingar og skoða hvort
þær séu í verulegu ósamræmi við ársreikninginn eða þekkingu okkar sem við höfum aflað við endurskoðunina
eða virðast að öðru leyti innifela verulegar skekkjur. Ef við komumst að þeirri niðurstöðu, byggt á þeirri vinnu
sem við höfum framkvæmt, að það séu verulegar skekkjur í öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því.
Það er ekkert sem við þurfum að skýra frá hvað þetta varðar.
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og viðbótar kröfur í
lögum um ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er
varðandi gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem
er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð samstæðuársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi
Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um
rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu
samstæðuársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta
starfsemi, eða hafi enga aðra raunhæfa möguleika.
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Áritun óháðs endurskoðanda
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að samstæðuársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort
sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.
Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda
samstæðuársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við
gagnrýnni hugsun við endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í samstæðuársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi
getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu samstæðuársreiknings, að einhverju sé viljandi
sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort
reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.
• Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar
hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum
efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka
athygli á viðeigandi skýringum samstæðuársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi
þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er
fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um
rekstrarhæfi félagsins.
• Metum í heild sinni hvort samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og
atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við ársreikninginn með
tilliti til glöggrar myndar.
• Öflun fullnægjandi endurskoðunargagna vegna fjárhagsupplýsinga eininga innan samstæðunnar, til að geta
látið í ljós álit á samstæðuársreikningi. Við erum ábyrg fyrir skipulagi, umsjón og framgangi endurskoðunar
samstæðunnar. Við berum ein ábyrgð á áliti okkar.
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og
veruleg atriði sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit sem komu
fram í endurskoðuninni, ef við á.

Kópavogi, 21. janúar 2022
Deloitte ehf.
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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra
Meginstarfsemi samstæðunnar
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er sjávarútvegsfyrirtæki með fjölbreyttan rekstur og er meginstarfsemi
samstæðunnar vinnsla og sala á sjávarafurðum, fjárfestingarstarfsemi og nýsköpun. Félagið vinnur fiskafurðir á
sjó og rak á árinu 2020 einn frystitogara, Guðmund í Nesi RE-13. Félagið framleiðir frystar fiskafurðir, fyrir
innlendan og erlendan markað með áreiðanleika, virðingu, gæði og ábyrga og sjálfbæra nýtingu auðlinda sjávar
að leiðarljósi.
Ársreikningur þessi hefur að geyma ársreikning Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. og fjögurra dótturfélaga þess,
sem vísað er til í heild sem samstæðunnar. Dótturfélög eru Sirion Seafood ApS, Arctic Prime Production A/S, ÚR
Innovation ehf. og RE-13 ehf. og má sjá upplýsingar um aðsetur og starfsemi félaga í yfirliti yfir samstæðu í
skýringu 16.
Félagið er að innleiða alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) í tengslum við fyrirhugaða skráningu skuldabréfa á
aðalmarkað Nasdaq Iceland. Samstæðuársreikningur 2020 og samanburðarfjárhæðir hafa verið endurgerðar
vegna þessarar innleiðingar en fyrri reikningsskil hafa verið gerð í samræmi við lög um ársreikninga. Sjá
skýringu 2 vegna áhrifa af innleiðingu IFRS á reikningsskil samstæðu.
Rekstur og fjárhagsleg staða 2020
Rekstrarreikningur

Tekjur samstæðunnar af sölu afurða á innlendum og erlendum mörkuðum á árinu 2020 námu 55,2 milljónum
evra (2019: 66,8 milljón evra). Lækkun tekna félagsins frá fyrra ári skýrist fyrst og fremst af minna lönduðu
magni og áhrifum af COVID-19 vegna verðlækkunar í kjölfar minni eftirspurnar og breytingar á kauphegðun.
Hrein fjármagnsgjöld voru neikvæð um 224,8 þúsund árið 2020 (2019: neikvæð um 17,3 milljón evra) og skýrist
breyting að mestu af áhrifum af dómi á fyrra ári samanber umfjöllun í skýringu 28 og hækkun fjármagnsgjalda.
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi samstæðunnar nam 7,9 milljónum evra (2019: 32,5 milljón evra) og auk
ofangreinds þá skýrist það af því að félagið seldi sölufélög í Asíu á árinu 2019 og eru rekstraráhrif og
söluhagnaður vegna þessa að fjárhæð um 19,9 milljón evrur framsettur í rekstrarreikning í einni línu undir seldar
rekstrareiningar.
Efnahagsreikningur

Eignir samstæðunnar í árslok 2020 samkvæmt efnahagsreikningi námu 453,7 milljón evrum (2019: 464,6
milljónum evra). Bókfært eigið fé samstæðunnar í árslok 2020 nam 244,4 milljónum evra (2019: 236,4 milljónir
evra). Eiginfjárhlutfall samstæðu nam 53,9% í árslok 2020 samanborið við 50,9% í árslok 2019. Breytingar á
efnahagsreikningi má einna helst rekja til fjárfestingar í skipi og sölu á dótturfélagi gegn skuldajöfnun kröfu á
tengdan aðila auk breytinga á fjármagnsskipan félagsins en félagið gaf út víxilskuld á árinu 2020 sem er á
gjalddaga 2021.
Sjóðstreymi

Handbært fé til rekstrar nam um 19,9 milljónum evra á árinu 2020 (2019: um 450 þúsund evrur frá rekstri).
Breyting skýrist að mestu leyti af því að félagið tapaði dómsmáli vegna deilu um uppgjör afleiðusamninga og var
fjárhæðin gjaldfærð í ársreikningi 2019 og greidd á árinu 2020 samanber umfjöllun í skýringu 28. Breyting á
fjárfestingahreyfingum skýrist einkum af því að lánveitingar drógust saman frá fyrra ári auk þess sem félagið
seldi dótturfélög sín í Asíu á árinu 2019 með tilheyrandi áhrifum til lækkunar á handbæru fé samstæðu.
Fjármögnunarhreyfingar eru jákvæðar um 6,9 milljón evrur á árinu 2020 en neikvæðar á árinu 2019 um 21,4
milljónir evra sem skýrist fyrst og fremst af breytingu á fjármagnsskipan á fyrra ári auk þess sem greiddur var út
arður á árinu 2020 og félagið hélt vel heppnað víxlaútboð.
Meðalfjöldi ársverka á árinu 2020 nam 68 samanber 82 á árinu áður. Sjá upplýsingar um laun og launatengd
gjöld í skýringu 6.
Upplýsingar um atburði eftir reikningsskiladag má finna í skýringu 30.
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Heimsfaraldur COVID-19
Áhrifa COVID-19 gætti á rekstur félagsins á árinu. Samdráttur í tekjum frá fyrra ári nam 17% og verðlækkun
vegna minna landaðs magns og minni eftirspurnar litar afkomu ársins. Stjórnendur hafa gripið til aðgerða til að
mæta þessum áhrifum, má þar helst nefna aukna áherslu á nýsköpun og vöruþróun til að mæta minnkandi
eftirspurn og styðja við áframhaldandi arðsemi á næstu árum. Þá hefur verið gripið til sóttvarnaraðgerða, en í
þeim aðgerðum felst m.a. að sjómenn félagsins fóru í skimun fyrir veiðarferðir, starfsmenn á skrifstofu unnu
mikið heima hjá sér og allur óþarfa umgangur á vinnustöðum takmarkarður.
Stjórnendur hafa tekið tillit til áhrifa COVID-19 á matskennda liði reikningsskilanna, m.a. við mat á virðisrýrnun
viðskiptavildar, rekstrarfjármuna og fjárkrafna. Nánari upplýsingar er að finna í skýringu 26.
Hlutafé og samþykktir
Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls EUR 5.207.064 eða kr. 649.320.836 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk
króna. Hver króna nafnverðs jafngildir einu atkvæði. Hlutafé félagsins helst óbreytt frá fyrra ári. Hluthafar eiga
rétt til arðs í hlutfalli við eign sína við arðsúthlutun.
Hluthafar
Í upphafi og lok ársins voru fimm hluthafar í félaginu:
Línuskip ehf.............................................................................................
Stilla útgerð ehf.......................................................................................
Fiskines ehf.............................................................................................
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf......................................................................
Guðmundur Kristjánsson...........................................................................
Samtals...................................................................................................

Hlutdeild
46,96%
36,89%
14,63%
1,51%
0,02%
100,00%

Nafnverð ISK
304.900.000
239.502.901
95.000.000
9.817.935
100.000
649.320.836

Eigin hlutir
Félagið á 9.817.878 eigin hluti í árslok og er nafnverð hvers hlutar ein króna.
Tillaga til aðalfundar
Aðalfundur félagsins var haldinn þann 24.3.2021 þar sem ársreikningur 2020 í samræmi við lög um ársreikninga
var samþykktur. Niðurstaða aðalfundar var að úthluta arði að fjárhæð 3,2 milljónir EUR, en stjórn vísar að öðru
leyti í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hagnaðar.
Óvissuþættir og ytra umhverfi
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. ber að hlýta lögum og reglugerðum varðandi fiskveiðistjórnunarkerfið, veiðigjöld,
skatta og tolla og geta ákvarðnir stjórnvalda í þessum efnum hverju sinni s.s. vegna náttúrubreytinga eða
lagabreytinga haft neikvæð áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins.
Félagið býr m.a. við markaðsáhættu, lausafjáráhættu og útlánaáhættu. Helstu áhættuþættir félagsins eru
breytingar á gengi gjaldmiðla gagnvart evru, vaxtabreytingar og verðbólga. Félagið hefur hvorki opna
gjaldmiðlaskiptasamninga né vaxtaskiptasamninga í árslok 2020. Sjá frekari upplýsingar um fjárhagslega
áhættustýringu félagsins í skýringu 26.
Góðir stjórnarhættir
Stjórn félagsins leitast við að viðhalda góðum stjórnarháttum og hefur til hliðsjónar leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og
Nasdaq OMX Ísland. Stjórn félagsins starfar eftir starfsreglum félagsins. Félagið er stofnaðili Samfélagsstefnu SFS
og birti samfélags skýrslu í mars 2021.
Stjórn félagsins er skipuð eftirfarandi einstaklingum: Magnús Helgi Árnason (formaður), Agnes Guðmundsdóttir
og Rebekka Guðmundsdóttir og er því hlutfall kvenna í stjórn 66,67% en karla er 33,33%. Félagið uppfyllir því
ákvæði laga um hlutafélög í tengslum við kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga.
Á heimasíðu félagsins www.urseafood.is er að finna stjórnarháttayfirlýsingu samstæðunnar þar sem frekari
upplýsingar er að finna um stjórn og sjórnarhætti.

5

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra
Sjálfbærni
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. leggur áherslu á virðingu og þekkingu á auðlindum sjávar og er umhugað um
umhverfismál. Ísland er háð náttúruauðlindum sínum og sjálfbærni þeirra og því er varðveiting þeirra
forgangsmál hjá Útgerðarfélagi Reykjavíkur hf. Félagið er meðvitað um þau áhrif sem ofveiði getur haft á bæði
umhverfi og efnahagskerfi og skuldbindindur sig til að umgangast auðlindir hafsins af djúpri virðingu, hvort sem
er við að lágmarka kolefnisfótspor fyrirtækisins eða hámörkun nýtingu og verndun fiskistofna. Félagið vinnur eftir
ströngum gæðamarkmiðum og starfsreglum sem byggðar eru á áhættuþáttagreiningu (HACCP) og starfrækir
félagið öflugt innra eftirlit sem tryggir öryggi og heilnæmi afurðanna.
Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Samkvæmt lögum um ársreikninga skulu félög sem teljast stór félög samkvæmt ákvæðum laganna veita
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif í tengslum við umhverfis‐,
félags‐ og starfsmannamál, stefnu í mannréttindamálum, hvernig það spornar við spillingar‐ og mútumálum auk
stuttrar lýsingar á viðskiptalíkani félagsins og fleira. Gerð er grein fyrir stefnu og árangri félagsins í þessum
málum í viðauka með ársreikningnum.
Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra
Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla
eins og þeir eru samþykktir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur í lögum um ársreikninga þar sem við á.

Samvæmt bestu vitneskju er það álit stjórnar og framkvæmdastjóra að samstæðuársreikningurinn sé í samræmi
við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Það er álit stjórnar
og framkvæmdastjóra að endurgerði samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu
samstæðunnar 2020, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu samstæðunnar 31.desember 2020 og breytingu á
handbæru fé á árinu 2020. Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra að skýrsla stjórnar gefi glöggt yfirlit yfir um
árangur i rekstri samstæðunnar, þróun og stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan
býr við.
Stjórn og framkvæmdastjóri Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. staðfestir hér með samstæðuársreikning félagsins
með undirritun sinni.

Reykjavík, 21. janúar 2022
Í stjórn

Stjórnarformaður

Framkvæmdastjóri

6

Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr.

Rekstrartekjur ................................................................

4

Kostnaðarverð seldra vara ...............................................
Framlegð

2020

2019

55.162.326

66.818.520

(50.921.196)

(59.434.004)

4.241.131

7.384.516

Aðrar tekjur og söluhagnaður ...........................................

5

4.231.560

25.423.107

Annar rekstrarkostnaður ..................................................

7

(1.671.032)

(2.726.359)

6.801.659

30.081.263

Rekstrarhagnaður

Áhrif hlutdeildarfélaga .....................................................

17

13.515.281

10.882.257

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................

10

(13.290.516)

(5.639.824)

Áhrif af dómi ..................................................................

28

Hagnaður fyrir skatta

0

(22.559.886)

224.765

(17.317.453)

7.026.424

Tekjuskattur ...................................................................

11

Hagnaður af áframhaldandi starfsemi
Seldar rekstrareiningar ....................................................

12

Hagnaður ársins

905.409

12.763.810
(182.621)

7.931.832

12.581.190

0

19.960.881

7.931.832

32.542.071

7.931.832

32.542.071

Yfirlit um aðra heildarafkomu ársins 2020
Hagnaður ársins
Liðir sem síðar kunna að verða færðir í rekstrarreikning
Þýðingarmunur vegna dóttur-og hlutdeildarfélaga ...............
Heildarafkoma ársins

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020

2.864.799
10.796.631

7

(343.600)
32.198.471

Fjárhæðir í EUR

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir

Skýr.

31.12.2020

31.12.2019

01.01.2019

Fastafjármunir
Fiskveiðiheimildir ...........................................................

13

81.557.200

81.557.200

101.734.767

Varanlegir rekstrarfjármunir ............................................

14

35.959.052

14.665.441

23.335.215

Leigueign ......................................................................

15

4.513.314

4.613.811

4.806.426

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum .....................................

17

260.514.906

275.490.200

188.618.592

1.439.575

1.420.881

2.107.865

Kröfur á tengd félög ........................................................

25

18.205.595

43.428.609

41.831.363

Reiknuð skattinneign ......................................................

23

0

0

153.320

402.189.642

421.176.143

362.587.548

Eignarhlutar í öðrum félögum ..........................................

Veltufjármunir
Vörubirgðir ....................................................................

18

5.444.483

3.814.580

18.902.737

Viðskiptakröfur ..............................................................

19

939.646

3.209.134

10.618.788

Kröfur á tengd félög ........................................................

25

31.092.445

23.263.504

11.513.606

Aðrar skammtímakröfur ..................................................

19

2.789.482

1.443.396

2.038.986

Handbært fé ..................................................................

19

11.260.541

11.674.074

45.464.286

51.526.597

43.404.687

88.538.403

453.716.240

464.580.831

451.125.950

Eignir

Eigið fé og skuldir

Skýr.

Eigið fé

20,21

31.12.2020

31.12.2019

01.01.2019

Hlutafé ..........................................................................

5.128.332

5.128.332

5.128.332

Yfirverðsreikningur hlutafjár ............................................

107.235.415

107.235.415

107.235.415

Lögbundinn varasjóður ....................................................

1.282.083

1.282.083

1.282.083

Sérstakur endurmatsreikningur ........................................

0

0

7.636.643

Þýðingarmunur ..............................................................

2.162.203

Bundinn eiginfjárreikningur .............................................

22.422.951

15.727.238

14.740.787

Óráðstafað eigið fé .........................................................

106.169.766

107.103.513

67.911.260

Eigið fé

244.400.750

236.377.474

203.522.161

(99.107)

(412.359)

Langtímaskuldir og skuldbindingar
Vaxtaberandi skuldir .......................................................

22

151.759.805

162.088.189

111.592.365

Leiguskuldbinding ..........................................................
Tekjuskattsskuldbinding ..................................................

15
23

3.848.246
25.793.030

4.464.266
26.905.203

26.863.206

181.401.081

193.457.658

143.086.679
66.586.334

4.631.108

Skammtímaskuldir
Vaxtaberandi skuldir .......................................................

22

25.108.680

6.875.000

Leiguskuldbinding ..........................................................

15

173.349

152.079

175.318

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......................

24

2.425.604

3.552.116

13.739.996

Ógreiddir reiknaðir skattar ...............................................

11

206.776

135.939

2.617.789

Skuldir við tengd félög ....................................................

25

0

1.470.677

21.397.673

Skuld vegna dómsmáls ...................................................

28

0

22.559.886

0

27.914.409

34.745.698

104.517.110

Skuldir

209.315.490

228.203.356

247.603.790

Eigið fé og skuldir

453.716.240

464.580.831

451.125.950

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020
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Fjárhæðir í EUR

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2020

Skýr.

2020

2019

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður ...........................................................
Afskriftir .......................................................................

8

Sölutap (-hagnaður) fastafjármuna ...................................

6.801.659

30.081.263

1.956.943

1.200.711

12.951

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta

8.771.553

Vörubirgðir (hækkun), lækkun ........................................

(1.678.423)

Aðrar rekstrartengdar eignir, (hækkun) .............................

(620.556)

Rekstrartengdar skuldir (lækkun), hækkun ........................

(19.329.305)

Handbært fé (til), frá rekstri án vaxta og skatta

(12.856.732)

Innborgaðir vextir og arður ..............................................

56.216

Greiddir vextir ...............................................................

(5.942.196)

(Greiddur) innborgaður gengismunur ................................

(668.966)

Greiddur tekjuskattur ......................................................

(491.740)

Handbært fé (til), frá rekstri

(19.903.416)

(22.078.673)
9.203.301
304.591
(2.775.746)
2.558.782
9.290.928
1.343.172
(8.163.582)
49.173
(2.069.224)
450.467

Fjárfestingahreyfingar
Keypt aflahlutdeild ..........................................................

0

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ..................................

(44.409)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ....................................

32.696

(11.998.235)
(1.982.978)
269.508

Seld skuldabréf ..............................................................

(5.383.257)

(15.443.652)

Afborganir skuldabréfa ....................................................

13.041.946

16.407.979

Keypt fjárfestingaverðbréf ...............................................

(18.694)

Arður frá hlutdeildarfélögum ............................................

4.585.285

Hreint sjóðstreymi vegna kaupa á dótturfélagi ....................

(914.634)

Seldir eignarhlutar í dótturfélögum ....................................

0

Keyptir eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ...........................

(420.624)

Seldir eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ............................

3.775.172

(Hækkun)/lækkun á kröfum á tengd félög ..........................

(1.851.914)

Handbært fé fært út vegna seldra rekstrareininga ...............

0
4.007.126
(5.667.705)
311.747
(14.396.066)
27.196.852
2.495.604

0

(14.007.701)

12.801.567

(12.807.522)

Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður ...............................................................

(2.169.869)

Afborganir leiguskuldar ...................................................

15

Afborganir langtímaskulda ...............................................

(168.547)

(175.318)

(6.875.000)

(166.834.798)

Nýjar langtímaskuldir ......................................................

0

Ný víxilskuld ..................................................................

16.992.250

Lækkun á skuldum við tengd félög ....................................

(858.494)
6.920.340

Lækkun handbærs fjár ....................................................

(181.509)

Handbært fé í upphafi árs ................................................

11.674.074

Áhrif gengisumreiknings á handbært fé ..............................

(232.023)

Handbært fé í lok árs ......................................................
Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020
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0

146.000.000
0
(422.432)
(21.432.548)
(33.789.603)
45.464.286
(607)
11.674.074
Fjárhæðir í EUR

Yfirlit um eigið fé ársins 2020

Hlutafé
1. janúar 2019
Áhrif af IFRS innleiðingu (skýring 2)....................

5.128.332

1.janúar 2019 aðlagað vegna IFRS
Hagnaður ársins.................................................

5.128.332

Yfirverðsreikningur
107.235.415
107.235.415

Lögbundinn
varasjóður
1.282.083
1.282.083

Bundinn
eiginfjárreikningur

Sérstakt
endurmat
7.636.643
7.636.643

14.740.787
14.740.787

Þýðingarmunur
(139.575)

68.632.707

204.516.392

(721.447)

(994.231)

(412.359)
(343.600)

Heildarafkoma ársins..........................................

(343.600)
(7.636.643)

Fært út vegna sölu dótturfélaga.........................

(5.535.299)

Óinnleystar hlutdeildartekjur.............................

6.521.750

1. janúar 2020
Hagnaður ársins.................................................

5.128.332

107.235.415

1.282.083

0

15.727.238

656.852
(99.107)

Þýðingarmunur..................................................

2.864.799

Heildarafkoma ársins..........................................

2.864.799

Fært út vegna sölu hlutdeildarfélags..................

