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Leiðsluátekning

Stýrið og stjórnin hava í dag lagt fram ársfrásøgnina fyri 2017 hjá Trygdargrunni Fiskivinnunnar.
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ársroknskaparlógina.
Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er hóskandi, og at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi
mynd av felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31. desember 2017 og av úrslitinum av
virksemi felagsins fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2017.
Leiðslufrágreiðingin inniheldur, eftir okkara fatan, eina rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti, sum
frágreiðingin umrøður.
Ársfrásøgnin verður løgd fyri stýrisfundin við tilmæli um góðkenning.

Tórshavn, tann 15. mars 2018

Stjórn

Magni á Deild Olsen
stjóri

Stýrið

Alfred Petersen

Absalon í Buð

Annfinnur Garðalíð

Jan Højgaard

Páll Hansen

stýrisformaður

Jógvan Jespersen

Stefan í Skorini
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Til nevndina í Trygdargrunnur Fiskivinnunnar
Niðurstøða
Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Trygdargrunnur Fiskivinnunnar fyri roknskaparárið 1. januar - 31.
desember 2017 við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum. Ársroknskapurin er
gjørdur eftir ársroknskaparlógini.
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins ognum, skyldum og
fíggjarligu støðu pr. 31. desember 2017 og av úrslitinum av virksemi felagsins í roknskaparárinum 1. januar
- 31. desember 2017 samsvarandi ársroknskaparlógini.
Grundarlag fyri niðurstøðuni
Grannskoðanin er løgd til rættis í samsvari við altjóða standardir um grannskoðan og aðrar ásetingar, sum
eru galdandi í Føroyum. Okkara ábyrgd eftir hesum standardum og ásetingum er nærri greidd frá í
niðanfyri standandi broti ”Ábyrgd grannskoðarans av at grannskoða ársroknskapin”. Vit eru óheft av
felagnum samsvarandi altjóða etisku krøvunum fyri grannskoðarar (etisku reglunum hjá IESBA) og øðrum
ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, og vit hava hildið okkara etisku skyldur, sum ásettar eru í hesum
standardum og krøvum. Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kunnu
vera grundarlag undir okkara niðurstøðu.
Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við ársroknskaparlógina. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av tí innanhýsis eftirliti, ið leiðslan metir skal til, fyri at
ársroknskapurin kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella
mistøkum.
Tá ársroknskapurin verður gjørdur, hevur leiðslan ábyrgdina av at meta, um felagið megnar at halda fram
við rakstrinum; at upplýsa um viðurskifti viðvíkjandi framhaldandi rakstri, har tað er viðkomandi; umframt
at gera ársroknskapin eftir roknskaparmeginregluni um framhaldandi rakstur, uttan so at leiðslan hevur í
hyggju at avtaka felagið, steðga rakstrinum, ella at leiðslan í roynd veru ikki hevur annan møguleika enn at
gera tað.
Ábyrgd grannskoðarans av at grannskoða ársroknskapin
Okkara endamál er at fáa grundaða vissu fyri, at ársroknskapurin í síni heild ikki hevur týðandi skeivleikar,
uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at geva eina grannskoðanarátekning við
eini niðurstøðu. Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men er ikki full trygd fyri, at ein grannskoðan, sum er
gjørd eftir ásetingunum í altjóða standardum um grannskoðan og øðrum ásetingum, sum eru galdandi í
Føroyum, altíð kann avdúka týðandi skeivleikar, tá slíkir eru. Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað av sviki
ella mistøkum og kunnu metast at vera týðandi, um tað kann væntast, at teir hvør sær ella saman ávirka
fíggjarligu avgerðirnar, sum roknskaparbrúkararnir taka við støði í ársroknskapinum.
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Sum ein liður í grannskoðanini, ið verður gjørd eftir altjóða standardum um grannskoðan og øðrum
ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, gera vit yrkisligar metingar og hava eitt yrkisligt ivingarsemi undir
grannskoðanini. Har vit eisini:


Eyðmerkja og meta um váðan fyri týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun til um
skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og gera tey grannskoðanararbeiðir,
sum hesir váðar krevja, umframt fáa til vega tey grannskoðanarprógv, sum eru nøktandi at vera
grundarlag undir okkara niðurstøðu. Váðin fyri ikki at varnast týðandi skeivleikar, sum standast av
sviki, er størri, enn tá talan er um týðandi skeivleikar, sum standast av mistøkum, tí svik kann vera
av samanløgdum ráðum, skjalafalsan, tilætlaðari burturúrlegging, villleiðingum ella við at skúgva
innanhýsis eftirlitið til viks.