(1.096.639)

Óinnleystar hlutdeildartekjur.............................

7.792.352

(603.489)

Greiddur arður...................................................
31. desember 2020

5.128.332

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020

107.235.415

1.282.083

10

0

22.422.951

Eigið fé
samtals

(272.784)

Þýðingarmunur..................................................
Fært út vegna sölu skips.....................................

Óráðstafað
eigið fé

2.162.203

67.911.260

203.522.161

32.542.071

32.542.071

32.542.071

32.198.471

7.636.643

0

5.535.299

656.852

(343.600)

(6.521.750)

0

107.103.513

236.377.474

7.931.832

7.931.832

7.931.832

10.796.631

2.864.799
1.096.639

(603.489)

(7.792.352)

0

(2.169.866)
106.169.766

(2.169.867)
244.400.750

Fjárhæðir í EUR

Skýringar
1.

Almennar upplýsingar
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er með heimilisfesti á Íslandi og er lögheimili félagsins að Fiskislóð 14, 101 Reykjavík.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er sjávarútvegsfyrirtæki með fjölbreyttan rekstur og er meginstarfsemi félagsins og
dótturfélaga þess kaup og sala á sjávarafurðum, fjárfestingarstarfsemi og nýsköpun.
Ársreikningur þessi hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar.
Yfirlit yfir samstæðu Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. ásamt upplýsingum um aðsetur og meginstarfsemi dótturfélaga má sjá í
skýringu 16.

2.

Innleiðing á nýjum og endurskoðuðum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS)
Samstæðan hefur tekið upp alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), breytingar á þeim og túlkanir sem Evrópusambandið
hefur staðfest og tekið höfðu gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hófust 1. janúar 2019 og síðar, og eiga við um starfsemi
samstæðunnar. Samstæðan hefur ekki tekið upp útgefna staðla, breytingar á stöðlum eða túlkanir sem ekki höfðu tekið gildi
í upphafi reikningsskilatímabilsins, en heimilt var að innleiða fyrr samkvæmt samþykkt Evrópusambandsins. Áhrif staðla í
útgáfu sem ekki hafa tekið gildi á reikningsskil samstæðunnar hafa ekki verið metin að fullu, en talið er að þau séu
óveruleg.
Reikningsárið er það fyrsta sem samstæðuársreikningur er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, en fyrri
reikningsskil samstæðunnar voru gerð í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga. Samstæðuársreikningur 2020 og
samanburðarfjárhæðir hafa verið endurgerðar í tengslum við innleiðinguna. Fjallað er um reikningshaldsleg áhrif af
innleiðingunni hér að neðan.

Áhrif innleiðingar á efnahagsreikning 1. janúar 2019
Heildaráhrif af innleiðingu IFRS á eigið fé samstæðu þann 1. janúar 2019 er 994 þúsund evrur. Áhrifunum er lýst nánar hér
að neðan.
Ársreikningalög
1.1.2019

Fastafjármunir

Aðlögun
(4.394.017)
6.113.794
4.806.426
(2.714.008)

IFRS
1.1.2019

Viðskiptavild (i) .......................................................................
Varanlegir rekstrarfjármunir (i) .................................................
Leigueign (ii) ..........................................................................
Kröfur á tengd félög (i) ............................................................

4.394.017
17.221.421
0
13.378.995

0
23.335.215
4.806.426
10.664.987

Heildareignir ...........................................................................

447.313.755

3.812.195

451.125.950

0

4.806.426

4.806.426

Eigið fé og skuldir

Leiguskuldbinding (ii) ..............................................................
Þýðingarmunur (i) ...................................................................
Óráðstafað eigið fé (i)(ii) ..........................................................

Skuldir og eigið fé samtals
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(139.575)
68.632.707
68.493.132

447.313.755
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(272.784)
(721.447)
(994.231)

3.812.195

(412.359)
67.911.260
67.498.901

451.125.950

Fjárhæðir í EUR

Skýringar
2.

Innleiðing á nýjum og endurskoðuðum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) (frh.)
Áhrif innleiðingar á rekstrarreikning og yfirlit um heildarafkomu ársins 2019
Ársreikningalög
2019
(59.047.849)
Kostnaðarverð seldra vara (i) ..........................
Rekstrarkostnaður (ii) ...................................
(2.295.781)
Afskriftir (i)(ii) ................................................
(1.640.688)
Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld (ii) ............
(5.523.292)
Hagnaður ársins ...........................................

31.834.647

Aðlögun
383.978
439.977
(116.532)

Endurflokkun*
(386.155)
(814.556)
1.200.711
-

707.423

-

IFRS
2019
(59.434.004)
(2.726.359)
(0)
(5.639.824)
32.542.070

* Uppsetningu á rekstrarreikningi og efnahagsreikningi er breytt í samræmi við kröfur IAS 1.

Efnahagsreikningur 31. desember 2019, breyting
Ársreikningalög
31.12.2019

Fastafjármunir
Viðskiptavild (i) .......................................................................
Varanlegir rekstrarfjármunir (i) .................................................
Leigueign (ii) ..........................................................................
Kröfur á tengd félög (i) ............................................................

4.583.373
8.859.835
0
28.025.485

Heildareignir ...........................................................................

463.595.886

Aðlögun*
(4.583.373)
5.805.606
4.613.811
(4.851.099)

984.945

IFRS
31.12.2019
0
14.665.441
4.613.811
23.174.386

464.580.831

Eigið fé og skuldir

Leiguskuldbinding (ii) ..............................................................
Skuldir við tengd félög (i) ........................................................

0
4.815.166
4.815.166

4.616.345
(3.344.488)
1.271.857

4.616.345
1.470.678
6.087.023

Þýðingarmunur (i) ...................................................................
Óráðstafað eigið fé (i)(ii) ..........................................................

173.773
107.117.545
107.291.318

(272.880)
(14.032)
(286.912)

(99.107)
107.103.513
107.004.406

Skuldir og eigið fé samtals .......................................................

463.595.886

984.945

464.580.831

Innleiðing IFRS hefur áhrif á sjóðstreymi 2020 og 2019 þar sem greidd húsaleiga sem var áður framsett meðal
rekstrarhreyfinga er nú framsett annars vegar sem afborgun af leiguskuldbindingu meðal fjármögnunarhreyfinga og hins
vegar meðal rekstrarhreyfinga sem greiddir vextir. Sjá upplýsingar um fjárhæðir í skýringu 15 vegna leigusamninga.
(i) Kaupverðsútdeiling, breyting
Félagið hafði afskrifað yfirverð frá árinu 2016 í samræmi við kröfur laga um ársreikninga þar sem litið var á yfirverð sem
viðskiptavild. Við IFRS innleiðingu þá var gerð breyting á kaupverðsútdeilingu og yfirverð sem hafði áður verið framsett
meðal óefnislegra eigna samstæðu úthlutað á fasteignir í samræmi við kröfur IFRS 3. Afskriftir á viðskiptavild fyrir árin 2019
og 2020 voru því bakfærðar úr rekstrarreikningi og uppsafnaðar afskriftir á viðskiptavild 1. janúar 2019 voru færðar á
óráðstafað eigið fé. Yfirverð fasteigna er afskrifað á nýtingartíma þeirra.
(ii) Leiguskuldbinding
Við innleiðingu á IFRS er færð leiguskuldbinding vegna rekstrarleigusamninga félagsins og samsvarandi leigueign á móti.
Leigueign er jöfn leiguskuldbindingu á innleiðingardegi 1. janúar 2019. Á árinu 2019 og 2020 er húsaleiga sem áður var færð
meðal annars rekstrarkostnaðar í rekstrarreikningi bakfærð, og afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna hækkaðar sem nemur
afskrift á nýtingarrétti 2019 og 2020. Afborgun leiguskuldbindingar er færð til lækkunar á leiguskuldbindingu félagsins og
vaxtagjöld og gengismunur færður í rekstrarreikningi 2020 og 2019. Leigugreiðslur eru áfram gjaldfærðar skattalega eftir því
sem þær falla til, og eru áhrif af tímabundnum mismun af reikningshaldslegri og skattalegri gjaldfærslu færð á frestaðan
skatt í efnahagsreikningi.
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Fjárhæðir í EUR

Skýringar
3.

Mat og ákvarðanir
Við gerð samstæðuársreiknings, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla þurfa stjórnendur að taka ákvarðanir, meta
og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat
og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana
sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.
Upplýsingar um mikilvægar ákvarðanir þar sem mat stjórnenda og reikningsskilaaðferðir hafa mest áhrif á skráðar fjárhæðir
eigna og skulda í ársreikningnum er að finna í eftirfarandi skýringum:
• Skýring 13 - mat á endurheimtanlegum fjárhæðum aflaheimilda
• Skýring 14 - mat á líftíma varanlegra rekstrarfjármuna

4.

Rekstrartekjur
Rekstrartekjur samstæðunnar greinast þannig:
2020
Sjávarafurðir - Sala og dreifing útgerðar ..............................................................
Sjávarafurðir - Sala og dreifing sölufélags ............................................................

2019

31.851.289
23.311.037

38.366.509
28.452.011

55.162.326

66.818.520

Rekstratekjur sundurliðast á eftirfarandi hátt á landsvæði:
2020
Evrópa .............................................................................................................
Asía .................................................................................................................
Annað ..............................................................................................................

2019

21.739.017
33.378.479
44.831

30.313.571
35.735.698
769.251

55.162.326

66.818.520

Rekstrartekjur samstæðunnar eru af samningum við viðskiptavini, og falla undir gildissvið IFRS 15 Tekjur af samningum við
viðskiptavini. Nánari upplýsingar um tímasetningu tekjufærslu og eðli rekstrartekna er að finna í skýringu 31.

5.

Aðrar tekjur og söluhagnaður
2020
Aðrar tekjur ......................................................................................................
Hagnaður af sölu eigna ......................................................................................

2019

4.231.560
0
4.231.560

1.708.514
23.714.593
25.423.107

Aðrar tekjur samanstanda fyrst og fremst af útleigu fasteigna. Hagnaður af sölu eigna á árinu 2019 er einkum vegna sölu á
skipinu Guðmundur í Nesi (11 milljón evrur) og aflaheimildum sem voru hluti af greiðslu fyrir kaup á eignarhlut í dótturfélagi
(10,6 milljón evrur).

6.

Laun og annar starfsmannakostnaður
2020
Laun ................................................................................................................
Lífeyrissjóður ....................................................................................................
Önnur launatengd gjöld ......................................................................................

2019

11.315.047
1.245.633
1.616.853

12.835.194
1.401.340
1.832.992

14.177.533

16.069.526

Kostnaðarverð seldra vara ..................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ....................................................................................

14.025.255
152.278
14.177.533

15.582.988
486.538
16.069.526

Stöðugildi að meðaltali .......................................................................................

68

82

Laun og annar starfsmannakostnaður skiptist á rekstrarliði á eftirfarandi hátt:
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Skýringar
7.

Annar rekstrarkostnaður
2020
Laun og launatengd gjöld ...................................................................................
Breyting á niðurfærslu .......................................................................................
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna ..................................................................
Annar kostnaður ................................................................................................

8.

152.278
269.783
772.207
476.764
1.671.032

2019
486.538
38.815
814.556
1.386.450
2.726.359

Afskriftir

Afskriftir fastafjármuna sbr. skýring 14 ................................................................
Afskriftir leigueignar sbr. skýring 15 ....................................................................

2020

2019

1.679.056
277.887
1.956.943

930.732
269.979
1.200.711

2020

2019

1.184.736
772.207
1.956.943

386.155
814.556
1.200.711

2020

2019

Afskriftum er úthlutað á liði rekstrarreiknings sem hér segir:

Kostnaðarverð seldra vara ..................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ....................................................................................

9.

Þóknun til endurskoðanda

Endurskoðun ársreiknings og tengd þjónusta ........................................................
Önnur þjónusta .................................................................................................

10.

113.956
37.073

146.705
26.649

151.029

173.354

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur greinast þannig:

2020

Vaxtatekjur ......................................................................................................
Arður af hlutabréfaeign ......................................................................................
Vaxtatekjur frá tengdum félögum ........................................................................
Aðrar vaxtatekjur ..............................................................................................

2019

70.367
457
0
0

659.746
580.344
1.061.578
782.454

70.824

3.084.122

Fjármagnsgjöld greinast þannig:
Vaxtagjöld af skuldum við lánastofnanir ...............................................................
Vaxtagjöld af leiguskuld .....................................................................................
Sölutap hlutabréfa .............................................................................................
Önnur vaxtagjöld ...............................................................................................

Gengismunur ....................................................................................................
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(5.769.289)
(184.624)
(3.679.713)
(3.702.478)

(6.112.986)
(208.659)
(8.019)
(992.793)

(13.336.104)

(7.322.457)

(25.236)

(1.401.489)

(13.290.516)

(5.639.824)

Fjárhæðir í EUR

Skýringar
11.

Tekjuskattur
Tekjuskattur er reiknaður og færður í samstæðuársreikninginn og nemur tekjufærð fjárhæð í rekstrarreikningi 905 þúsund
evra (2019: 182,6 þúsund evra gjaldfærsla). Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2021 vegna rekstrarársins 2020 nemur 206,8
þúsund evra (2020: 135,9 þúsund evrur).
Virkur tekjuskattur greinist þannig:

Hagnaður fyrir skatta
Skatthlutfall .................................................
Fenginn arður ...............................................
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélags ................
Aðrir liðir .....................................................
Tekjuskattur skv. rekstrarreikn. .....................

12.

2020
Fjárhæð

%

7.026.424
(1.405.285)
91
2.703.057
(392.455)
905.409

2019
Fjárhæð

%

12.763.810
20,0%
0,0%
38,5%
(5,6%)

(2.552.762)
116.069
2.176.452
77.620

20,0%
0,9%
17,1%
0,6%

12,9%

(182.621)

(1,4%)

Seldar rekstrareiningar
Félagið seldi eignarhlut sinn í sölufélögum í Asíu, Seafood Services ehf. og Gjörva ehf. til Brim hf. á árinu 2019.
Rekstraráhrif og söluhagnaður er framsettur í rekstrarreikning í einni línu undir seldar rekstrareiningar.
2020
Seldar rekstrareiningar 2019 ..............................................................................

13.

2019
0

19.960.881

Fiskveiðiheimildir
31.12.2020

31.12.2019

Bókfært verð í ársbyrjun ..........................................................
Eignfært á árinu ......................................................................
Selt á árinu ............................................................................

81.557.200
0
0

101.734.767
0
(20.177.567)

Bókfært verð í árslok ...............................................................

81.557.200

81.557.200

1.1.2019
86.700.348
15.034.419
0
101.734.767

Keyptar aflaheimildir eru færðar til eignar í efnahagsreikningi á kostnaðarverði sem óefnislegar eignir með ótakmarkaðan
nýtingartíma og eru gerð á þeim virðisrýrnunarpróf að minnsta kosti árlega í samræmi við IAS 36 þar sem endurheimtanleg
fjárhæð er borin saman við bókfært verð. Lagt er mat á endurheimtanlega fjárhæð fiskveiðiheimilda útfrá gangvirði að
frádregnum ráðstöfunarkostnaði. Endurheimtanleg fjárhæð byggir á úthlutuðu magni samkvæmt Fiskistofu fyrir
fiskveiðitímabilið sem hófst 1.september 2020 og áætluðu viðmiðunarverði viðkomandi tegunda á grundvelli nýlegra
viðskipta með aflahlutdeild þessara tegunda. Metið endurheimtanlegt virði aflaheimilda félagsins er verulega umfram bókfært
verð. Stjórnendur telja að raunhæfar breytingar í lykilforsendum myndu ekki leiða til þess að endurheimtanlegt virði
aflaheimilda félagsins yrði lægra en bókfært verð þeirra.
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Skýringar
13.

Fiskveiðiheimildir (frh.)
Úthlutaðar aflaheimildir til fiskiskipa Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. fiskveiðiárið 2020/2021 miðað við slægðan
fisk:

Þorskur........................................................

Aflahlutdeild

Aflamark

Óveitt aflamark

Óveitt aflamark

í prósentum

í þorskígildis-

í þorskíg.kg

í þorskíg.kg

2020/2021

kg.

31.12.2020

31.12.2019

0,300%
1,504%

607.181

485.934

Ýsa..............................................................

483.488

0

336.572

Ufsi..............................................................

4,118%

1.616.678

2.742.158

1.870.952

Karfi/gullkarfi................................................

11,697%
18,311%

2.703.703

1.995.744

2.165.470

Djúpkarfi......................................................

1.739.409

1.790.770

2.591.938

Langa...........................................................

2,265%

44.105

701

8.899

Keila............................................................

3,784%

16.133

2.376

22.745

Skötuselur....................................................

0,090%
20,000%

613

613

597

4.879.265

6.605.944

5.626.029

1,842%
3,853%

75.667

83.884

14.066

7.631

3.068

-51

8.981

1.825

15.731

Gulllax..........................................................

5,121%
38,598%

1.212.432

1.218.767

1.444.791

Litli Karfi.......................................................

30,837%

63.920

80.195

93.778

Skarkoli........................................................

3,482%

207.091

33.354

18.320

Þykkvalúra....................................................

3,777%

46.616

9.699

60.586

Skrápflúra.....................................................

0,525%

14

14

16

Langlúra.......................................................

0,176%

797

797

1.113

Grálúða........................................................
Steinbítur.....................................................
Hlýri.............................................................
Blálanga.......................................................

612.309

Sandkoli.......................................................

0,119%

61

61

133

Úthafsrækja..................................................

6,282%

351.532

399.601

419.622

Rækja við Snæfellsnes...................................

6,282%

0

0

Makríll..........................................................

3,387%

277.728

277.728

14.343.046

15.733.233

15.303.616

Úthlutaðar aflaheimildir til fiskiskipa Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. utan íslenskrar landhelgi fiskveiðiárið
2020/2021
Aflahlutdeild

Aflamark

Óveitt aflamark

Óveitt aflamark

í prósentum
2020/2021

í þorskígildiskg.

í þorskíg.kg
31.12.2020

í þorskíg.kg
31.12.2019

Þorskur í norskri lögsögu................................

16,864%

546.779

546.779

430.927

Þorskur í rússneskri lögsögu...........................

16,864%

683.473

683.473

567.756

1.230.252

1.230.252

998.683

15.573.298

16.963.485

16.302.299

Veiðiheimildir samtals
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14.

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Kostnaðarverð
Staða 1.1.2019 ............................................
Áhrif IFRS innleiðingar ...................................
Leiðrétt staða 1.1. ........................................
Eignfært á árinu ...........................................
Selt og aflagt á árinu .....................................
Fært út vegna seldra rekstrareininga ..............
Þýðingarmunur .............................................

Fiskiskip

Fasteignir

28.325.525

4.176.546
7.784.632
11.961.178

28.325.525
3.235.006
(26.649.869)

(3.458)

Staða 1.1.2020 ............................................
Eignfært á árinu ...........................................
Selt og aflagt á árinu .....................................
Þýðingarmunur .............................................

4.910.662
22.936.971

Staða 31.12.2020 .........................................

27.847.633

Afskriftir
Staða 1.1.2019 ............................................
Áhrif IFRS innleiðingar ...................................
Staða 1.1. leiðrétt vegna IFRS áhrifa ..............
Afskrift ársins ...............................................
Selt og aflagt á árinu .....................................
Fært út vegna seldra rekstrareininga ..............
Þýðingarmunur .............................................

(245.512)

11.712.208
(30.689)
38.491

15.793.892
15.793.892
386.155
(14.797.498)

11.720.010

604.139
1.670.839
2.274.978
363.305
(2.844)
234
2.635.673
362.814
(12.443)

Vélar, innréttingar
bifreiðar og tæki
3.676.845

Samtals

3.676.845
1.427.516
(171.071)
(637.377)
(881)

36.178.916
7.784.632
43.963.548
4.662.522
(27.066.452)
(637.377)
(4.339)

4.295.032
44.409
(23.804)
8.620

20.917.902
22.981.380
(54.493)
47.111

4.324.257

43.891.900

2.559.464
2.559.464
181.272
(12.731)
(492.924)
(841)

18.957.495
1.670.839
20.628.333
930.732
(14.813.073)
(492.924)
(607)

2.234.240
131.506
12.443
(8.846)
7.992

6.252.460
1.679.056
0
(8.846)
10.176

Staða 1.1.2020 ............................................
Afskrift ársins ...............................................
Endurflokkað ................................................
Selt og aflagt á árinu .....................................
Þýðingarmunur .............................................

1.382.549
1.184.736

Staða 31.12.2020 .........................................

2.567.285

2.988.228

2.377.335

7.932.848

Staða 1.1.2019 ............................................

12.531.633

9.686.200

1.117.381

23.335.215

Staða 1.1.2020 ............................................

3.528.113

9.076.535

2.060.792

14.665.441

Staða 31.12.2020 .........................................

25.280.348

8.731.782

1.946.922

35.959.052

2.184

Bókfært verð

Afskriftarhlutföll ............................................

0-15%

1-5%

0-20%

Veðsetningar

Vátryggingamat

Vátryggingamat skipa félagsins í árslok greinist þannig:

Guðmundur í Nesi RE-13 ..........................................................
Kleifaberg RE-70 .....................................................................
Sólborg RE-270 ......................................................................
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Bókfært
verð

140.000.000
0
52.400.000

26.905.830
5.536.111
3.360.026

22.009.936
278.032
2.992.381

52.400.000

35.801.967

25.280.348

Fjárhæðir í EUR

Skýringar
15.

Leigusamningar
Leigueign

Fasteignir

Skráð við innleiðingu 1. janúar 2019 .................................................................................................
Verðbætur af leiguskuldbindingu .......................................................................................................
Afskriftir ........................................................................................................................................
Staða 31. desember 2019 ...............................................................................................................
Verðbætur af leiguskuldbindingu .......................................................................................................
Afskriftir ........................................................................................................................................
Staða 31. desember 2020 ...............................................................................................................

4.806.426
77.364
(269.979)
4.613.811
177.390
(277.887)
4.513.314

Leigutími

36 ár

Upphæðir færðar í rekstrarreikning

2020

Afskriftir af nýtingarrétti .....................................................................................
Vaxtagjöld af leiguskuldbindingu .........................................................................
Gjaldfært vegna eigna með lágt virði ...................................................................
Samtals gjaldfært á árinu

277.887
184.624
27.218
462.511

2019
269.979
208.659
70.755
549.393

Leiguskuldbinding
Skráð við innleiðingu 1. janúar 2019 .................................................................................................
Verðbætur af leiguskuldbindingu .......................................................................................................
Afborgun af leiguskuldbindingu .........................................................................................................
Gengismunur .................................................................................................................................
Staða 31. desember 2019 ...............................................................................................................
Verðbætur af leiguskuldbindingu .......................................................................................................
Afborgun af leiguskuldbindingu .........................................................................................................
Gengismunur .................................................................................................................................
Staða 31. desember 2020 ...............................................................................................................

Afborganir af leiguskuldbindingu greinast þannig:

31.12.2020

Næsta árs afborganir .........................................................................................
Afborganir 2022 / 2021 .....................................................................................
Afborganir 2023 / 2022 .....................................................................................
Afborganir 2024 / 2023 .....................................................................................
Afborganir 2025 / 2024 .....................................................................................
Afborganir síðar ................................................................................................

173.349
183.888
192.336
201.172
210.414
3.060.436
4.021.595
31.12.2020

Leiguskuldbinding skiptist þannig:
Skammtímaleiguskuldbinding ..............................................................................
Langtímaleiguskuldbinding ..................................................................................

Gjalddagagreining, ónúvirtar leigureiðslur:

173.349
3.848.246
4.021.595
31.12.2020

Innan árs .........................................................................................................
Eftir ár en innan 5 ára ........................................................................................
5 ár og síðar .....................................................................................................

352.008
1.408.031
3.872.085
5.632.124

Fasteign
4.806.426
77.364
(175.318)
(92.127)
4.616.345
177.390
(168.547)
(603.593)
4.021.595

31.12.2019
152.079
195.042
204.003
213.375
223.177
3.628.669
4.616.345
31.12.2019
152.079
4.464.266
4.616.345
31.12.2019
390.512
1.562.047
4.686.140
6.638.699

Á árinu 2020 greiddi samstæðan 353 þús. eur í leigu (2019: 383,9 þús eur)
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16.

Félög í samstæðu
Eignarhlutar í dótturfélögum:
Arctic Prime Production A/S, Grænland ............
Sirion Seafood ApS, Damörk ............................
RE-13 ehf., Ísland ..........................................
ÚR-innovation ehf., Ísland ...............................

Eignarhlutur

Aðsetur

100%
100%
100%
100%

Grænland
Danmörk
Ísland
Ísland

Meginstarfsemi
Útgerð og önnur skyld starfsemi
Sölustarfsemi
Eignarhaldsfélag
Eignarhaldsfélag

Félagið stofnaði á árinu dótturfélagið ÚR - Innovation ehf. Tilgangur félagsins eru fjárfestingar í nýsköpun og vöruþróun. Eina
eign þess félags er 25% eignarhlutur í hlutdeildarfélaginu Zym Ice ehf. sem sérhæfir sig í framleiðslu fæðurbótaefnis úr
fiskipróteini. Kaupverðið var greitt með handbæru fé.
Á árinu 2019 stofnaði félagið dótturfélagið Sirion Seafood A/S í Danmörku. Tilgangur félagsins er sala sjávarafurða. Í
desember 2019 keypti félagið dótturfélagið RE-13 ehf. Eina eign þess félags er eignarhlutur í Brim ehf. Kaupverðið var greitt
með aflaheimildum og reiðufé.
Félagið seldi eignarhlut sinn í sölufélögum í Asíu, Seafood Services ehf. og Gjörva ehf. til Brim hf. á árinu 2019.
Rekstraráhrif og söluhagnaður er framsettur í rekstrarreikning í einni línu undir seldar rekstrareiningar.

17.

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum
Bókfært verð
Eignarhlutur
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum:
Brim hf. .................................................................................
Kristján Guðmundsson hf. ........................................................
Zym Ice ehf. ..........................................................................

43,97%
33,00%
25,00%

31.12.2020
259.554.006
0
960.900
260.514.906

Bókfært verð
31.12.2019
256.102.384
19.387.817
0
275.490.200

Félagið seldi á árinu 33% hlut í hlutdeildarfélaginu Kristjáni Guðmundssyni hf. Þá seldi félagið 16,5% eignarhlut í
hlutdeildarfélaginu Arctic Prime Fisheries til Brim hf. Arctic Prime Fisheries telst því ekki lengur til hlutdeildarfélags.
Eignarhlutur í Brim hf. er færður samkvæmt hlutdeildaraðferð í reikningsskilum Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. Bókfært verð
eignarhlutarins í árslok nemur 259,5 milljónum evra en skráð markaðsverð hlutarins nemur 275,9 milljónum evra á
reikningsskiladegi. Nánari upplýsingar um rekstur og fjárhagsstöðu Brim hf. má finna í ársreikningi félagsins á www.brim.is.

Breyting eignarhluta í hlutdeildarfélögum greinist þannig:

31.12.2020

31.12.2019

Staða í ársbyrjun ...............................................................................................
Keypt á tímabilinu .............................................................................................
Selt á tímabilinu ................................................................................................
Fenginn arður ...................................................................................................
Breyting á neikv. eignarhlutum færður til lækkunar á viðskiptakröfu ........................
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga .....................................................................
Þýðingarmunur .................................................................................................

275.490.200
1.386.648
(23.767.277)
(5.519.872)
13.417
12.911.792
0

188.618.592
125.998.104
(45.835.394)
(5.040.569)
865.452
10.882.257
1.759

Staða í árslok ....................................................................................................

260.514.906

275.490.200

Sundurliðun á hlutdeild í afkomu ársins greinist þannig:

Hlutdeild í afkomu
2020
2019

Brim hf. ...........................................................................................................
Arctic Prime Fisheries ApS ..................................................................................

12.911.792
603.489

11.749.468
(867.211)

13.515.281

10.882.257

Þýðingarmunur vegna Arctic Prime Fisheries endurflokkaður í gegnum rekstur á árinu 2020 þar sem félagið telst ekki lengur
hlutdeildarfélag frá því ári.
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18.

Vörubirgðir
31.12.2020
Afurðir ...................................................................................
Rekstrarvörur .........................................................................
Veiðarfæri ..............................................................................

19.

31.12.2019

01.01.2019

5.028.219
324.976
91.288

3.473.858
207.832
132.890

18.189.331
383.359
330.047

5.444.483

3.814.580

18.902.737

Aðrar peningalegar eignir
31.12.2020

31.12.2019

01.01.2019

Viðskiptakröfur
Nafnverð viðskiptakrafna .........................................................
Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast ..........................

1.055.925
(116.279)
939.646

3.325.413
(116.279)

10.735.278
(116.490)

3.209.134

10.618.788

Sjá skýringu nr. 26 um fjárhagslega áhættu í tengslum við umfjöllun um vænt útlánatap viðskiptakrafna.

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2020

Virðisaukaskattur ....................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður .....................................................
Fjármagnstekjuskattur .............................................................
Aðrar kröfur ...........................................................................

244.506
1.315.220
1.220.244
9.513
2.789.482

31.12.2019
214.621
16.592
1.202.659
9.524
1.443.396

01.01.2019
373.548
189.370
1.395.758
80.310
2.038.986

Handbært fé
Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
31.12.2020
Bankainnstæður í íslenskum krónum .........................................
Bankainnstæður í erlendri mynt ................................................

20.

4.926.981
6.333.561
11.260.541

31.12.2019

01.01.2019

3.317.235
8.356.839
11.674.074

3.799.487
41.664.800
45.464.286

Hlutfall

Fjárhæð

Eigið fé
Hlutafé greinist þannig:
Hlutir
Heildarhlutafé í árslok .............................................................
Eigin hlutir í árslok .................................................................

5.207.064
(78.732)

100%
-1,5%

5.207.064
(78.732)

5.128.332

98,5%

5.128.332

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls EUR 5.207.064 eða kr. 649.320.836 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Hver
króna nafnverðs jafngildir einu atkvæði.
Yfirverðsreikningur hlutafjár
Á yfirverðsreikning hlutafjár er færð fjárfesting hluthafa í félaginu umfram nafnverð hlutafjár sem félagið hefur selt
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Fjárhæðir í EUR

Skýringar
21.

Annað bundið eigið fé
Lögbundinn varasjóður
Samkvæmt lögum um hlutafélög skal félagið binda 25% af nafnverði hlutafjár í varasjóði. Tillag í varasjóð skal nema a.m.k.
10% af hagnaði þar til hlutfall varasjóðs nemur 10% af nafnverði hlutafjár, en eftir það er tillagið a.m.k. 5% af hagnaði þar
til hlutfall varasjóðs nemur 25% af nafnverði hlutafjár. Í árslok var hlutfall varasjóðs af hlutafé 25%.
Þýðingarmunur
Þýðingarmunur er gengismunur sem er tilkominn vegna þess að dótturfélög Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. eru með aðra
starfrækslumynt en móðurfélagið.
Bundinn eiginfjárreikningur
Bundinn sjóður er tilkominn vegna hlutdeildatekna umfram mótteknar arðgreiðslur í samræmi við 5. mgr. 41. gr. laga nr.
3/2006 um ársreikninga.

22.

Vaxtaberandi skuldir
Vaxtaberandi langtímaskuldir sundurliðast þannig:
31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Bókfært verð

Bókfært verð

Bókfært verð

Skuldir við lánasofnun í CHF .....................................................

0

0

Skuldir við lánastofnun í GBP ....................................................

0

0

6.095.906
690.897

Skuldir við lánastofnun í JPY .....................................................

0

0

9.463.686
43.457.977

Skuldir við lánastofnun í USD ...................................................

0

0

Skuldir við lánastofnun í ISK ....................................................

19.858.600

22.887.300

0

Skuldir við lánastofnun í EUR ....................................................

139.125.000

146.000.000

109.824.333

Skuldir við lánastofnun í DKK ....................................................

76.205

75.889

75.921

Samtals vaxtaberandi skuldir ....................................................

159.059.805

168.963.189

169.608.720

Næsta árs afborganir langtímaskulda .........................................
Vaxtaberandi langtímaskuldir í árslok ........................................

(7.300.000)
151.759.805

(6.875.000)
162.088.189

(58.016.355)
111.592.365

Eignir félagsins eru veðsettar fyrir langtímaskuldum, sjá nánar í skýringu 27.

Næsta árs afborganir vaxtaberandi langtímaskulda greinast þannig:
Næsta árs afborganir ........................................................................................

7.300.000

6.875.000

Afborganir 2022 / 2021 ....................................................................................

27.158.600

30.187.300

Afborganir 2023 / 2022 ....................................................................................

7.300.000

7.300.000

Afborganir 2024 / 2023 ....................................................................................

40.300.000

7.300.000

Afborganir 2025 / 2024 ....................................................................................

76.925.000

40.300.000

Afborganir síðar ...............................................................................................

76.205

77.000.889

159.059.805

168.963.189

Vaxtaberandi skammtímaskuldir greinast þanning:
31.12.2020

31.12.2019

01.01.2019

Næsta árs afborganir ..............................................................

7.300.000

6.875.000

Víxilskuld ...............................................................................

17.808.680

0

0

0

8.569.979

25.108.680

6.875.000

66.586.334

176.868.485

168.963.189

178.178.699

Skammtímalán í JPY ................................................................

Samtals vaxtaberandi langtíma- og skammtímaskuldir ................
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Skýringar
22.

Vaxtaberandi skuldir (frh.)
Óveðsettir víxlar greinast þannig:
31.12.2020
Víxill UR 21 0302 ...............................................................................................
Víxill UR 21 0602 ...............................................................................................

31.12.2019

13.965.080

0

3.843.600

0

17.808.680

0

Í nóvember 2020 hélt félagið útboð á víxlum í íslenskum krónum í tveimur flokkum. Víxlarnir eru á gjalddaga 2021 og eru
vegnir meðalvextir 3,54%.

Hreyfingar á vaxtaberandi skuldum greinast þannig:
Staða í upphafi árs ............................................................................................
Tekin lán ..........................................................................................................
Afborganir lána .................................................................................................
Þýðingarmunur .................................................................................................
Staða í lok árs ...................................................................................................

Vegnir meðalvextir vaxtaberandi skulda eru eftirfarandi:

23.

2020
168.963.189
30.505.764
(20.388.514)
(2.211.955)
176.868.485

2019
165.258.017
168.887.300
(166.834.798)
1.652.670
168.963.189

2,90%

4,31%

Tekjuskattseign/(-skuldbinding)
Tekjuskattsskuldbinding

Tekjuskattsinneign

Staða 1.1.2019 .................................................................................................
Fært út vegna sölu á dótturfélagi ........................................................................
Reiknaður tekjuskattur vegna ársins 2019 ............................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2020 ...................................................................
Aðrir liðir ..........................................................................................................
Þýðingarmunur .................................................................................................

(26.863.207)
5.988
(182.621)
135.939
(1.400)
99

153.320
(162.256)
0
0
0
8.936

Staða 1.1.2020 .................................................................................................
Reiknaður tekjuskattur vegna ársins 2020 ............................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2021 ...................................................................
Þýðingarmunur .................................................................................................

(26.905.201)
905.408
206.776
(12)

0
0
0
0

Staða í árslok ....................................................................................................

(25.793.030)

0

Tekjuskattseign/(-skuldbinding) greinast þannig á einstaka liði efnahagsreiknings:
Tekjuskattsskuldbinding
31.12.2020
31.12.2019
Varanlegir rekstrarfjármunir ...............................................................................
Óefnislegar eignir .............................................................................................
Frestaður söluhagnaður ......................................................................................
Aðrir liðir ..........................................................................................................
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(4.902.133)
(15.742.849)
(5.047.443)
(100.605)

(977.333)
(15.656.165)
(9.985.923)
(285.782)

(25.793.030)

(26.905.201)

Fjárhæðir í EUR

Skýringar
24.

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:
31.12.2020
Viðskiptaskuldir.......................................................................
Ógreidd laun og launatengd gjöld ..............................................
Ógreiddir áfallnir vextir ............................................................
Aðrar skuldir ...........................................................................

25.

31.12.2019

01.01.2019

1.255.717
901.689
252.496
15.702

1.499.126
1.411.548
256.808
384.634

5.132.704
3.164.542
981.040
4.461.711

2.425.604

3.552.116

13.739.996

Tengdir aðilar
Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint. Á meðal tengdra aðila samstæðunnar eru
eigendur og fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, stjórnarmenn, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af
eða eru verulega háðir samstæðunni, s.s. hlutdeildarfélög (skýring 17). Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á
sambærilegum grundvelli og viðskipti við ótengda aðila.
Staða og viðskipti milli fyrirtækisins og dótturfélaga þess, sem eru tengdir aðilar, hafa verið felld út við gerð samstæðu og
eru því ekki tilgreind í skýringunni. Viðskipti milli samstæðunnar og aðila tengdum henni eru birt hér að neðan.

Viðskipti við tengd félög árið 2020:

Brim samstæða ............................................
AP Group .....................................................
Fiskines ehf. .................................................

Viðskipti við tengd félög árið 2019:

Brim samstæða ............................................
AP Group .....................................................
Fiskines ehf. .................................................
Aðrir tengdir aðilar ........................................

Keypt þjónusta
og vörur

Seld þjónusta
og vörur

Kröfur

1.712.285
45.653.997
0

36.127.305
758.506
16.831.755

4.499.094
27.224.514
17.574.432

0
0
0

47.366.282

53.717.566

49.298.040

0

Keypt þjónusta
og vörur

Seld þjónusta
og vörur

10.402.748
29.326.022
0
390.911

12.363.652
1.067.294
13.804
0

2.070.991
63.770.932
320.664
529.526

0
0
0
1.470.677

40.119.680

13.444.751

66.692.113

1.470.677

Kröfur

Skuldir

Skuldir

Félagið seldi hluta af eignarhlut sínum í Arctic Prime Fisheries á árinu 2020, sem leiddi til þess að félagið var ekki lengur
AP Group samanstendur af dótturfélaginu Arctic Prime Production A/S og tengdum aðilum á Grænlandi, Arctic Prime Fisheries
ApS og Arctic Prime Coastal ApS.
Laun og hlunnindi stjórnenda og stjórnar námu 650 þúsund evra á árinu 2020. (2019: 458,3 þúsund evra)
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Fjárhagsleg áhættustýring
Samstæðan stýrir fjármagni sínu þannig að hún viðhaldi rekstrarhæfi sínu á sama tíma og hún hámarkar arðsemi hagaðila
með sem bestu jafnvægi á milli skulda og eigin fjár.
Stjórnendur samstæðunnar fylgjast með og greina fjárhagslega áhættu í rekstri. Aðferðir vegna áhættustýringar eru
yfirfarnar reglulega til að greina breytingar á markaði og starfsemi samstæðunnar. Eftirfarandi áhættur hafa verið greindar
vegna fjármálagerninga.
- Markaðsáhætta
- Útlánaáhætta
- Lausafjáráhætta
- Rekstraráhætta
Hér að neðan eru veittar upplýsingar um ofangreinda áhættuþætti ásamt stefnu, markmiðum og aðferð samstæðunnar til að
lágmarka og stýra áhættunni.
Markaðsáhætta
Helstu áhættuþættir félagsins eru breytingar á gengi gjaldmiðla, vaxtabreytingar og breytingar á gengi hlutabréfa og áhrif
slíkra breytinga á afkomu samstæðunnar eða virði fjárfestinga hennar í eignarhlutum í hlutdeildarfélögum. Markmið með
stýringu markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.

Gjaldmiðlaáhætta
Hluti af fjáreignum og fjárskuldum samstæðunnar er í erlendum gjaldmiðli, og ber samstæðan áhættu vegna breytinga á
gengi viðkomandi gjaldmiðla gagnvart evru. Samstæðan reynir að lágmarka gjaldmiðlaáhættu í gegnum eftirlit með
gengisþróun og með viðeigandi samsetningu fjáreigna og fjárskulda í helstu viðskiptamyntum. Stór hluti af fjáreignum og
fjárskuldum félagsins er í dönskum krónum, s.s. langtímakröfur og næsta árs afborganir krafna á tengda aðila en gengi
dönsku krónunnar er fest við gengi evru og myndast því ekki gengisáhætta á milli þessara tveggja mynta. Í árslok voru
engir gjaldmiðlaskiptasamningar útistandandi.
Hér að neðan eru tilgreindir þeir gjaldmiðlar sem mest áhrif hafa á rekstur félagsins. Gengi þeirra og staða miðast við
lokagengi tímabilsins.
31. desember 2020:
USD ............................................................
ISK .............................................................
JPY .............................................................
Aðrar myntir ................................................

31. desember 2019:
USD ............................................................
ISK .............................................................
JPY .............................................................
Aðrar myntir ................................................
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Gengi

Eignir

0,815
0,006
0,008

Gengi
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Hrein staða

14.064.230
22.799.236
4.042.072
764.836

1.054.320
19.518.858
1.618.760
1.524.679

13.009.910
3.280.378
2.423.312
(759.843)

41.670.374

23.716.617

17.953.756

Eignir

0,892
0,007
0,008

Skuldir

Skuldir

Hrein staða

37.906.956
5.008.520
2.845.869
1.504.727

2.371.380
27.684.979
669.576
24.759

35.535.577
(22.676.460)
2.176.293
1.479.968

47.266.071

30.750.694

16.515.378

Fjárhæðir í EUR

Skýringar
26.

Fjárhagsleg áhættustýring (frh.)
Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 5% og 10% hækkun á gengi íslensku krónunnar gagnvart viðkomandi myntum
hefði á afkomu og eigið fé miðað við stöðu eigna og skulda í viðkomandi mynt á reikningsskiladegi. Í töflu hér að framan má
sjá stöðu eigna og skulda í erlendum myntum sem næmnigreiningin tekur til. Næmnigreiningin miðast við að allar aðrar
breytur en þær sem eru hér til skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin tekur til þeirra gjaldmiðla sem innifela mesta
gengisáhættu. Greiningin tekur ekki tillit til skattaáhrifa og var unnin með sama hætti fyrir samanburðartímabilið. Áhrif á
afkomu og eigið fé eru þau sömu þar sem matsbreyting undirliggjandi fjármálagerninga í erlendri mynt er ekki í neinum
tilvikum færð beint á eigið fé. Jákvæð fjárhæð merkir hækkun á hagnaði og eigin fé. Lækkun á gengi evru gagnvart
neðangreindum gjaldmiðlum hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt.

31.12.2020
Áhrif á afkomu og eigið fé:
USD ............................................................
ISK .............................................................
JPY .............................................................
Aðrar myntir ................................................

5%

31.12.2019
10%

650.495
164.019
121.166
(37.992)
0

1.300.991
328.038
242.331
(75.984)
0

897.688

1.795.376

5%

10%

1.776.779
(1.133.823)
108.815
73.998
825.769

3.553.558
(2.267.646)
217.629
147.997
1.651.538

Vaxtaáhætta
Vaxtaáhætta er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðstreymi fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á
markaðsvöxtum. Vaxtaáhætta myndast þar sem að hluti langtímaskulda samstæðunnar ber breytilega vexti. Áhættunni eru
stjórnað með eftirliti með vaxtaþróun og viðeigandi blöndu af lánum með föstum og breytilegum vöxtum.

Af vaxtaberandi skuldum félagsins bera 159,0 milljónir evra breytilega vexti (31.12.2019: 168,9 milljónir evra) og 18,0
milljónir evra fasta vexti (31.12.2019: 0).
Vaxtakjör á lántökum samstæðunnar koma fram í skýringu 22 fyrir vaxtaberandi skuldir.
Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 50 og 100 punkta hækkun vaxta hefði á afkomu og eigið fé á reikningsskiladegi.
Næmnigreiningin tekur til þeirra vaxtaberandi eigna og skulda sem bera breytilega vexti og miðast hún við að allar aðrar
breytur en þær sem eru hér til skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin endurspeglar þau áhrif sem koma fram í
rekstrarreikningi og eigin fé án skattaáhrifa.

50 pkt
Áhrif á afkomu og eigið fé ..............................

31.12.2020
100 pkt

(738.996)

(1.477.993)

31.12.2019
50 pkt
(786.446)

100 pkt
(1.572.891)

Gangvirði
Það er mat stjórnenda samstæðunnar að mismunur á gangvirði og bókfærðu verði fjáreigna og fjárskulda sé óverulegur.
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Fjárhagsleg áhættustýring (frh.)
Útlánaáhætta
Í útlánaáhættu felst áhættan á því að mótaðilar samstæðunnar geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, sem leiðir til þess að
samstæðan tapar á fjármálagerningum sínum. Stjórnendur fylgjast reglulega með þróun þeirra eigna sem tengjast
útlánaáhættu og hafa sett útlánareglur hvað varðar samþykki og gjaldfresti nýrra viðskiptavina og fara fram á
greiðslufallstryggingu til að lágmarka lánsáhættu. Þær útlánareglur eru yfirfarnar reglulegar til að endurspegla breyttar
aðstæður mótaðila.
Hámarksútlánaáhætta er sú bókfærða staða sem er sundurliðuð hér að neðan:
31.12.2020
Lán og kröfur á tengd félög ......................................................
Viðskiptakröfur .......................................................................
Aðrar skammtímakröfur (án fyrirframgreiðslna) ..........................
Handbært fé ...........................................................................

31.12.2019

1.1.2019

49.298.040
939.646
1.474.263
11.260.541

66.692.113
3.209.134
1.426.804
11.674.074

53.344.968
10.618.788
1.849.616
45.464.286

62.972.490

83.002.125

111.277.659

Niðurfærsla vegna lána til tengdra félaga er metin sérstaklega fyrir hvern aðila, enda góð þekking og aðgengi að
upplýsingum um fjárhagslega stöðu viðkomandi aðila. Niðurfærslan nam 14,2 milljónum evra í árslok 2019 og 2020.
Um 85% (2019: 76%) af tekjum samstæðunnar eru vegna sölu á sjávarafurðum til fimm stærstu viðskiptavinanna. Í ljósi
þess að langstærstur hluti viðskiptakrafna er á fáa aðila, meta stjórnendur niðurfærslu sérstaklega fyrir hvern
viðskiptamann. Niðurfærsla viðskiptakrafna nam 116 þúsund evrum í árslok 2019 og 2020.
Ekki er færð niðurfærsla vegna útlánaáhættu tengdri handbæru fé þar sem um er að ræða bankainnstæður hjá traustum
fjármálastofnunum þar sem útlánaáhætta er talin óveruleg. Þá er ekki færð niðurfærsla vegna annarra skammtímakrafna þar
sem um er að ræða óverulegar upphæðir og útlánaáhætta er talin takmörkuð.
Lausafjáráhætta
Lausafjáráhætta er sú áhætta sem felst í því tapi sem samstæðan gæti orðið fyrir vegna þess að hún getur ekki staðið við
skuldbindingar sínar innan tilskilinna gjaldfresta. Stjórnendur fylgjast með lausafjárstöðu með greiningu á gjalddaga fjáreigna
og skulda til að tryggja að samstæðan geti endurgreitt allar skuldir á gjalddaga. Reglulega er fylgst með stöðu lausafjár,
þróun sem orðið hefur og hvaða áhrif staða markaða og framtíðarhorfur geta haft á samstæðuna.
Handbært fé samstæðunnar nam 11,2 milljónum evra í árslok 2020 og veltufjárhlutfall samstæðunnar var 1,7 í árslok 2020
(31.12.2019: 1,3).
Samningsbundnar afborganir af fjárskulum að meðtöldum áætluðum vaxtagreiðslum eru eftirfarandi:
Skuldir 31. desember 2020:
Bókfært verð
Langtímaskuldir .................
Víxilskuld ...........................
Viðskiptaskuldir ..................
Aðrar skammtímaskuldir .....

Innan árs

2022

2023
eða síðar

159.059.806
17.808.679
1.255.717
1.169.888

174.322.467
18.058.408
1.255.717
1.169.888

11.608.471
18.058.408
1.255.717
1.169.888

30.989.419

131.724.577

179.294.090

194.806.480

32.092.484

30.989.419

131.724.577

Innan árs

2021

Skuldir 31. desember 2019:
Bókfært verð
Langtímaskuldir .................
Viðskiptaskuldir ..................
Aðrar skammtímaskuldir .....

Samingsbundið
sjóðstreymi

Samingsbundið
sjóðstreymi

2022
eða síðar

168.963.189
1.499.126
2.052.990

188.316.625
1.499.126
2.052.990

11.476.489
1.499.126
2.052.990

34.262.473

142.577.663

172.515.305

191.868.741

15.028.605

34.262.473

142.577.663
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Fjárhagsleg áhættustýring (frh.)
Rekstraráhætta
Samstæðan getur orðið fyrir beinu eða óbeinu tapi vegna ýmissa þátta í starfsemi samstæðunnar vegna rekstraráhættu.
Samstæðan ber að hlýta lögum og reglugerðum varðandi fiskveiðistjórnunarkerfið, veiðigjöld, skatta og tolla og geta
ákvaraðnir stjórnvalda í þessum efnum hverju sinni s.s. vegna náttúrubreytinga eða lagabreytinga haft neikvæð áhrif á
rekstur, afkomu og efnahag félagsins.
Samstæðan leitast eftir að stýra rekstraráhættu með hagkvæmum hætti til að koma í veg fyrir fjárhagslegt tap og til að
vernda orðspor hennar. Til þess að lágmarka og draga úr rekstraráhættu þá leggur samstæðan áherslu á skilvirka stýringu á
veiðum og vinnslu afla, þjálfun og upplýsingagjöf til starfsmanna, eftirliti með viðskiptum og breytingum í laga- og
reglugerðarumhverfi samstæðunnar auk þess að áhersla er lögð á fylgni við lög og reglur og verkferla.

27.

Ábyrgðir og veðsetningar
Á skipum, innstæðum á bankareikningum og hlutabréfum félagsins í Brim hf. hvíla þinglýst veð og skuldbindingar til
tryggingar skuldum þess, sem voru að eftirstöðvum um 159 milljón evra í árslok 2020. Bókfært verð veðsettra eigna í árslok
nemur 377 milljón evra.
Félagið er í sjálfskuldarábyrgð fyrir tengda aðila að fjárhæð 19 milljón evra.

28.

Önnur mál
Þann 3. mars 2020 tapaði félagið dómsmáli gegn Glitni HoldCo ehf., þrotabúi hins fallna banka Glitnis, vegna deilu um
uppgjör afleiðusamninga. Samkvæmt dómi héraðsdóms bar félaginu að greiða 1.999 milljónir króna auk dráttarvaxta.
Fjárhæðin (EUR 22,6 milljónir) var gjaldfærð í ársreikningi 2019 og greidd á árinu 2020 og málinu því lokið.

29.

Hreyfingar án greiðsluáhrifa
Á árinu 2020 átti félagið eftirfarandi viðskipti sem ekki hreyfðu handbært fé og koma því ekki fram í sjóðstreymi félagsins:
- Sala á eignarhlut í dótturfélagi gegn kröfu á tengdan aðila
- Viðskipti með skip gegn skuldajöfnun á kröfu á tengdan aðila
Á árinu 2019 átti félagið eftirfarandi viðskipti sem ekki hreyfðu handbært fé og koma því ekki fram í sjóðstreymi félagsins:
- Sala á aflahlutdeild gegn hlutabréfum í dótturfélagi
- Kaup á eignarhlut í hlutdeildarfélagi gegn hlutabréfum í hlutdeildarfélagi
- Sala á eignarhlutum í dótturfélögum gegn hlutabréfum í hlutdeildarfélagi
- Viðskipti með skip gegn skuldabréfi

30.

Atburðir eftir lok reikningsskiladags
Félagið hélt velheppnað víxlaútboð í febrúar 2021 til greiðslu á víxli UR 21 0302 og styrkingar á lausafé félagsins. Í júní 2021
þá skrifaði félagið undir viljayfirlýsingu um stofnun sjávarútvegssjóðs sem mun sérhæfa sig í fjárfestingum í sjávarútvegi og
haftengdri starfsemi. Félagið hefur skuldbundið sig til að leggja fram 2 milljarða til sjóðsins. Þá festi félagið á árinu 2021
kaup á frystitogaranum Tasermiut gegn skuldajöfnun á kröfu á tengdan aðila og hefur skipið nú fengið nafnið Sólborg RE-27
og hefur hafið veiðar. Í október 2021 lauk félagið 7.040 milljóna króna óveðtryggðu skuldabréfaútboði í tveimur
skuldabréfaflokkum en unnið er að skráningu skuldabréfaflokkana á aðalmarkað Nasdaq OMX á Íslandi. Í október 2021 þá
keypti félagið eigin bréf að nafnverði 23.251.654 ISK af Fiskinesi gegn skuldajöfnun á kröfu á hendur því félagi. Félagið
hefur aukið eignarhlut sinn í Arctic Prime Fisheries (APF) í 33,3% og APF því orðið að hlutdeildarfélagi þess. Í nóvember
2021 keypti félagið aflahlutdeild í loðnu (5,84%) og ufsa (0,21%) af hlutdeildarfélaginu Brim hf. Kaupverðið nam 3.315
milljónum íslenskra króna og var staðgreitt við kaupin. Aflamark á yfirstandandi kvótaári fylgdi ekki með kaupunum. Seljandi
hefur kauprétt eftir 12 mánuði á aflahlutdeildinni í loðnu. Í lok árs 2021 þá festi félagið kaup á fasteign fyrir 724 milljónir
króna. Í byrjun árs 2022 fjárfesti félagið í Rafnar ehf. og nam fjárfestingin 400 milljónum króna.
Mjög óvenjulegar aðstæður hafa nú skapast vegna Kórónuveirunnar Covid-19. Óvissa er um hvort og hvaða áhrif þessi
staða mun hafa á félagið, en til skamms tíma tengist megin áhættan því ef áhafnir á fiskiskipum veiktust, og framleiðsla
minnkaði eða legðist af tímabundið. Það er þó mat stjórnenda félagsins að ekki sé vafi um rekstarhæfi þess vegna þessa, þó
veiran kann að hafa skammtímaáhrif á rekstur félagsins.
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Reikningsskilaaðferðir
Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt
Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir eru samþykktir af
Evrópusambandinu.
Grundvöllur reikningsskilanna
Samstæðuársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Samstæðuársreikningurinn byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður í evrum sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins.
Samstæða
Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreikninga móðurfélagsins og dótturfélaga þess. Dótturfélög eru þau félög þar sem
samstæðan fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar samstæðan hefur ákvörðunarvald yfir fjárfestingunni, ber áhættu eða
hefur réttinn til að njóta breytilegs ávinnings vegna þáttöku í fjárfestingunni og getur með ákvörðunarvaldi haft áhrif á
ávinninng sinn af fjárfestingunni. Félagið endurmetur á reikningsskiladegi hvort að yfirráð yfir fjárfestingu séu til staðar með
tilliti til ofangreindra þátta.
Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga á árinu er meðtalin í rekstrarreikningi og yfirliti um aðra heildarafkomu
frá og með kaupdegi eða fram að söludegi eftir því sem við á. Leiðréttingar á reikningsskilum dótturfélaganna eru gerðar
þegar að nauðsynlegt þykir og reikningsskilaaðferðir þeirra aðlagaðar að þeim sem samstæðan notar.
Markmið með gerð samstæðureikningsskila er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar út á við og er
því viðskiptum innan hennar eytt við gerð reikningsskilanna.
Erlendir gjaldmiðlar
Viðskipti í öðrum myntum en evrum eru umreiknaður yfir í evrur á gengi viðskiptadags. Gengismunur sem myndast við
greiðslu skulda og innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning. Peningalegar eignir og skuldir í erlendri mynt eru
umreiknaðar miðað við gengi myntar árslok og er áfallinn gengismunur færður í rekstrarreikning á meðal fjármagnsliða.
Gengismunur af erlendum gjaldmiðlum er færður nettó í rekstrarreikningi.

Eignir og skuldir dótturfélaga sem gera upp í öðrum gjaldmiðli en evrum eru umreiknaðar yfir í evrur á uppgjörsdegi. Tekjur
og gjöld vegna slíkra félaga eru umreiknuð á meðalgengi ársins. Gengismunur sem myndast við slíkan umreikning yfir í evrur
er færður á sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu, þýðingarmun. Þegar dótturfélög sem gera upp í annarri mynt en evrum
eru seld, að hluta eða öllu leyti, er þýðingarmunur sem áður hefur verið færður í yfirliti um heildarafkomu færður í
rekstrarreikning.
Skráning tekna
Tekjur eru skráðar miðað við þá þóknun sem samstæðan væntir að eiga rétt á vegna viðskiptanna. Samstæðan skráir tekjur
þegar að yfirráð vörunnar hafa færst til viðskiptavinar.
Sala sjávarafurða
Samstæðan selur fyrst og fremst frosnar sjávarafurðir á innlenda og erlenda markaði. Afurðirnar eru ýmist unnar og seldar
eða seldar í gegnum beina umboðssölu. Tekjur vegna sölu á sjávarafurðum eru færðar á ákveðnum tímapunkti, þegar til
þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar yfirráð yfir seldri vöru flytjast yfir til kaupanda, sem er almennt við
afhendingu vöru til kaupanda eða flutningsaðila. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta. Vörusala félagsins
er almennt seld gegn gjaldfresti og krafa færð upp við afhendingu vöru. Samstæðan færir ekki upp skuldbindingu vegna
vöruskila þar sem slíkar upphæðir hafa sögulega verið óverulegar.
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Reikningsskilaaðferðir
Fjármunatekjur og fjármagnskostnaður
Fjármunatekjur
Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og arðstekjum og eru færðar þegar líklegt þykir að
samstæðan muni hafa hagrænan ávinning af þeim og unnt er að meta fjárhæð teknanna með áreiðanlegum hætti.
Vaxtatekjur eru færðar eftir því sem þær falla til miðað við virka vexti. Virkir vextir eru sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir
áætlað sjóðstreymi eða tekjur yfir áætlaðan líftíma fjáreignarinnar þannig að það jafngildi bókfærðri fjárhæð fjáreignarinnar.
Arðstekjur eru færðar í rekstrarreikning á þeim degi sem arðsúthlutun er samþykkt.
Fjármagnskostnaður
Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af fjárskuldum, tapi af fjármálagerningum og virðisrýrnun fjáreigna.
Fjármagnsgjöld eru færð í rekstrarreikning á því tímabili sem þau falla til, að undanskildum fjármagnskostnaði sem fellur til
við kaup eða byggingu eignfærsluhæfrar eignar. Slíkur kostnaður er eignfærður sem hluti af eigninni fram að þeim tíma er
eign er tilbúin til notkunar. Eignfærsluhæf eign er eign sem tekur nokkurn tíma að koma í starfshæft ástand s.s. nýsmíði
skipa.
Gengismunur
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli félagsins á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara
fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningsskiladags.
Ópeningalegar eignir sem færðar eru á sögulegu kostnaðarverði eru ekki uppfærðar vegna gengisbreytinga. Gengismunur
sem myndast er færður í rekstrarreikning miðað við eðli þeirra viðskipta sem hann tengist. Gengismunur af handbæru fé er
tilgreindur sérstaklega sem gengismunur í rekstrarreikningi á meðal fjármagnsliða.m eru færð á gildandi gengi þess dags
sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok
reikningsskiladags. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

Skráning gjalda
Gjöld sem stofnað er til við öflun tekna á tímabilinu eru færð sem rekstrarkostnaður. Gjöld sem stofnað er til á reikningsárinu
en varða síðari reikningsár eru færð til eignar í efnahagsreikningi sem fyrirframgreiddur kostnaður. Gjöld sem varða
reikningsárið en koma til greiðslu síðar, eru færð til skuldar sem áfallinn kostnaður í efnahagsreikningi.
Tekjuskattur
Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Útreikningur hans byggir á afkomu fyrir skatta að teknu tilliti til
varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattshlutfall er 20%.
Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins auk
leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.
Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. Mismunurinn stafar
af því að tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. Frestaður tekjuskattur er ekki færður
vegna tímabundins mismunar sem verður til við upphaflega skráningu
Tekjuskattseign er metin á reikningskiladegi og er einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á móti
skattskyldum hagnaði í framtíðinni.
Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast
félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru
upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum
beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.
Varanlegir rekstrarfjármunir eru afskrifaðir línulega á áætluðum nýtingartíma þeirra, að teknu tilliti til vænts hrakvirðis.
Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi, og er færður við
rekstrarreikning við sölu.
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Reikningsskilaaðferðir (frh.)
Keyptar óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og
hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Óefnislegar eignir samanstanda af varanlegum
fiskveiðiheimildum og eru eignir þessar ekki afskrifaðar.
Keyptar aflaheimildir eru færðar til eignar á kostnaðarverði sem óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma og eru
gerð á þeim virðisrýrnunarpróf að minnsta kosti árlega.
Virðisrýrnun eigna annarra en fjáreigna
Á reikningsskiladegi er bókfært verð eigna metið með tilliti til virðisrýrnunar. Komi fram vísbending um virðisrýrnun er
endurheimtanlegt virði eignarinnar metið til að unnt sé að ákvarða upphæð virðisrýrnunar (ef einhver er).
Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á nýtingarvirði
er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við fjármögnun slíkrar
eignar að teknu tilliti til skatta. Þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna þá metur samstæðan
endurheimtanlegt virði þeirrar sjóðskapandi einingar sem eignin fellur undir.
Sé endurheimtanlegt virði eignar eða fjárskapandi einingar metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar lækkað
í endurheimtanlegt virði. Virðisrýrnun fjárskapandi eininga er fyrst færð til lækkunar á tengdri viðskiptavild, en síðan til
hlutfallslegrar lækkunar á bókfærðu verði annarra eigna einingarinnar. Tap vegna virðisrýrnunar er fært í rekstrarreikning.
Ef áður færð virðisrýrnun á ekki lengur við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, þó ekki umfram upphaflegt
kostnaðarverð eða afskrifað kostnaðarverð sé um eign með takmarkaðan líftíma að ræða. Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki
heimilt að bakfæra.
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum
Til hlutdeildarfélaga teljast félög þar sem fjárfestir hefur veruleg áhrif á rekstrar- og fjármálastefnu, án þess að teljast hafa
yfirráð. Samkvæmt hlutdeildaraðferð eru eignarhlutar í hlutdeildarfélögum færðir á kostnaðarverði að teknu tilliti til
hlutdeildar í rekstri og annarra breytinga á eigin fé, og virðisrýrnunar einstakra fjárfestinga. Tap hlutdeildarfélaga umfram
hlutdeild er aðeins gjaldfært hafi samstæðufélag gengist í ábyrgð eða stofnað til skuldbindinga fyrir þeirra hönd.

Birgðir
Birgðir eru metnar á kostnaðarverði/framleiðsluverði eða dagverði, hvort sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða
samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í söluhæft ástand.
Framleiðslukostnaður samanstendur af hráefnikostnaði, launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar. Dagverð
er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum kostnaði við að ljúka við framleiðslu vara og áætluðum
sölukostnaði. Birgðir af rekstrarvörum og veiðarfærum eru færðar á áætluðu kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu, ef
við á.

Fjármálagerningar
Fjáreignir og fjárskuldir eru færðar þegar samningsbundin réttur eða skylda til greiðslu myndast hjá félaginu.
Fjáreignir og fjárskuldir eru færðar á gangvirði við upphaflega skráningu. Viðskiptakostnaður sem rekja má beint til kaupa
eða útgáfu fjáreigna eða fjárskulda sem ekki eru færð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning er bætt við eða dreginn frá
gangvirði við upphaflega skráningu eftir því sem við á. Viðskiptakostnaður vegna fjáreigna eða fjárskulda á gangvirði í
gegnum rekstrarreikning er færður strax í rekstrarreikning.
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Skýringar
31.

Reikningsskilaaðferðir (frh.)
Fjáreignir
Til fjáreigna teljast fjárfestingar í skuldabréfum og hlutabréfum, handbært fé, viðskiptakröfur og aðrar kröfur.
Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði
Fjáreignum er skipt í þrjá flokka; fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði, fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning eða
fjáreignir á gangvirði í gegnum aðra heildarafkomu. Flokkun þeirra fer eftir eðli og viðskiptalíkani félagsins fyrir viðkomandi
fjáreignir.
Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði
Fjáreign sem áætlað er að eiga til gjalddaga og samningsbundnar greiðslur á settum gjalddögum samanstanda einungis af
afborgunum af höfuðstól og vöxtum, skal skrá á afskrifuðu kostnaðarverði nema gerningurinn sé skilgreindur á gangvirði í
gegnum rekstrarreikning í samræmi við gangvirðisheimildina. Slíkar eignir eru upphaflega færðar á gangvirði að viðbættum
öllum tengdum viðskiptakostnaði. Eftir upphaflega skráningu eru slíkar fjáreignir metnar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað
við virka vexti, að frádreginni virðisrýrnun. Fjáreignir félagsins sem metnar eru á afskrifuðu kostnaðarverði eru kröfur á
tengda aðila (þ.m.t. skuldabréfaeign), viðskiptakröfur og handbært fé.
Fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning
Eignarhlutar í öðrum félögum þar sem félagið hefur ekki yfirráð eða veruleg áhrif eru metnir á gangvirði í gegnum
rekstrarreikning. Umræddar fjárfestingar teljast óverulegar.
Fjáreignir á gangvirði um aðra heildarafkomu
Samstæðan á engar fjáreignir sem falla í þennan flokk.
Virkir vextir
Vaxtatekjur af fjáreignum öðrum en þeim sem metnar eru á gangvirði í gegnum rekstrarreikning eru færðar miðað við virka
vexti nema fyrir skammtímakröfur þegar áhrif afvöxtunar eru óveruleg.

Virkir vextir er sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir áætlað sjóðstreymi yfir áætlaðan líftíma fjármálagernings, eða yfir styttra
tímabil ef við á, þannig að það jafngildi bókfærðri fjárhæð fjáreignarinnar við upphaflega skráningu.
Virðisrýrnun fjáreigna
Fjáreignir félagsins sem falla undir gildissvið virðisrýrnunarlíkans IFRS 9 eru kröfur á tengda aðila, viðskiptakröfur og
handbært fé. Félagið beitir sértæku mati á virðisrýrnun krafna, sjá nánar í skýringu 26 undir liðnum útlánaáhætta.

Félagið metur vænt útlánatap sérstaklega fyrir hvern viðskiptamann, og á hverjum reikningsskiladegi er kannað hvort til
staðar sé hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna. Fjáreign hefur rýrnað í virði ef hlutlægar vísbendingar eru um að
einn eða fleiri atburðir, sem hafa orðið, hafa áhrif á vænt framtíðarsjóðstreymi eignarinnar og hægt er að meta virðisrýrnun
með áreiðanlegum hætti. Félagið færir sértæka niðurfærslu fyrir fjáreignir þar sem hlutlæg vísbending er um virðisrýrnun.
Breytingar á virðisrýrnunarframlagi fjáreigna í afskriftareikning eru færðar í rekstrarreikning á því tímabili sem matið fer
fram. Virðisrýrnun er bakfærð ef unnt er að tengja bakfærsluna með hlutlægum hætti við atburð sem átt hefur sér stað eftir
að virðisrýrnun var færð.
Afskráning fjáreigna
Félagið afskráir fjáreignir þegar samningsbundinn réttur til framtíðarsjóðstreymis af fjáreigninni er ekki lengur til staðar eða
þegar áhætta og ávinningur af fjáreigninni flyst yfir á annars aðila.
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Skýringar
31.

Reikningsskilaaðferðir (frh.)
Fjárskuldir og eiginfjárgerningar
Eiginfjárgerningur er hvers konar samningur sem felur í sér eftirstæða hagsmuni í eignum félags eftir að allar skuldir hans
hafa verið dregnar frá. Eiginfjárgerningar útgefnir af félaginu eru skráðir á kostnaðarverði að frádregnum beinum kostnaði
við útgáfu þeirra.
Kaup á eigin hlutum eru færð til lækkunar á heildarhlutafé. Enginn hagnaður eða tap eru færð í rekstrarreikning vegna
kaupa, sölu eða útgáfu á eigin hlutum.
Fjárskuldir eru metnar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.
Félagið afskráir fjárskuldir eingöngu þegar skuldbinding vegna þeirra er ekki lengur til staðar. Hagnaður eða tap vegna
afskráningar eru færð í rekstrarreikning.
Handbært fé
Handbært fé samstæðunnar samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
Langtímaskuldir
Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum afborgunum af höfuðstól og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp
miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vextir færast í rekstrarreikning með aðferð virkra
vaxta. Lántökukostnaður er eignfærður er hann fellur til og gjaldfærður á lánstíma með aðferð virkra vaxta.

Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallins kostnaðar.
Skuldbindingar
Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að samstæðan verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.
Leigusamningar
Við upphaflega skráningu metur samstæðan hvort samningur teljist vera leigusamningur eða innihaldi leigusamning.
Samstæðan skráir nýtingarrétt til eignar (leigueign) og samsvarandi leiguskuldbindingu vegna allra leigusamninga, nema
skammtímaleigu (til skemmri tíma en 12 mánaða) og fyrir leigueignir með lágt virði þar sem leigugreiðslur eru færðar
línulega á meðal rekstrargjalda yfir leigutímann.
Leiguskuldbinding er upphaflega metin á núvirði framtíðarleigugreiðslna. Leigugreiðslur eru núvirtar með innbyggðum
vöxtum í samningi, eða ef þeir eru ekki aðgengilegir, með vöxtum af viðbótarlánsfé. Leiguskuldbinding samanstendur af
föstum greiðslum að frádregnum leiguhvötum, breytilegum greiðslum vegna vísitölu, væntu hrakvirði og kaupréttum á
leigueignum ef líklegt er talið að þeir verði nýttir.
Leigugreiðslur skiptast í vaxtagjöld og greiðslur af höfuðstól sem koma til lækkunar á leiguskuldbindingu. Samstæðan
endurmetur leiguskuldbindingu ef leigutímabil breytist, ef leigugreiðslu breytast vegna vísitölutengingar eða þegar breytingar
eru gerðar á leigusamningi sem ekki leiða til þess að nýr leigusamningur er skráður.
Leigueign er afskrifuð á því sem styttra reynist af líftíma leigusamnings eða hinnar leigðu eignar. Ef leigusamningur leiðir til
eigendaskipta eða ef bókfært verð leiguegn felur í sér kauprétt á hinu leigða, þá er leigueign afskrifuð á líftíma hins leigða.
Leigueign er afskrifuð frá upphafsdegi leigusamnings.
Breytilegar leigugreiðslur sem eru ekki vísitölutengdar eru ekki hluti af leiguskuldbindingu eða nýtingarrétti eignar, heldur
gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til.
Samstæðan nýtir sér heimild IFRS 16 til þess að skilja ekki samningsbundnar greiðslur vegna þjónustuþáttar (eða aðrar
greiðslur sem ekki teljast til leigu) frá leigugreiðslum við mat á leiguskuldbindingu og nýtingarrétti.
Innleiðing nýrra og endurbættra staðla
Samstæðan hefur ekki innleitt nýja eða endurbætta staðla sem hafa verið gefnir út en ekki tekið gildi. Þann 1. janúar 2021
taka gildi endurbætur á IFRS 9, IFRS 7 og IFRS 16 sem snúa að áhrifum af fyrirhuguðum breytingum á vaxtaviðmiðum á
reikningsskil (IBOR reform Phase II). Það er mat stjórnenda að innleiðing þeirra breytinga muni ekki hafa veruleg áhrif á
samstæðureikninginn.
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Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Einkunnarorð Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. (Ú.R.) eru virðing og þekking á auðlindum sjávar. Framtíðarsýn Ú.R. hverfist um
að fylgja nútímakröfum um arðbæran rekstur. Gildi fyrirtækisins virðing, ábyrgð, áreiðanleiki og gæði endurspeglast í ábyrgri
og sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins. Ú.R. er stolt af því að gefa út sína fyrstu skýrslu um umhverfis-, félags- og
stjórnarhætti (UFS) samhliða ársskýrslunni 2020, sem finna má á www.urseafood.is. Ófjárhagslegar upplýsingar eiga við árið
2020 og ná til allra þátta í rekstri Ú.R. og dótturfélaga þess.
Ú.R. hefur sett fjórar stefnumótandi áherslur varðandi UFS þætti:
•
•
•
•

Vernda höfin okkar og bæta loftslag
Bæta heilsu okkar
Efla fólkið okkar
Styrkja samfélög okkar

UFS skýrslan fjallar um alla þætti sem settir eru fram í 66. gr. d. 3/2006 í lögum um ársreikninga, áhættur og mælikvarða
varðandi umhverfis-, félags- og starfsmannamál, ásamt umræðu um mannréttindamál og spillingu og mútur.

Viðskiptalíkan
Ú.R. hefur byggt upp traustan rekstur með sjálfbæra arðsemi í kjarnaiðnaði Íslendinga: Sjávarútvegi. Langtímahorfur eru fyrir
sterkan vöxt vegna aukinnar alþjóðlegrar eftirspurnar eftir villtum sjávarafurðum. Ú.R. er ein stærsta sjávarútvegssamstæða
á Íslandi sem byggir starfsemi sína á úthlutuðum kvóta, stefnumótandi fjárfestingum og samstarfssamningum við Brim hf.,
Arctic Fisheries og ÚR - Innovation ehf. Fyrirtækið leitast stöðugt við að uppfylla kröfur samtímans um skilvirkni í rekstri,
gæðahráefni og fyrirmyndarbúnaði fyrir sjómenn. Auk þess er sjálfbærni og gæði starfsmanna fyrirtækisins mikilvæg fyrir alla
þætti starfseminnar.

Stefnur
UFS skýrslan fjallar um allar þætti sem settir eru fram í 66. gr. d. 3/2006 í lögum um ársreikninga í UFS skýrslu sinni, en
eftirfarandi er úrdráttur úr umfjöllun skýrslunnar:
Umhverfismál
Ú.R. hefur fimm megin stefnur í umhverfismálum:
Sjálfbær veiði: Í október 2020 samþykktu meðlimir Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi eða SFS stefnu um samfélagslega
ábyrgð sem byggir á sjálfbærnis markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Ú.R. er stolt af því að vera eitt af fyrstu fyrirtækjunum
sem undirrituðu og skuldbundu sig til að axla ábyrgð og stuðla að gagnsæi.
Rekjanleiki og gæði : Ú.R. vinnur innan kvótakerfisins. Fiskistofa, fyrir hönd sjávarútvegsráðuneytisins, dreifir kvótanum og
hefur yfirumsjón með daglegum rekstri kerfis sem sér um kvótaviðskipti. Fiskistofa safnar gögnum um landaðan afla frá
höfnum í rauntíma auk upplýsinga um vinnslu og útflutning á fiskiafurðum sem gerðar eru með rafrænu eftirliti.
Losun gróðurhúsalofttegunda : Eldsneyti er mesta uppspretta umhverfisáhrifa af starfsemi ÚR. Allt rafmagn sem Ú.R. notar er
keypt af endurnýtanlegum uppruna. Ú.R. stefnir að því að innleiða nýja tækni sem á að draga verulega úr eldsneytisnotkun.
Auk þess er öll úrgangsolía send til Hreinsitækni til endurvinnslu samkvæmt samkomulagi við Úrvinnslusjóð. Endurunna olían
er síðan seld sem verksmiðjueldsneyti.
Úrgangsstjórnun: Heildarmarkmið Ú.R. er að lágmarka og flokka úrgang í allri starfsemi sinni, 84% af úrgangi var
endurunninn árið 2020. Ú.R. selur 100% af afla sínum (að undanskildum görnum) til vinnslu og dreifingaraðila og því er
100% nýting af sjávarafurðunum. Árið 2020 fjárfesti Ú.R. fyrir 150 m.kr. í fjárfestingafélagi sem heitir ÚR - Innovation ehf.
þar sem lögð er áhersla á líftækni og minnkun umhverfisáhrifa.
Veiðarfæraúrgangur: Í mars 2021 gerðist Ísland aðili að Global Ghost Gear Initiative (GGGI). Árið 2021 hóf Ú.R að rekja
nettó þyngdarskil á veiðinetum eftir hverja ferð með niðurstöðum sem birta á í næstu UFS skýrslu. Engin óhöpp urðu á árinu
þar sem veiðibúnaður týndist á sjó. Ú.R. hefur fyrirbyggjandi umsjón með förgun veiðarfæraúrgangs með því að senda öll
ónothæf veiðinet til endurvinnslu í Danmörku.
Mælikvarða í umhverfismálum, og niðurstöður þeirra, sem Ú.R. telur mikilvæga má finna á síðum 35-36 í UFS skýrslu 2020.
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Félagsmál
Ú.R. hefur 7 megin stefnur í félagsmálum:
Mannauður: Kjarnaeining Ú.R. er fólkið og fjölskyldur þeirra. Markmið Ú.R. er að veita framúrskarandi vinnuaðstæður, hvort
sem er á sjó, á landi eða á skrifstofunni, til þess að laða að hæfileika í sjávarútvegi. Stór hluti starfsmanna er í stéttarfélagi
eða um 73%. Ú.R. tryggir að öll lögbundin réttindi starfsmanna séu uppfyllt, jafnrétti á vinnustað og að kjarasamningar séu
virtir. Árið 2020 var meðal starfsmannafjöldi 68 en voru 82 á árinu 2019. Fækkunin var aðallega vegna minni eftirspurnar
vegna COVID-19 og einnig var notkun á einum togara hætt. Þó sjávarútvegurinn sé karllægur iðnaður leitast Ú.R. við að auka
hlut kvenna innan greinarinnar og hefur það að markmiði að innleiða jafnlaunavottun fyrir árslok 2022. Ein af lykiláherslum
Ú.R. í mannauðsmálum eru starfsmannahátíðir, til að koma öllum hjá Ú.R. og fjölskyldum þeirra saman.
Jöfn tækifæri: Ú.R. leitast við að auka gildi kvenna í sjávarútvegi og hefur það að markmiði að innleiða jafnlaunavottun fyrir
árslok 2022. Það er forgangsverkefni Ú.R. að styðja konur á öllum stigum. Tveir af þremur stjórnarmeðlimum eru konur.
Heilsa og öryggi: Ú.R. hefur innleitt eftirfarandi stefnur í tengslum við heilbrigði og öryggi:
• Heilbrigðisstefna: að stuðla að því að starfsmenn séu verndaðir gegn heilsufarshættum og heilsutjóni á vinnustöðum.
• Vinnuverndarstefna: verndaráætlun og áhættumat togara og áhafna þess, þ.m.t. öryggisfulltrúar.
Nám og þróun : Ú.R. leggur áherslu á að þróa færni og þekkingu starfsmanna sinna. Það er fjölbreytt færni sem krafist er á
ýmsum stigum. Með COVID-19 nýtti Ú.R. tækifærið til að fjárfesta í meiri þjálfun. Árið 2020 fengu starfsmenn að meðaltali 35
klukkutíma af þjálfun sem er hærra en meðaltal síðustu ára. Þjálfun er bæði almenn og tengd iðnaðinum, svo sem HACCP og
heildar gæðastjórnun.
Reglur: Auk þeirrar heilbrigðis- og öryggisstefnu sem nefndar voru hefur Ú.R. einnig sett fram eftirfarandi stefnur:
•
•
•
•
•

Aðgerðaáætlun um jafnrétti
Starfsmannastefna og aðgerðaáætlun
Viðbragðsstefnu og aðgerðaáætlun
Persónuverndarstefnu
Stefna um uppljóstrum

Hátíðarhöld starfsmanna: Starfsmannahátíðir eru frábær leið til að koma saman öllum hjá Ú.R. og einnig fjölskyldum þeirra.
Framlög samfélagsins: Ú.R. styrkir margar keppnir, íþrótta- og góðgerðarfélög sem hluta af framlagi til samfélagsins.
Virðing mannréttinda: Í stefnu um samfélagslega ábyrgð Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, sem undirrituð er af Ú.R., er að
finna kröfur um að fylgja öllum lögum er varða mannréttindi, barna- og þvingað vinnuafl.
Gegn spillingu og mútum: Ú.R. hefur ekkert umburðarlyndi gagnvart spillingu og gerir kröfu til sín og fjárfesta fyrirtækja
sinna að fylgja siðferðislegum stöðlum. Snemma árs 2021 var sett stefna um uppljóstrara. Ef eitthvert atvik tengt þessu koma
upp er því rakleiðis beint til stjórnar. Auk þess mun Ú.R. líta til þess að útbúa stefnu um siðferðis- og spillingarmál á árinu
2021.

Áhættustýring
Atvinnustarfsemi Ú.R. er útsett fyrir ýmsum áhættuþáttum sem tengjast rekstri hennar og fjárhag. Árangursrík áhættustýring
er mikilvæg til að lágmarka hættu á efnislegum misgjörðum og til að fyrirtækið geti stundað rekstur sinn. Eftirfarandi lýsing á
áhættuþáttum er ekki tæmandi og er ekki skráð í neinni forgangsröð. Nánari umfjöllun um áhættuþætti er að finna á bls. 26 í
UFS skýrslunni.
Veiðiheimildir: Helsta eign Ú.R. eru veiðiheimildir. Til að koma í veg fyrir áhættu í tengslum við veiðiheimildir bæði í framboði
og eftirspurn hefur Ú.R. fjölbreyttan kvóta fiskitegunda. Jafnframt hefur það fjárfest í Brim hf. og Arctic Prime Fisheries til að
auka fjárfestingar í sjávarútvegi í Norður-Atlantshafi.
Slys og atvik : Sjávarútvegurinn er áhættumikill iðnaður. Veiðiaðferðir, skip og búnaður hafa batnað verulega með tímanum.
Ú.R. leggur mikla áherslu á að tryggja góða heilsu og öryggi starfsmanna sinna með sérstakri áherslu á starfsemi skipa sinna
og áhafna.
Covid-19: Frá því snemma árs 2020 er COVID-19 einn mesti áhættuþáttur Ú.R., bæði fyrir starfsfólk og sjávarfang félagsins
sem selt er um allan heim. Ú.R. hefur innleitt strangar rekstraraðferðir á öllum stigum fyrirtækisins með skýrum aðskilnaði
teyma og verkefna, auk þess að innleiða hreinlætisstaðla fyrir sótthreinsun til að forðast hvers kyns útbreiðslu COVID-19.
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Lykilmælikvarðar
Ú.R. hefur margs konar hagsmunaaðila, sem allir gegna lykilþáttum í viðskiptum sínum með áhrif í heildar framboðskeðjunni
og samfélaginu. Ú.R. metur forystu og aðgerðir af hálfu hagsmunaaðila sinna og tekur tillit til þeirra við ákvarðanatöku sem
varðar stefnu og framkvæmd fyrirtækisins. Markmið Ú.R. er að tryggja góð og gagnsæ samskipti við alla hagsmunaaðila. Fyrir
þessa fyrstu UFS skýrslu gerði Ú.R. rannsókn í byrjun mars 2021 til að fá endurgjöf frá hagsmunaaðilum í tengslum við
greiningu á lykilmælikvörðum. Niðurstöður greiningarinnar má finna á bls. 30 í árs- og UFS skýrslu 2020.
Að auki leggur Ú.R. áherslu á að leggja sitt af mörkum við að ná sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (SDGs) og hefur
bent á 8 SDG sem eru beintengd stefnumótandi áherslum Ú.R. Meira um áherslurnar má finna á bls. 31 í árs- og UFS skýrslu
2020.

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020

35

Fjárhæðir í EUR
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Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
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kt. 410998-2629

Útgerðarfélag
Reykjavíkur hf.
Samstæðuársreikningur
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Efnisyfirlit
Áritun óháðs endurskoðanda

2-3

Skýrsla stjórnar

4-5

Rekstrarreikningur
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Yfirlit um eigið fé

6
7-8
9
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Skýringar

11-25

Viðauki - Ófjárhagsleg upplýsingagjöf

26-28

Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og hluthafa í Útgerðarfélagi Reykjavíkur hf.
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. fyrir árið 2020.
Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um
sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2020, efnahag
hennar 31. desember 2020 og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga.
Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er
nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. í
samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur sem og aðrar siðareglur sem eru viðeigandi við
endurskoðun á Íslandi, og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra reglna. Við teljum að við endurskoðunina höfum við
aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við lög
um ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er
varðandi gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem
er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð samstæðuársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi
Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um
rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu
samstæðuársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta
starfsemi, eða hafi enga aðra raunhæfa möguleika.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að samstæðuársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort
sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.
Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda
samstæðuársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við
gagnrýnni hugsun við endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í samstæðuársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi
getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu samstæðuársreiknings, að einhverju sé viljandi
sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar,
reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.

séu viðeigandi og hvort
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Áritun óháðs endurskoðanda
• Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar
hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum
efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka
athygli á viðeigandi skýringum samstæðuársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi
þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er
fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um
rekstrarhæfi félagsins.
• Metum í heild sinni hvort samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og
atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við ársreikninginn með
tilliti til glöggrar myndar.
• Öflun fullnægjandi endurskoðunargagna vegna fjárhagsupplýsinga eininga innan samstæðunnar, til að geta
látið í ljós álit á samstæðuársreikningi. Við erum ábyrg fyrir skipulagi, umsjón og framgangi endurskoðunar
samstæðunnar. Við berum ein ábyrgð á áliti okkar.
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og
veruleg atriði sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit sem komu
fram í endurskoðuninni, ef við á.
Kópavogi, 24. mars 2021
Deloitte ehf.
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Skýrsla stjórnar
Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um
ársreikninga.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er sjávarútvegsfyrirtæki með fjölbreyttan rekstur.
Starfsemin á árinu
Hagnaður samstæðunnar á árinu samkvæmt rekstrarreikningi nam.........................................
Eignir samstæðunnar í árslok samkvæmt efnahagsreikningi námu...........................................
Bókfært eigið fé í árslok samkvæmt efnahagsreikningi nam....................................................
Eiginfjárhlutfall samstæðunnar í árslok samkvæmt efnahagsreikningi nam................................
Fjöldi ársverka á árinu nam................................................................................................

6.473.502
452.943.032
243.826.911
54%
68

Óvissuþættir og ytra umhverfi
Áhrifa COVID-19 gætti á rekstur félagsins á árinu. Samdráttur í tekjum frá fyrra ári nam 17% og verðlækkun
vegna minni eftirspurnar litar afkomu ársins. Stjórnendur hafa gripið til aðgerða til að mæta þessum áhrifum, má
þar helst nefna aukna áherslu á nýsköpun og vöruþróun til að mæta minnkandi eftirspurn og styðja við
áframhaldandi arðsemi á næstu árum. Þá hefur verið gripið til sóttvarnaraðgerða, en í þeim aðgerðum felst m.a.
að sjómenn félagsins fóru í skimun fyrir veiðarferðir, starfsmenn á skrifstofu unnu mikið heima hjá sér og allur
óþarfa umgangur á vinnustöðum takmarkarður.

Stjórnendur hafa tekið tillit til áhrifa COVID-19 á matskennda liði reikningsskilanna, m.a. við mat á virðisrýrnun
viðskiptavildar, rekstrarfjármuna og fjárkrafna. Nánari upplýsingar er að finna í skýringu 28.

Atburðir eftir reikningsskiladag
Félagið hélt velheppnað víxlaútboð í febrúar til greiðslu á víxli UR 21 0302 og styrkingar á lausafé félagsins.

Hluthafar
Í upphafi og lok ársins voru fimm hluthafar í félaginu:
Línuskip ehf.....................................................................
Stilla útgerð ehf...............................................................
Fiskines ehf.....................................................................
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.............................................
Guðmundur Kristjánsson...................................................

500797-2669
620103-2920
420201-5160
410998-2629
220860-4429

Samtals...................................................................................................

46,96%
36,89%
14,63%
1,51%
0,02%
100,00%

ISK
304.900.000
239.502.901
95.000.000
9.817.935
100.000
649.320.836

Tillaga til aðalfundar
Stjórn félagsins leggur til að allt að 3,2 milljón evrur verði greiddar í arð til hluthafa á árinu 2021, en vísar að
öðru leyti í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hagnaðar.
Eigin hlutir
Félagið á 9.817.878 eigin hluti í árslok og er nafnverð hvers hlutar ein króna.
Góðir stjórnarhættir
Stjórn félagsins leitast við að viðhalda góðum stjórnarháttum og hefur til hliðsjónar leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og
Nasdaq OMX Ísland. Stjórn félagsins starfar eftir starfsreglum félagsins. Félagið er stofnaðili Samfélagsstefnu
SFS og gerir samfélags skýrslu nú í fyrsta sinn.
Hlutfall kvenna í stjórn er 66,67% og hlutfall karla er 33,33%.
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Skýrsla stjórnar
Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Samkvæmt lögum um ársreikninga skulu félög sem teljast stór félög samkvæmt ákvæðum laganna veita
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif í tengslum við umhverfis‐,
félags‐ og starfsmannamál, stefnu í mannréttindamálum, hvernig það spornar við spillingar‐ og mútumálum auk
stuttrar lýsingar á viðskiptalíkani félagsins og fleira. Gerð er grein fyrir stefnu og árangri félagsins í þessum
málum í viðauka með ársreikningnum.
Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra
Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. koma fram í samstæðuársreikningi þessum
allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og
fjárhagslegri þróun á árinu.
Stjórn og framkvæmdastjóri Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. staðfestir hér með samstæðuársreikning félagsins
með undirritun sinni.

Reykjavík, 24. mars 2021
Í stjórn

Stjórnarformaður

Framkvæmdastjóri
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Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr.

2020

2019

Rekstrartekjur ................................................................

55.162.326

66.818.520

Kostnaðarverð seldra vara ...............................................

(49.736.460)

(59.047.849)

Framlegð
Aðrar tekjur og söluhagnaður ...........................................

4

Annar rekstrarkostnaður ..................................................
Afskriftir fastafjármuna ...................................................

11

Afskrift annarra óefnislegra eigna .....................................

9,12

Rekstrarhagnaður

5.425.867

7.770.671

4.231.560

25.423.107

(1.251.996)

(2.295.781)

(1.372.765)

(624.951)

(765.729)

(1.015.737)

6.266.937

29.257.308

13

12.911.792

10.882.257

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................

6

(13.709.485)

Áhrif af dómi ..................................................................

27

Áhrif hlutdeildarfélaga .....................................................

0
(797.693)

Hagnaður fyrir skatta

5.469.244

Tekjuskattur ..................................................................

7

Hagnaður af áframhaldandi starfsemi
Seldar rekstrareiningar ....................................................
Hagnaður ársins

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020
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1.004.259

(5.523.292)
(22.559.886)
(17.200.921)
12.056.387
(182.621)

6.473.502

11.873.766

0

19.960.881

6.473.502

31.834.647
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir

Skýr.

31.12.2020

31.12.2019

Fastafjármunir
Aðrar óefnislegar eignir ...................................................

9

3.835.409

4.583.373

Fiskveiðiheimildir ...........................................................

10

81.557.200

81.557.200

Varanlegir rekstrarfjármunir .............................................

11

30.436.063

8.859.835

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ......................................

13

260.514.906

275.490.200

Eignarhlutar í öðrum félögum ...........................................

14

1.439.575

1.420.881

Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur ...........................

15

18.205.595

43.428.609

395.988.749

415.340.099

5.444.483

3.814.580

Veltufjármunir
Vörubirgðir ....................................................................

16

Viðskiptakröfur ..............................................................

17

939.646

3.209.134

Kröfur á tengd félög ........................................................

24

22.692.818

3.433.607

Næsta árs afborgun skuldabréfa og langtímakrafna .............

15

13.827.313

24.680.997

Aðrar skammtímakröfur ..................................................

2.789.482

1.443.396

Handbært fé ..................................................................

11.260.541

11.674.074

56.954.283

48.255.787

452.943.032

463.595.886

Eignir

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020

Fjárhæðir í EUR

7

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir

Skýr.

Eigið fé

31.12.2020

31.12.2019

19 , 20

Hlutafé ..........................................................................

5.128.332

5.128.332

Yfirverðsreikningur hlutafjár .............................................

107.235.415

107.235.415

Lögbundinn varasjóður ....................................................

1.282.083

1.282.083

Þýðingarmunur ..............................................................

2.429.173

173.773

Bundinn eiginfjárreikningur ..............................................

22.422.951

15.727.238

Óráðstafað eigið fé .........................................................

105.328.957

107.117.545

Eigið fé

243.826.911

236.664.386

151.759.805
25.694.180

162.088.189
26.905.203

177.453.985

188.993.392

17.808.680

0

1.255.717

1.499.126

7.300.000

6.875.000

Langtímaskuldir og skuldbindingar
Skuldir við lánastofnanir ..................................................
Tekjuskattsskuldbinding ..................................................

21
23

Skammtímaskuldir
Víxilskuld ......................................................................

22

Viðskiptaskuldir ..............................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda ................................

21

Ógreiddir reiknaðir skattar ...............................................

7

206.776

135.939

Skuldir við tengd félög ....................................................

24

3.921.075

4.815.166

Skuld vegna dómsmáls ...................................................

27

0

22.559.886

1.169.887

2.052.990

31.662.135

37.938.107

Skuldir

209.116.120

226.931.499

Eigið fé og skuldir

452.943.032

463.595.886

Aðrar skammtímaskuldir .................................................
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2020

Skýr.

2020

2019

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður ...........................................................

6.266.937

Afskriftir ........................................................................

1.372.765

624.951

Afskrift annarra óefnislegra eigna .....................................

765.729

1.015.737

Sölutap (-hagnaður) fastafjármuna ...................................

12.951

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta

8.418.382

Vörubirgðir (hækkun), lækkun ........................................

(1.958.013)

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda ...........................

(19.670.272)

Handbært fé (til), frá rekstri án vaxta og skatta

(13.209.903)

Innborgaðir vextir og arður ..............................................

56.216

Greiddir vextir ...............................................................

(5.757.572)

(Greiddur) innborgaður gengismunur ................................

(668.966)

Greiddur tekjuskattur ......................................................

(491.740)

Handbært fé (til), frá rekstri

(20.071.963)

29.257.308

(22.078.673)
8.819.323
304.591
(216.964)
8.906.950
1.343.172
(7.954.923)
49.173
(2.069.224)
275.148

Fjárfestingahreyfingar
Keypt aflahlutdeild ..........................................................

0

Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir .........................

(11.998.235)

(11.713)

(1.713.470)

Keypt/seld skuldabréf .....................................................

(5.383.257)

(15.443.652)

Afborganir skuldabréfa ....................................................

13.041.946

16.407.979

Keypt/seld fjárfestingaverðbréf ........................................

(18.694)

0

Arður frá hlutdeildarfélögum ............................................

4.585.285

4.007.126

Keyptir/seldir eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ..................

2.439.914

7.444.828

(Hækkun)/lækkun á kröfum á tengd félög ..........................

(1.851.914)

2.495.604

Handbært fé fært út vegna seldra rekstrareininga ...............

0

(14.007.701)

12.801.567

(12.807.522)

Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður ...............................................................
Afborganir langtímaskulda ...............................................

19

(2.169.869)
(6.875.000)

Nýjar langtímaskuldir ......................................................

0

Ný víxilskuld ..................................................................

16.992.250

Lækkun á skuldum við tengd félög ....................................

(858.494)
7.088.887

Lækkun handbærs fjár ....................................................
Handbært fé í upphafi árs ................................................
Áhrif gengisumreiknings dótturfélaga ................................
Handbært fé í lok árs ......................................................

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020
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(181.509)
11.674.074
(232.023)
11.260.541

0
(166.834.798)
146.000.000
0
(422.432)
(21.257.230)
(33.789.604)
45.464.286
(607)
11.674.074

9

Yfirlit um eigið fé ársins 2020

Hlutafé
1. janúar 2019
Fært út vegna sölu skips.....................................

5.128.332

Yfirverðsreikningur
107.235.415

Lögbundinn
varasjóður
1.282.083

Bundinn
eiginfjárreikningur

Sérstakt
endurmat
7.636.643

14.740.787

Þýðingarmunur
(139.575)

(7.636.643)

Fært út vegna sölu dótturfélaga.........................

(5.535.299)

Þýðingarmunur..................................................

656.852

6.521.750

68.632.707

204.516.392

7.636.643

0

5.535.299

5.128.332

107.235.415

1.282.083

0

15.727.238
(1.096.639)

Þýðingarmunur..................................................
Óinnleystar hlutdeildartekjur.............................

(6.521.750)

0
31.834.647

173.773

107.117.545

236.664.386

(603.489)

1.700.128

0

2.858.889

0

2.858.889

7.792.352

Hagnaður ársins.................................................
Greiddur arður...................................................
5.128.332

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 31.12.2020

107.235.415

1.282.083

Fjárhæðir í EUR

0

22.422.951

656.852
(343.504)

31.834.647

Hagnaður ársins.................................................

31. desember 2020

Eigið fé
samtals

(343.504)

Óinnleystar hlutdeildartekjur.............................

1. janúar 2020
Fært út vegna sölu hlutdeildarfélags..................

Óráðstafað
eigið fé

2.429.173

(7.792.352)

0

6.473.503

6.473.503

(2.169.866)
105.328.957

(2.169.866)
243.826.911
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Skýringar
1.

Almennar upplýsingar
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. er með heimilisfesti á Íslandi og er lögheimili félagsins að Fiskislóð 14, 101 Reykjavík.

Ársreikningur þessi hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar.
Yfirlit yfir samstæðu Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. má sjá í skýringu 12.

2.

Grundvöllur reikningsskilanna
Samstæðuársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur.
Samstæðuársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður. Samstæðuársreikningurinn er gerður í evrum sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins.

3.

Mat og ákvarðanir
Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir
sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er
byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru
um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

4.

Aðrar tekjur
2020
Aðrar tekjur .................................................................................................
Hagnaður af sölu eigna ..................................................................................

5.

2019

4.231.560
0
4.231.560

1.708.514
23.714.593
25.423.107

Laun og annar starfsmannakostnaður
2020
Laun ...........................................................................................................
Lífeyrissjóður ...............................................................................................
Önnur launatengd gjöld .................................................................................

Meðalfjöldi stöðugilda ....................................................................................

2019

11.315.047
1.245.633
1.616.853

12.835.194
1.401.340
1.832.992

14.177.533

16.069.526

68

82

Laun og hlunnindi stjórnenda og stjórnar námu 650 þúsund evra á árinu 2020. (2019: 458,3 þúsund evra)
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6.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur greinast þannig:
Vaxtatekjur .................................................................................................
Arður af hlutabréfaeign ..................................................................................
Vaxtatekjur frá tengdum félögum ....................................................................
Framvirkur samningur ...................................................................................

2020

2019

70.367
457
0
0

659.746
580.344
1.061.578
782.454

70.824

3.084.122

Fjármagnsgjöld greinast þannig:
Vaxtagjöld af skuldum við lánastofnanir ...........................................................
Sölutap hlutabréfa ........................................................................................
Önnur vaxtagjöld ..........................................................................................

Gengismunur ...............................................................................................

7.

(5.769.289)
(3.679.713)
(3.702.478)

(6.112.986)
(8.019)
(992.793)

(13.151.480)

(7.113.798)

(628.829)

(1.493.616)

(13.709.485)

(5.523.292)

Tekjuskattur
Tekjuskattur er reiknaður og færður í samstæðuársreikninginn og nemur tekjufærð fjárhæð í rekstrarreikningi 1.004
þúsund evra. (2019: 182,6 þúsund evra gjaldfærsla). Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2021 vegna rekstrarársins 2020
nemur 206,8 þúsund evra.

8.

Seldar rekstrareiningar
Félagið seldi eignarhlut sinn í sölufélögum í Asíu, Seafood Services ehf. og Gjörva ehf. til Brim hf. á árinu 2019.
Rekstraráhrif og söluhagnaður er framsettur í rekstrarreikning í einni línu undir seldar rekstrareiningar.

2020
Seldar rekstrareiningar 2019 ..........................................................................

9.

2019
0

19.960.881

0

19.960.881

Aðrar óefnislegar eignir
2020

2019

Bókfært verð í ársbyrjun ................................................................................
Selt og aflagt á árinu .....................................................................................
Afskrifað á árinu ...........................................................................................
Þýðingarmunur .............................................................................................

4.583.373
0
(765.729)
17.765

4.394.017
955.539
(764.452)
(1.731)

Bókfært verð í árslok .....................................................................................

3.835.409

4.583.373

Aðrar óefnislegar eignir eru vegna yfirverðs við kaup á dótturfélögum, s.s. viðskiptasambönd og viðskiptavild. Aðrar
óefnislegar eignir eru afskrifaðar á 10 árum.
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10. Fiskveiðiheimildir
2020

2019

Bókfært verð í ársbyrjun ................................................................................
Selt á árinu ..................................................................................................

81.557.200
0

101.734.767
(20.177.567)

Bókfært verð í árslok .....................................................................................

81.557.200

81.557.200

Úthlutaðar aflaheimildir til fiskiskipa Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. fiskveiðiárið 2020/2021 miðað við
slægðan fisk:
Aflahlutdeild

Þorskur......................................................

Aflamark

Aflamark

Óveitt aflamark

í prósentum

í kg

í þorskígildis-

í þorskíg.kg

2020/2021

2020/2021

kg.

31.12.2020

0,300%
1,504%

607.181

607.181

Ýsa...........................................................

531.306

483.488

0

Ufsi...........................................................

4,118%

2.566.156

1.616.678

2.742.158

Karfi/gullkarfi.............................................

11,697%
18,311%

3.808.033

2.703.703

1.995.744

Djúpkarfi....................................................

2.147.418

1.739.409

1.790.770

Langa........................................................

2,265%

76.043

44.105

701

Keila.........................................................

3,784%

46.094

16.133

2.376

Skötuselur..................................................

0,090%
20,000%

388

613

613

2.312.448

4.879.265

6.605.944

137.576

75.667

83.884

10.312

7.631

3.068

Grálúða.....................................................
Steinbítur...................................................
Hlýri..........................................................
Blálanga....................................................

1,842%
3,853%

485.934

5,121%
38,598%

15.756

8.981

1.825

Gulllax.......................................................

3.190.610

1.212.432

1.218.767

Litli Karfi....................................................

30,837%

199.751

63.920

80.195

Skarkoli.....................................................

3,482%

213.496

207.091

33.354

Þykkvalúra.................................................

3,777%

35.315

46.616

9.699

Skrápflúra..................................................

0,525%

69

14

14

Langlúra....................................................

0,176%

1.307

797

797

Sandkoli....................................................

0,119%

244

61

61

Úthafsrækja...............................................

6,282%

305.680

351.532

399.601

Rækja við Snæfellsnes.................................

6,282%

0

0

0

Makríll.......................................................

3,387%

1.388.638

277.728

277.728

17.593.821

14.343.046

15.733.233

Úthlutaðar aflaheimildir til fiskiskipa Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. utan íslenskrar landhelgi fiskveiðiárið
2020/2021
Aflahlutdeild

Aflamark

Aflamark

Óveitt aflamark

í prósentum
2020/2021

í kg
2020/2021

í þorskígildiskg.

í þorskíg.kg
31.12.2020

Þorskur í norskri lögsögu..............................

16,864%

546.779

546.779

Þorskur í rússneskri lögsögu..........................

16,864%

683.473

683.473

683.473

1.230.252

1.230.252

1.230.252

18.824.073

15.573.298

16.963.485

Veiðiheimildir samtals

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020 Fjárhæðir í EUR

546.779

13

Skýringar
11. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Fiskiskip
Kostnaðarverð
Staða 1.1.2019 ..........................................
Eignfært á árinu .........................................
Selt og aflagt á árinu ..................................
Fært út vegna seldra rekstrareininga .............
Þýðingarmunur ..........................................

28.325.525
3.235.006
(26.649.869)

4.176.546
(245.512)
(1.566)

Staða 1.1.2020 ..........................................
Eignfært á árinu .........................................
Selt og aflagt á árinu ..................................
Þýðingarmunur ..........................................

4.910.662
22.936.971

Staða 31.12.2020 .......................................

27.847.633

Afskriftir
Staða 1.1.2019 ..........................................
Afskrift ársins ............................................
Selt og aflagt á árinu ..................................
Fært út vegna seldra rekstrareininga .............
Þýðingarmunur ..........................................

Fasteignir

3.929.468
(30.689)
15.327

15.793.892
386.155
(14.797.498)

3.914.106

604.139
57.524
(2.844)
(281)
658.538
56.523
(12.443)

Vélar, innréttingar
bifreiðar og tæki

Samtals

3.676.845
1.427.516
(171.071)
(637.377)
(881)

36.178.916
4.662.522
(27.066.452)
(637.377)
(2.447)

4.295.032
44.409
(23.804)
8.620

13.135.162
22.981.380
(54.493)
23.947

4.324.257

36.085.996

2.559.464
181.272
(12.731)
(492.924)
(841)

18.957.495
624.951
(14.813.073)
(492.924)
(1.122)

2.234.240
131.506
12.443
(8.846)
7.992

4.275.327
1.372.765
0
(8.846)
10.687

Staða 1.1.2020 ..........................................
Afskrift ársins ............................................
Endurflokkað .............................................
Selt og aflagt á árinu ..................................
Þýðingarmunur ..........................................

1.382.549
1.184.736

Staða 31.12.2020 .......................................

2.567.285

705.313

2.377.335

5.649.933

Staða 1.1.2019 ..........................................

12.531.633

3.572.407

1.117.381

17.221.421

Staða 1.1.2020 ..........................................

3.528.113

3.270.930

2.060.792

8.859.835

Staða 31.12.2020 .......................................

25.280.348

3.208.793

1.946.922

30.436.063

2.695

Bókfært verð

Afskriftarhlutföll .........................................

0-15%

1-5%

0-20%

Veðsetningar

Vátryggingamat

Vátryggingamat skipa félagsins í árslok greinist þannig:

Guðmundur í Nesi RE-13 ......................................................
Kleifaberg RE-70 .................................................................
Sólborg RE-270 ...................................................................

Bókfært
verð

140.000.000
0
52.400.000

26.905.830
5.536.111
3.360.026

22.009.936
278.032
2.992.381

52.400.000

35.801.967

25.280.349

12. Félög í samstæðu
Eignarhlutur
Eignarhlutar í dótturfélögum:
Arctic Prime Production A/S ..................................................
Sirion Seafood ApS ..............................................................
RE-13 ehf. ..........................................................................
ÚR-innovation ehf. ...............................................................

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Meginstarfsemi
Útgerð og önnur skyld starfsemi
Sölustarfsemi
Eignarhaldsfélag
Eignarhaldsfélag

Félagið stofnaði á árinu dótturfélagið ÚR - Innovation ehf. Tilgangur félagsins eru fjárfestingar í nýsköpun og vöruþróun.
Eina eign þess félags er 25% eignarhlutur í hlutdeildarfélaginu Zym Ice ehf. sem sérhæfir sig í framleiðslu fæðurbótaefnis
úr fiskipróteini. Kaupverðið var greitt með handbæru fé.
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13. Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum
Eignarhlutur
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum:
Brim hf. .............................................................................
Zym Ice ehf. .......................................................................

43,97%
25,00%

Nafnverð
ISK 859.870.977
ISK 500.000

Bókfært verð
259.554.006
960.900

Félagið seldi á árinu 33% hlut í hlutdeildarfélaginu Kristjáni Guðmundssyni hf. Þá seldi félagið 16,5% eignarhlut í
hlutdeildarfélaginu Arctic Prime Fisheries til Brim hf. Arctic Prime Fisheries telst því ekki lengur til hlutdeildarfélags.
Eignarhlutur í Brim hf. er færður samkvæmt hlutdeildaraðferð í reikningsskilum Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. Bókfært
verð eignarhlutarins í árslok nemur 259,5 milljónum evra en skráð markaðsverð hlutarins nemur 275,9 milljónum evra á
reikningsskiladegi.

Breyting eignarhluta í hlutdeildarfélögum greinist þannig:

2020

2019

Staða í ársbyrjun ..........................................................................................
Keypt á tímabilinu .........................................................................................
Selt á tímabilinu ...........................................................................................
Fenginn arður ..............................................................................................
Breyting á neikv. eignarhlutum færður til lækkunar á viðskiptakröfu .....................
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga .................................................................
Afskrift yfirverðs ...........................................................................................
Þýðingarmunur .............................................................................................

275.490.200
1.386.648
(23.767.277)
(5.519.872)
13.417
12.911.792
0
0

188.618.592
125.998.104
(45.835.394)
(5.040.569)
1.116.737
10.882.257
(251.285)
1.759

Staða í árslok ...............................................................................................

260.514.906

275.490.200

Sundurliðun á hlutdeild í afkomu ársins greinist þannig:
Hlutdeild í afkomu
2020
2019
Brim hf. .....................................................................................................
Arctic Prime Fisheries ApS ..............................................................................

12.911.792
0

11.749.468
(867.211)

12.911.792

10.882.257

14. Eignarhlutar í öðrum félögum
31.12.2020
Staða í ársbyrjun ..........................................................................................
Keypt á árinu ...............................................................................................
Selt á árinu ..................................................................................................
Niðurfærsla ..................................................................................................
Gengismunur ...............................................................................................
Staða í árslok ...............................................................................................

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020 Fjárhæðir í EUR

1.420.881
18.694
0
0
0
1.439.575

31.12.2019
2.107.865
4.759.035
(5.550.599)
(8.019)
112.599
1.420.881
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15. Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur
31.12.2020

31.12.2019

Kröfur á tengda aðila .....................................................................................
Niðurfærsla vegna hlutdeildar í neikvæðu eigið fé ..............................................
Næsta árs afborganir skuldabréfaeignar ...........................................................

46.282.148
(14.249.240)
(13.827.313)
18.205.595

82.345.430
(14.235.823)
(24.680.997)
43.428.609

Staða í ársbyrjun ..........................................................................................
Viðbót á árinu ..............................................................................................
Afborganir á árinu .........................................................................................
Gengismunur ...............................................................................................
Fært út við sölu dótturfélaga ..........................................................................
Neikvæður eignarhluti færður til lækkunar á kröfu, breyting ................................
Næsta árs afborgun, breyting .........................................................................
Áfallnar vaxtatekjur, breyting .........................................................................
Staða í árslok ...............................................................................................

43.428.609
5.858.022
(37.293.340)
(975.214)
0
(13.417)
10.853.685
(3.652.752)
18.205.595

41.831.363
38.300.934
(25.398.452)
(27.991)
(88.429)
(1.116.737)
(11.302.002)
1.229.923
43.428.609

16. Vörubirgðir
31.12.2020
Afurðir ........................................................................................................
Rekstrarvörur ...............................................................................................
Veiðarfæri ...................................................................................................

31.12.2019

5.028.219
324.976
91.288

3.473.858
207.832
132.890

5.444.483

3.814.580

17. Viðskiptakröfur
31.12.2020
Viðskiptakröfur .............................................................................................
Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast .................................................

1.055.925
(116.279)
939.646

31.12.2019
3.325.413
(116.279)
3.209.134

Niðurfærslan hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu
fyrri ára.

18. Leigusamningar
Félagið hefur í samræmi við heimild í reglu reikningsskilaráðs númer 6 kosið að flokka leigusamninga sem annars vegar
fjármögnunarleigusamninga og hins vegar rekstrarleigusamninga og færa eingöngu fjármögnunarleigusamninga í
efnahagsreikning en ekki rekstrarleigusamninga. Engir fjármögnunarleigusamningar eru til staðar hjá félaginu. Þá eru
rekstrarleigusamningar óverulegir og því ekki tilgreindir nánar.
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19. Eigið fé

Hlutafé greinist þannig:
Hlutir
Heildarhlutafé í árslok .........................................................
Eigin hlutir í árslok ..............................................................

Hlutfall

Fjárhæð

5.207.064
(78.732)

100%
-1,5%

5.207.064
(78.732)

5.128.332

98,5%

5.128.332

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls EUR 5.207.064 eða kr. 649.320.836 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Hver
króna nafnverðs jafngildir einu atkvæði.

20. Annað bundið eigið fé
31.12.2020
Lögbundinn varasjóður ..................................................................................
Þýðingarmunur .............................................................................................
Óinnleystar hlutdeildartekjur frá dóttur- og hlutdeildarfélögum ............................

31.12.2019

1.282.083
2.429.173
22.422.951

1.282.083
173.773
15.727.238

26.134.207

17.183.094

Lögbundinn varasjóður
Samkvæmt lögum um hlutafélög skal félagið binda 25% af nafnverði hlutafjár í varasjóði. Tillag í varasjóð skal nema
a.m.k. 10% af hagnaði þar til hlutfall varasjóðs nemur 10% af nafnverði hlutafjár, en eftir það er tillagið a.m.k. 5% af
hagnaði þar til hlutfall varasjóðs nemur 25% af nafnverði hlutafjár. Í árslok var hlutfall varasjóðs af hlutafé 25%.
Þýðingarmunur
Þýðingarmunur er gengismunur sem er tilkominn vegna þess að dótturfélög Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. eru með aðra
starfrækslumynt en móðurfélagið.
Endurmatsreikningur
Endurmatsreikningur samanstendur af endurmatshækkun skipa sem notaðar eru í rekstri félagsins að frádregnum
tekjuskattsáhrifum. Afskriftir af endurmetna verðinu eru færðar í rekstrarreikning með samsvarandi mótfærslu af
endurmatsreikningi á óráðstafað eigið fé.
Óinnleystar hlutdeildartekjur frá dóttur- og hlutdeildarfélögum
31.12.2020
Staða í upphafi árs ........................................................................................
Fært út vegna sölu á dóttur- og hlutdeildarfélögum ............................................
Móttekinn arður ............................................................................................
Óinnleystar hlutdeildartekjur ársins .................................................................
Staða í lok árs ..............................................................................................

15.727.238
(1.096.639)
(5.519.872)
13.312.224
22.422.951

31.12.2019
14.740.787
(5.535.299)
(5.040.569)
11.562.319
15.727.238

Bundinn sjóður er tilkominn vegna hlutdeildatekna umfram mótteknar arðgreiðslur í samræmi við 5. mgr. 41. gr. laga nr.
3/2006 um ársreikninga.
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21. Langtímaskuldir
Skuldir við lánastofnanir
31.12.2020

31.12.2019

Skuldir við lánastofnun í ISK ...........................................................................

19.858.600

22.887.300

Skuldir við lánastofnun í EUR ..........................................................................

139.125.000

146.000.000

Skuldir við lánastofnun í DKK ..........................................................................

76.205

75.889

159.059.805

168.963.189

Næsta árs afborganir langtímask. ....................................................................
Langtímaskuldir í árslok ................................................................................

(7.300.000)
151.759.805

(6.875.000)
162.088.189

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:
Skuldir við lánastofnanir
31.12.2020

31.12.2019

Næsta árs afborganir ....................................................................................

7.300.000

6.875.000

Afborganir 2022 / 2021 .................................................................................

27.158.600

30.187.300

Afborganir 2023 / 2022 .................................................................................

7.300.000

7.300.000

Afborganir 2024 / 2023 .................................................................................

40.300.000

7.300.000

Afborganir 2025 / 2024 .................................................................................

76.925.000

40.300.000

Afborganir síðar ...........................................................................................

76.205

77.000.889

159.059.805

168.963.189

22. Víxilútgáfa
31.12.2020

31.12.2019

Víxill UR 21 0302 ..........................................................................................

13.965.080

0

Víxill UR 21 0602 ..........................................................................................

3.843.600

0

17.808.680

0

Í nóvember 2020 hélt félagið útboð á víxlum í íslenskum krónum í tveimur flokkum. Víxlarnir eru á gjalddaga 2021 og eru
meðaltalsvextir 3,54%.

23. Tekjuskattseign/(-skuldbinding)

Tekjuskattsskuldbinding

Tekjuskattsinneign

Staða 1.1.2019 ............................................................................................
Fært út vegna sölu á dótturfélagi ....................................................................
Reiknaður tekjuskattur vegna ársins 2019 ........................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2020 ...............................................................
Aðrir liðir .....................................................................................................
Þýðingarmunur .............................................................................................

(26.863.207)
5.988
(184.022)
135.939
0
99

Staða 1.1.2020 ............................................................................................
Reiknaður tekjuskattur vegna ársins 2020 ........................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2021 ...............................................................
Þýðingarmunur .............................................................................................

(26.905.203)
1.004.259
206.776
(12)

0
0
0
0

Staða í árslok ...............................................................................................

(25.694.180)

0
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23. Tekjuskattseign/(-skuldbinding) (frh.)
Tekjuskattseign/(-skuldbinding) greinast þannig á einstaka liði efnahagsreiknings:
Tekjuskattsskuldbinding
31.12.2020
31.12.2019
Varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................
Óefnislegar eignir ........................................................................................
Aðrir liðir .....................................................................................................

(4.902.133)
(15.742.849)
(5.049.198)

(977.333)
(15.656.165)
(10.271.705)

(25.694.180)

(26.905.203)

24. Tengdir aðilar
Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint. Á meðal tengdra aðila samstæðunnar
eru eigendur og fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru
verulega háðir samstæðunni, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á
sambærilegum grundvelli og viðskipti við ótengda aðila.

Viðskipti við tengd félög árið 2020:

Hlutdeildarfélög .........................................
Aðrir tengdir aðilar .....................................

Viðskipti við tengd félög árið 2019:

Hlutdeildarfélög .........................................
Aðrir tengdir aðilar .....................................

Keypt þjónusta
og vörur

Seld þjónusta
og vörur

Kröfur

Skuldir

1.712.285
45.653.997

36.127.305
17.590.261

4.513.941
50.093.836

3.463
3.917.612

47.366.282

53.717.566

54.607.777

3.921.075

Keypt þjónusta
og vörur

Seld þjónusta
og vörur

Kröfur

Skuldir

31.655.494
390.911

13.444.751
0

67.482.323
3.951.945

3.035.496
1.779.669

32.046.405

13.444.751

71.434.268

4.815.165

Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og ef um ótengda aðila væri að ræða.
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25. Fjárhagsleg áhættustýring
Samstæðan stýrir fjármagni sínu þannig að það viðhaldi rekstrarhæfi sínu á sama tíma og það hámarkar arðsemi hagaðila
með sem bestu jafnvægi á milli skulda og eigin fjár. Félaginu ber ekki að fylgja ytri reglum um lágmarks eiginfjárstöðu.

Stjórnendur félagsins fylgjast með og greina fjárhagslegar áhættur í rekstri. Aðferðir vegna áhættustýringar eru yfirfarnar
reglulega til að greina breytingar á markaði og starfsemi félagsins. Eftirfarandi áhættur hafa verið greindar vegna
fjármálagerninga.
Markaðsáhætta
Helstu áhættuþættir félagsins eru breytingar á gengi gjaldmiðla, vaxtabreytingar og verðbólga. Markmið með stýringu
markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.
Gjaldmiðlaáhætta
Hluti af fjáreignum og fjárskuldum samstæðunnar er í erlendum gjaldmiðli, og ber samstæðan áhættu vegna breytinga á
gengi viðkomandi gjaldmiðla gagnvart evru. Samstæðan reynir að lágmarka gjaldmiðlaáhættu í gegnum eftirlit með
gengisþróun og með viðeigandi samsetningu fjáreigna og fjárskulda í helstu viðskiptamiðlum. Gjaldmiðlaskiptasamningar
eru notaðir til að verjast gengisáhættu að hluta. Þá er hluti af fjáreignum og fjárskuldum félagsins Í DKK en gengi DKK er
fast við EUR og myndast því ekki gengisáhætta á milli þessara tveggja mynta. Í árslok voru engir samningar
útistandandi. Í árslok voru engir samningar útistandandi.

Hér að neðan eru tilgreindir þeir gjaldmiðlar sem mest áhrif hafa á rekstur félagsins. Gengi þeirra og staða miðast við
lokagengi tímabilsins.
31. desember 2020:
USD .........................................................
ISK ..........................................................
JPY ...........................................................
Aðrar myntir ..............................................

31. desember 2019:
USD .........................................................
ISK ..........................................................
JPY ...........................................................
Aðrar myntir ..............................................

Gengi

Eignir

0,815
0,006
0,008

Hrein staða

14.064.230
22.799.236
4.042.072
764.836

1.054.320
19.518.858
1.618.760
1.524.679

13.009.910
3.280.378
2.423.312
(759.843)

41.670.374

23.716.617

17.953.756

Gengi

Eignir

0,892
0,007
0,008

Skuldir

Skuldir

Hrein staða

37.906.956
5.008.520
2.845.869
1.504.727

2.371.380
27.684.979
669.576
24.759

35.535.577
(22.676.460)
2.176.293
1.479.968

47.266.071

30.750.694

16.515.378

Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 5% og 10% hækkun á gengi íslensku krónunnar gagnvart viðkomandi
myntum hefði á afkomu og eigið fé miðað við stöðu eigna og skulda í viðkomandi mynt á reikningsskiladegi. Í töflu hér að
framan má stöðu eigna og skulda í erlendum myntum sem næmnigreiningin tekur til. Næmnigreiningin miðast við að allar
aðrar breytur en þær sem eru hér til skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin tekur til þeirra gjaldmiðla sem innifela mesta
gengisáhættu. Greiningin tekur ekki tillit til skattaáhrifa og var unnin með sama hætti fyrir samanburðartímabilið. Áhrif á
afkomu og eigið fé eru þau sömu þar sem matsbreyting undirliggjandi fjármálagerninga í erlendri mynt er ekki í neinum
tilvikum færð beint á eigið fé. Jákvæð fjárhæð merkir hækkun á hagnaði og eigin fé. Lækkun á gengi íslensku krónunnar
gagnvart neðangreindum gjaldmiðlum hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt.
31.12.2020
Áhrif á afkomu og eigið fé:
USD .........................................................
ISK ..........................................................
JPY ...........................................................
Aðrar myntir ..............................................

5%

31.12.2019
10%

650.495
164.019
121.166
(37.992)
0

1.300.991
328.038
242.331
(75.984)
0

897.688

1.795.376
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25. Fjárhagsleg áhættustýring (frh.)
Vaxtaáhætta
Vaxtaáhætta er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðstreymi fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á
markaðsvöxtum. Vaxtaáhætta myndast þar sem að langtímaskuldir samstæðunnar bera fasta og breytilega vexti.
Áhættunni eru stjórnað með eftirliti með vaxtaþróun og viðeigandi blöndu af lánum með föstum og breytilegum vöxtum.

Af vaxtaberandi skuldum félagsins bera 159 milljón evra breytilega vexti (31.desember 2019: 168,9 milljón evra) og 18
milljón evra fasta vexti (31.desember 2019: 0 milljónir)
Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 50 og 100 punkta hækkun vaxta hefði á afkomu og eigið fé á
reikningsskiladegi. Næmnigreiningin tekur til þeirra vaxtaberandi eigna og skulda sem bera breytilega vexti og miðast hún
við að allar aðrar breytur en þær sem eru hér til skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin endurspeglar þau áhrif sem koma
fram í rekstrarreikningi og eigin fé án skattaáhrifa.

50 pkt
Áhrif á afkomu og eigið fé ............................

31.12.2020
100 pkt

(738.996)

(1.477.993)

31.12.2019
50 pkt
(786.446)

100 pkt
(1.572.891)

Útlánaáhætta
Í útlánaáhættu felst áhættan á því að mótaðilar samstæðunnar geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, sem leiðir til þess
að samstæðan tapar á fjármálagerningum sínum. Stjórnendur fylgjast reglulega með þróun þeirra eigna sem tengjast
útlánaáhættu og sett hafa verið útlánareglur hvað varðar samþykki og gjaldfresti nýrra viðskiptavina ásamt
bankaábyrgðum til að lágmarka lánsáhættu. Þær útlánareglur eru yfirfarnar reglulegar til að endurspegla breyttar
aðstæður mótaðila. Ekki er tekið tillit til undirliggjandi trygginga við mat á hámarksútlánaáhættu.

Hámarksútlánaáhætta er sú bókfærða staða sem er sundurliðuð hér að neðan:
31.12.2020
Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur ..........................................................
Kröfur á tengd félög ......................................................................................
Viðskiptakröfur .............................................................................................
Aðrar skammtímakröfur (án fyrirframgreiðslna) .................................................
Handbært fé ................................................................................................

31.12.2019

18.205.595
22.692.818
939.646
15.301.576
11.260.541

43.428.609
3.433.607
3.209.134
26.107.801
11.674.074

68.400.176

87.853.225

26. Ábyrgðir og veðsetningar
Á skipum, innstæðum á bankareikningum og hlutabréfum félagsins í Brim hf. hvíla þinglýst veð og skuldbindingar til
tryggingar skuldum þess, sem voru að eftirstöðvum um 159 milljón evra í árslok 2020. Bókfært verð veðsettra eigna í
árslok nemur 295,8 milljón evra.
Félagið er í sjálfskuldarábyrgð fyrir tengda aðila að fjárhæð 19 milljón evra.

27. Önnur mál
Þann 3. mars 2020 tapaði félagið dómsmáli gegn Glitni HoldCo ehf., þrotabúi hins fallna banka Glitnis, vegna deilu um
uppgjör afleiðusamninga. Samkvæmt dómi héraðsdóms bar félaginu að greiða 1.999 milljónir króna auk dráttarvaxta.
Fjárhæðin var gjaldfærð í ársreikningi 2019 og greidd á árinu 2020 og málinu því lokið.
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Þann 3. mars 2020 tapaði félagið dómsmáli gegn Glitni HoldCo ehf., þrotabúi hins fallna banka Glitnis, vegna deilu um
Samkvæmt dómi héraðsdóms bar félaginu að greiða 1.999 milljónir króna auk dráttarvaxta.
Fjárhæðin var gjaldfærð í ársreikningi 2019 og greidd á árinu 2020 og málinu því lokið.

uppgjör afleiðusamninga.
Skýringar

28. Hreyfingar án greiðsluáhrifa
Á árinu 2020 átti félagið eftirfarandi viðskipti sem ekki hreyfðu handbært fé og koma því ekki fram í sjóðstreymi félagsins:
- Sala á eignarhlut í dótturfélagi gegn kröfu á tengdan aðila
- Viðskipti með skip gegn skuldajöfnun á kröfu á tengdan aðila
Á árinu 2019 átti félagið eftirfarandi viðskipti sem ekki hreyfðu handbært fé og koma því ekki fram í sjóðstreymi félagsins:
- Sala á aflahlutdeild gegn hlutabréfum í dótturfélagi
- Kaup á eignarhlut í hlutdeildarfélagi gegn hlutabréfum í hlutdeildarfélagi
- Sala á eignarhlutum í dótturfélögum gegn hlutabréfum í hlutdeildarfélagi
- Viðskipti með skip gegn skuldabréfi

29. Atburðir eftir lok reikningsskiladags
Félagið hélt velheppnað víxlaútboð í febrúar til greiðslu á víxli UR 21 0302 og styrkingar á lausafé félagsins.
Mjög óvenjulegar aðstæður hafa nú skapast vegna Kórónuveirunnar Covid-19. Óvissa er um hvort og hvaða áhrif þessi
staða mun hafa á félagið, en til skamms tíma tengist megin áhættan því ef áhafnir á fiskiskipum veiktust, og framleiðsla
minnkaði eða legðist af tímabundið. Það er þó mat stjórnenda félagsins að ekki sé vafi um rekstarhæfi þess vegna þessa,
þó veiran kann að hafa skammtímaáhrif á rekstur félagsins.

30. Reikningsskilaaðferðir
Samstæða
Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreikninga móðurfélagsins og dótturfélaga þess. Dótturfélög eru þau félög þar
sem samstæðan fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar samstæðan hefur ákvörðunarvald yfir fjárfestingunni, ber
áhættu eða hefur réttinn til að njóta breytilegs ávinnings vegna þáttöku í fjárfestingunni og getur með ákvörðunarvaldi
haft áhrif á ávinninng sinn af fjárfestingunni. Félagið endurmetur á reikningsskiladegi hvort að yfirráð yfir fjárfestingu séu
til staðar með tilliti til ofangreindra þátta.
Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga á árinu er meðtalin í rekstrarreikningi og yfirliti um aðra heildarafkomu
frá og með kaupdegi eða fram að söludegi eftir því sem við á. Leiðréttingar á reikningsskilum dótturfélaganna eru gerðar
þegar að nauðsynlegt þykir og reikningsskilaaðferðir þeirra aðlagaðar að þeim sem samstæðan notar.

Markmið með gerð samstæðureikningsskila er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar út á við og
er því viðskiptum innan hennar eytt við gerð reikningsskilanna.
Erlendir gjaldmiðlar
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og
skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningsskiladags. Gengismunur sem myndast er færður
í rekstrarreikning.
Skráning tekna
Tekjur af vörusölu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar yfirráð yfir seldri vöru flytjast yfir
til kaupanda, sem er almennt við afhendingu vöru. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta. Tekjur, sem
innheimtar hafa verið á reikningsárinu en varða síðari reikningsár, eru færðar til skuldar í efnahagsreikningi sem
fyrirframinnheimtar tekjur. Tekjur, sem varða reikningsárið en innheimtast eftir lok þess, eru færðar til eignar í
efnahagsreikningi.
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Tekjur af vörusölu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar yfirráð yfir seldri vöru flytjast yfir
til kaupanda, sem er almennt við afhendingu vöru. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta. Tekjur, sem
innheimtar hafa verið á reikningsárinu en varða síðari reikningsár, eru færðar til skuldar í efnahagsreikningi sem
fyrirframinnheimtar tekjur. Tekjur, sem varða reikningsárið en innheimtast eftir lok þess, eru færðar til eignar í
efnahagsreikningi.
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30. Reikningsskilaaðferðir (frh.)
Skráning gjalda
Gjöld sem stofnað er til við öflun tekna á tímabilinu eru færð sem rekstrarkostnaður. Gjöld sem stofnað er til á
reikningsárinu en varða síðari reikningsár eru færð til eignar í efnahagsreikningi sem fyrirframgreiddur kostnaður. Gjöld
sem varða reikningsárið en koma til greiðslu síðar, eru færð til skuldar sem áfallinn kostnaður í efnahagsreikningi.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Fjármagnsgjöld eru færð í rekstrarreikning á því tímabili sem þau falla til.
Viðskipti í öðrum myntum en íslenskum krónum eru umreiknuð yfir í krónur á gengi viðskiptadags. Gengismunur sem
myndast við greiðslu skulda og innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning. Peningalegar eignir og skuldir í erlendri
mynt eru umreiknaðar miðað við gengi myntar árslok og er áfallinn gengismunur færður í rekstrarreikning á meðal
fjármagnsliða.
Skattamál
Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Útreikningur hans byggir á afkomu fyrir skatta að teknu tilliti til
varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattshlutfall er 20%.
Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins
auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.
Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. Mismunurinn
stafar af því að tekjuskattsstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess.
Tekjuskattseign er metin á reikningskiladegi og er einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á móti
skattskyldum hagnaði í framtíðinni.
Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni
nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru
upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum
beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.
Varanlegir rekstrarfjármunir eru afskrifaðir línulega á áætluðum nýtingartíma þeirra, að teknu tilliti til vænts hrakvirðis.
Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á áætluðum
nýtingartíma á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.
Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi, og er færður við
rekstrarreikning við sölu.
Viðskiptavild
Viðskiptavild myndast við sameiningar félaga eða kaup á rekstri og er mismunur á kaupverði og gangvirði hreinna eigna.
Viðskiptavild er afskrifuð línulega á 10 árum.
Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu
og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Óefnislegar eignir samanstanda af varanlegum
fiskveiðiheimildum og eru eignir þessar ekki afskrifaðar.
Keyptar aflaheimildir eru færðar til eignar á kostnaðarverði sem óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma og eru
gerð á þeim virðisrýrnunarpróf að minnsta kosti árlega.
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Skýringar
30. Reikningsskilaaðferðir (frh.)
Virðisrýrnun eigna annarra en fjáreigna
Á reikningsskiladegi er bókfært verð eigna metið með tilliti til virðisrýrnunar. Komi fram vísbending um virðisrýrnun er
endurheimtanlegt virði eignarinnar metið til að unnt sé að ákvarða upphæð virðisrýrnunar (ef einhver er).

Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á
nýtingarvirði er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við
fjármögnun slíkrar eignar að teknu tilliti til skatta. Þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna þá
metur samstæðan endurheimtanlegt virði þeirrar sjóðskapandi einingar sem eignin fellur undir.
Sé endurheimtanlegt virði eignar eða fjárskapandi einingar metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar
lækkað í endurheimtanlegt virði. Virðisrýrnun fjárskapandi eininga er fyrst færð til lækkunar á tengdri viðskiptavild, en
síðan til hlutfallslegrar lækkunar á bókfærðu verði annarra eigna einingarinnar. Tap vegna virðisrýrnunar er fært í
rekstrarreikning.
Ef áður færð virðisrýrnun á ekki lengur við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, þó ekki umfram upphaflegt
kostnaðarverð eða afskrifað kostnaðarverð sé um eign með takmarkaðan líftíma að ræða. Virðisrýrnun viðskiptavildar er
ekki heimilt að bakfæra.
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum
Til hlutdeildarfélaga teljast félög þar sem fjárfestir hefur veruleg áhrif á rekstrar- og fjármálastefnu. Félag er álitið hafa
veruleg áhrif í öðru félagi ef það á 20% eða meira af atkvæðisrétti félagsaðila í því fyrirtæki, án þess að teljast hafa
yfirráð. Samkvæmt hlutdeildaraðferð eru eignarhlutar í hlutdeildarfélögum færðir á kostnaðarverði að teknu tilliti til
hlutdeildar í rekstri og annarra breytinga á eigin fé, og virðisrýrnunar einstakra fjárfestinga. Tap hlutdeildarfélaga umfram
hlutdeild er aðeins gjaldfært hafi samstæðufélag gengist í ábyrgð eða stofnað til skuldbindinga fyrir þeirra hönd.

Verðbréf
Skuldabréf og aðrar langtímakröfur sem áætlað er að eiga fram á gjalddaga eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til
niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.
Markaðsverðbréf eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og keypt í þeim tilgangi að hagnast á
skammtímaverðbreytingum. Markaðsverðbréf eru færð á markaðsverði og færist matsbreyting í rekstrarreikning á því
tímabili sem hún fellur til.
Önnur verðbréf eru flokkuð sem fjárfestingaverðbréf. Fjárfestingaverðbréf eru færð á gangvirði sem er markaðsvirði ef
það er byggt á áreiðanlegum forsendum, t.d. skráð á opinberu verðbréfaþingi. Matsbreytingar eru færðar á
gangvirðisreikning meðal eigin fjár á því tímabili þegar þær verða til. Ef ekki er hægt að meta markaðsvirðið með
áreiðanlegum hætti eru fjárfestingaverðbréfin færð á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu
tapi í framtíðinni.
Birgðir
Birgðir eru metnar á kostnaðarverði/framleiðsluverði eða dagverði, hvort sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða
samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í söluhæft ástand.
Framleiðslukostnaður samanstendur af hráefnikostnaði, launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar.
Dagverð er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum kostnaði við að ljúka við framleiðslu vara og
áætluðum sölukostnaði.
Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.
Handbært fé
Handbært fé samstæðunnar samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
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Skýringar
30. Reikningsskilaaðferðir (frh.)
Langtímaskuldir
Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum afborgunum af höfuðstól og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar
upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á.
Skuldbindingar
Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að samstæðan verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.
Skuldbindingar vegna vöruábyrgða eru færðar á söludegi viðkomandi vara og metnar af stjórnendum m.t.t. áætlaðs
fjárútstreymis sem ábyrgðirnar kunna að valda í framtíðinni.
Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallins kostnaðar.

Samstæðuársreikningur Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. 2020 Fjárhæðir í EUR

25

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Einkunnarorð Útgerðarfélags Reykjavíkur hf. (Ú.R.) eru virðing og þekking á auðlindum sjávar. Framtíðarsýn Ú.R. hverfist um
að fylgja nútímakröfum um arðbæran rekstur. Gildi fyrirtækisins virðing, ábyrgð, áreiðanleiki og gæði endurspeglast í ábyrgri
og sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins. Ú.R. er stolt af því að gefa út sína fyrstu skýrslu um umhverfis-, félags- og
stjórnarhætti (UFS) samhliða ársskýrslunni 2020, sem finna má á www.urseafood.is. Ófjárhagslegar upplýsingar eiga við árið
2020 og ná til allra þátta í rekstri Ú.R. og dótturfélaga þess.
Ú.R. hefur sett fjórar stefnumótandi áherslur varðandi UFS þætti:
•
•
•
•

Vernda höfin okkar og bæta loftslag
Bæta heilsu okkar
Efla fólkið okkar
Styrkja samfélög okkar

UFS skýrslan fjallar um alla þætti sem settir eru fram í 66. gr. d. 3/2006 í lögum um ársreikninga, áhættur og mælikvarða
varðandi umhverfis-, félags- og starfsmannamál, ásamt umræðu um mannréttindamál og spillingu og mútur.

Viðskiptalíkan
Ú.R. hefur byggt upp traustan rekstur með sjálfbæra arðsemi í kjarnaiðnaði Íslendinga: Sjávarútvegi. Langtímahorfur eru fyrir
sterkan vöxt vegna aukinnar alþjóðlegrar eftirspurnar eftir villtum sjávarafurðum. Ú.R. er ein stærsta sjávarútvegssamstæða
á Íslandi sem byggir starfsemi sína á úthlutuðum kvóta, stefnumótandi fjárfestingum og samstarfssamningum við Brim hf.,
Arctic Fisheries og ÚR - Innovation ehf. Fyrirtækið leitast stöðugt við að uppfylla kröfur samtímans um skilvirkni í rekstri,
gæðahráefni og fyrirmyndarbúnaði fyrir sjómenn. Auk þess er sjálfbærni og gæði starfsmanna fyrirtækisins mikilvæg fyrir alla
þætti starfseminnar.

Stefnur
UFS skýrslan fjallar um allar þætti sem settir eru fram í 66. gr. d. 3/2006 í lögum um ársreikninga í UFS skýrslu sinni, en
eftirfarandi er úrdráttur úr umfjöllun skýrslunnar:
Umhverfismál
Ú.R. hefur fimm megin stefnur í umhverfismálum:
Sjálfbær veiði: Í október 2020 samþykktu meðlimir Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi eða SFS stefnu um samfélagslega
ábyrgð sem byggir á sjálfbærnis markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Ú.R. er stolt af því að vera eitt af fyrstu fyrirtækjunum
sem undirrituðu og skuldbundu sig til að axla ábyrgð og stuðla að gagnsæi.
Rekjanleiki og gæði : Ú.R. vinnur innan kvótakerfisins. Fiskistofa, fyrir hönd sjávarútvegsráðuneytisins, dreifir kvótanum og
hefur yfirumsjón með daglegum rekstri kerfis sem sér um kvótaviðskipti. Fiskistofa safnar gögnum um landaðan afla frá
höfnum í rauntíma auk upplýsinga um vinnslu og útflutning á fiskiafurðum sem gerðar eru með rafrænu eftirliti.
Losun gróðurhúsalofttegunda : Eldsneyti er mesta uppspretta umhverfisáhrifa af starfsemi ÚR. Allt rafmagn sem Ú.R. notar er
keypt af endurnýtanlegum uppruna. Ú.R. stefnir að því að innleiða nýja tækni sem á að draga verulega úr eldsneytisnotkun.
Auk þess er öll úrgangsolía send til Hreinsitækni til endurvinnslu samkvæmt samkomulagi við Úrvinnslusjóð. Endurunna olían
er síðan seld sem verksmiðjueldsneyti.
Úrgangsstjórnun: Heildarmarkmið Ú.R. er að lágmarka og flokka úrgang í allri starfsemi sinni, 84% af úrgangi var
endurunninn árið 2020. Ú.R. selur 100% af afla sínum (að undanskildum görnum) til vinnslu og dreifingaraðila og því er 100%
nýting af sjávarafurðunum. Árið 2020 fjárfesti Ú.R. fyrir 150 m.kr. í fjárfestingafélagi sem heitir ÚR - Innovation ehf. þar sem
lögð er áhersla á líftækni og minnkun umhverfisáhrifa.
Veiðarfæraúrgangur: Í mars 2021 gerðist Ísland aðili að Global Ghost Gear Initiative (GGGI). Árið 2021 hóf Ú.R að rekja
nettó þyngdarskil á veiðinetum eftir hverja ferð með niðurstöðum sem birta á í næstu UFS skýrslu. Engin óhöpp urðu á árinu
þar sem veiðibúnaður týndist á sjó. Ú.R. hefur fyrirbyggjandi umsjón með förgun veiðarfæraúrgangs með því að senda öll
ónothæf veiðinet til endurvinnslu í Danmörku.
Mælikvarða í umhverfismálum, og niðurstöður þeirra, sem Ú.R. telur mikilvæga má finna á síðum 35-36 í UFS skýrslu 2020.
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Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Félagsmál
Ú.R. hefur 7 megin stefnur í félagsmálum:
Mannauður: Kjarnaeining Ú.R. er fólkið og fjölskyldur þeirra. Markmið Ú.R. er að veita framúrskarandi vinnuaðstæður, hvort
sem er á sjó, á landi eða á skrifstofunni, til þess að laða að hæfileika í sjávarútvegi. Stór hluti starfsmanna er í stéttarfélagi
eða um 73%. Ú.R. tryggir að öll lögbundin réttindi starfsmanna séu uppfyllt, jafnrétti á vinnustað og að kjarasamningar séu
virtir. Árið 2020 var meðal starfsmannafjöldi 68 en voru 82 á árinu 2019. Fækkunin var aðallega vegna minni eftirspurnar
vegna COVID-19 og einnig var notkun á einum togara hætt. Þó sjávarútvegurinn sé karllægur iðnaður leitast Ú.R. við að auka
hlut kvenna innan greinarinnar og hefur það að markmiði að innleiða jafnlaunavottun fyrir árslok 2022. Ein af lykiláherslum
Ú.R. í mannauðsmálum eru starfsmannahátíðir, til að koma öllum hjá Ú.R. og fjölskyldum þeirra saman.
Jöfn tækifæri: Ú.R. leitast við að auka gildi kvenna í sjávarútvegi og hefur það að markmiði að innleiða jafnlaunavottun fyrir
árslok 2022. Það er forgangsverkefni Ú.R. að styðja konur á öllum stigum. Tveir af þremur stjórnarmeðlimum eru konur.
Heilsa og öryggi: Ú.R. hefur innleitt eftirfarandi stefnur í tengslum við heilbrigði og öryggi:
• Heilbrigðisstefna: að stuðla að því að starfsmenn séu verndaðir gegn heilsufarshættum og heilsutjóni á vinnustöðum.
• Vinnuverndarstefna: verndaráætlun og áhættumat togara og áhafna þess, þ.m.t. öryggisfulltrúar.
Nám og þróun : Ú.R. leggur áherslu á að þróa færni og þekkingu starfsmanna sinna. Það er fjölbreytt færni sem krafist er á
ýmsum stigum. Með COVID-19 nýtti Ú.R. tækifærið til að fjárfesta í meiri þjálfun. Árið 2020 fengu starfsmenn að meðaltali 35
klukkutíma af þjálfun sem er hærra en meðaltal síðustu ára. Þjálfun er bæði almenn og tengd iðnaðinum, svo sem HACCP og
heildar gæðastjórnun.
Reglur: Auk þeirrar heilbrigðis- og öryggisstefnu sem nefndar voru hefur Ú.R. einnig sett fram eftirfarandi stefnur:
•
•
•
•
•

Aðgerðaáætlun um jafnrétti
Starfsmannastefna og aðgerðaáætlun
Viðbragðsstefnu og aðgerðaáætlun
Persónuverndarstefnu
Stefna um uppljóstrum

Hátíðarhöld starfsmanna: Starfsmannahátíðir eru frábær leið til að koma saman öllum hjá Ú.R. og einnig fjölskyldum þeirra.
Framlög samfélagsins: Ú.R. styrkir margar keppnir, íþrótta- og góðgerðarfélög sem hluta af framlagi til samfélagsins.
Virðing mannréttinda: Í stefnu um samfélagslega ábyrgð Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, sem undirrituð er af Ú.R., er að
finna kröfur um að fylgja öllum lögum er varða mannréttindi, barna- og þvingað vinnuafl.
Gegn spillingu og mútum: Ú.R. hefur ekkert umburðarlyndi gagnvart spillingu og gerir kröfu til sín og fjárfesta fyrirtækja
sinna að fylgja siðferðislegum stöðlum. Snemma árs 2021 var sett stefna um uppljóstrara. Ef eitthvert atvik tengt þessu koma
upp er því rakleiðis beint til stjórnar. Auk þess mun Ú.R. líta til þess að útbúa stefnu um siðferðis- og spillingarmál á árinu
2021.

Áhættustýring
Atvinnustarfsemi Ú.R. er útsett fyrir ýmsum áhættuþáttum sem tengjast rekstri hennar og fjárhag. Árangursrík áhættustýring
er mikilvæg til að lágmarka hættu á efnislegum misgjörðum og til að fyrirtækið geti stundað rekstur sinn. Eftirfarandi lýsing á
áhættuþáttum er ekki tæmandi og er ekki skráð í neinni forgangsröð. Nánari umfjöllun um áhættuþætti er að finna á bls. 26 í
UFS skýrslunni.
Veiðiheimildir: Helsta eign Ú.R. eru veiðiheimildir. Til að koma í veg fyrir áhættu í tengslum við veiðiheimildir bæði í framboði
og eftirspurn hefur Ú.R. fjölbreyttan kvóta fiskitegunda. Jafnframt hefur það fjárfest í Brim hf. og Arctic Prime Fisheries til að
auka fjárfestingar í sjávarútvegi í Norður-Atlantshafi.
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Ófjárhagsleg upplýsingagjöf
Slys og atvik : Sjávarútvegurinn er áhættumikill iðnaður. Veiðiaðferðir, skip og búnaður hafa batnað verulega með tímanum.
Ú.R. leggur mikla áherslu á að tryggja góða heilsu og öryggi starfsmanna sinna með sérstakri áherslu á starfsemi skipa sinna
og áhafna.
Covid-19: Frá því snemma árs 2020 er COVID-19 einn mesti áhættuþáttur Ú.R., bæði fyrir starfsfólk og sjávarfang félagsins
sem selt er um allan heim. Ú.R. hefur innleitt strangar rekstraraðferðir á öllum stigum fyrirtækisins með skýrum aðskilnaði
teyma og verkefna, auk þess að innleiða hreinlætisstaðla fyrir sótthreinsun til að forðast hvers kyns útbreiðslu COVID-19.

Lykilmælikvarðar
Ú.R. hefur margs konar hagsmunaaðila, sem allir gegna lykilþáttum í viðskiptum sínum með áhrif í heildar framboðskeðjunni
og samfélaginu. Ú.R. metur forystu og aðgerðir af hálfu hagsmunaaðila sinna og tekur tillit til þeirra við ákvarðanatöku sem
varðar stefnu og framkvæmd fyrirtækisins. Markmið Ú.R. er að tryggja góð og gagnsæ samskipti við alla hagsmunaaðila. Fyrir
þessa fyrstu UFS skýrslu gerði Ú.R. rannsókn í byrjun mars 2021 til að fá endurgjöf frá hagsmunaaðilum í tengslum við
greiningu á lykilmælikvörðum. Niðurstöður greiningarinnar má finna á bls. 30 í árs- og UFS skýrslu 2020.
Að auki leggur Ú.R. áherslu á að leggja sitt af mörkum við að ná sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (SDGs) og hefur
bent á 8 SDG sem eru beintengd stefnumótandi áherslum Ú.R. Meira um áherslurnar má finna á bls. 31 í árs- og UFS skýrslu
2020.
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