Fáa eina fatan av innanhýsis eftirlitinum, sum er viðkomandi fyri grannskoðanina, fyri at kunna
leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøðunum, men ikki fyri at kunna gera eina niðurstøðu um
dygdina á innanhýsis eftirlitinum.



Taka støðu til um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er hóskandi, og um tær roknskaparligu
metingarnar og tilhoyrandi upplýsingar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímiligar.



Gera niðurstøðu um, um tað er hóskandi, at leiðslan hevur gjørt ársroknskapin við støði í
roknskaparmeginregluni um framhaldandi rakstur, umframt um tað við støði í teimum
grannskoðanarprógvum, sum eru fingin til vega, er týðandi óvissa um hendingar og viðurskifti, sum
kunnu viðføra týðandi iva, um felagið megnar at halda fram við rakstrinum. Um okkara niðurstøða
er, at tað er ein týðandi óvissa, skulu vit í okkara grannskoðanarátekning vísa á upplýsingar um hesi
viðurskifti í ársroknskapinum ella, um hesar upplýsingar ikki eru nøktandi, tillaga okkara
niðurstøðu. Okkara niðurstøður byggja á tey grannskoðanarprógv, sum vit hava fingið fram til
dagfestingina á okkara grannskoðanarátekning. Hendingar og viðurskifti í framtíðini kunnu tó føra
við sær, at felagið ikki longur megnar at halda fram við rakstrinum.



Meta um samlaðu framløguna, bygnaðin og innihaldið í ársroknskapin, herundir upplýsingarnar í
notunum, umframt um ársroknskapurin vísir tey undirliggjandi handilsviðurskifti og hendingar á
ein slíkan hátt, at tað gevur eina rættvísandi mynd av hesum.

Vit samskifta við ovastu leiðsluna um millum annað vavið á ætlaðu grannskoðanini, og nær grannskoðað
verður, og eisini um týðandi eygleiðingar, herundir um møguligar týðandi manglar í innanhýsis eftirlitinum,
sum vit eyðmerkja undir grannskoðanini.
Ummæli av leiðslufrágreiðingini
Leiðslan hevur ábyrgdina av leiðslufrágreiðingini.
Okkara niðurstøða um ársroknskapin fevnir ikki um leiðslufrágreiðingina, og vit geva onga váttan við vissu
um leiðslufrágreiðingini.
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Í sambandi við okkara grannskoðan av ársroknskapinum er tað okkara ábyrgd at lesa leiðslufrágreiðingina
og í hesum sambandi at umhugsa um leiðslufrágreiðingin er í týðandi ósamsvari við ársroknskapin ella ta
vitan, ið vit hava fingið undir grannskoðanini, ella á annan hátt tykist at hava týðandi skeivleikar.
Okkara ábyrgd er eisini at umhugsa um kravdu upplýsingarnar eftir ársroknskaparlógini eru umrøddar í
leiðslufrágreiðingini.
Við støði í gjørda arbeiðinum er tað okkara fatan, at leiðslufrágreiðingin er í samsvari við ársroknskapin, og
at hon er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini. Vit eru ikki vorðin varug við týðandi
skeivleikar í leiðslufrágreiðingini.

Tórshavn, tann 15. mars 2018

P/F Januar
løggilt grannskoðanarvirki

Heini Thomsen
statsaut. revisor
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Upplýsingar um felagið

Felagið

Trygdargrunnur Fiskivinnunnar
Tinghúsvegur 14
Postboks 3025
FO-110 Tórshavn
Telefon:

353020

Telefaks:

353025

Heimasíða:

www.trygdargrunnurin.fo

Sp/f-skrás.nr.:
Roknskaparár:

1. januar - 31. desember
7. roknskaparár

Nevnd

Alfred Petersen, stýrisformaður
Absalon í Buð
Annfinnur Garðalíð
Jógvan Jespersen
Jan Højgaard
Páll Hansen
Stefan í Skorini

Stjórn

Magni á Deild Olsen, stjóri

Grannskoðan

P/F Januar
løggilt grannskoðanarvirki
Óðinshædd 13, Postbox 30, FO-110 Tórshavn
Telefon: 31 47 00 - Telefaks: 35 17 01
Teldupostur: januar@januar.fo
Heimasíða: www.januar.fo
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Virksemi
Trygdargrunnur Fiskivinnunnar virkar eftir lógini um Trygdargrunn Fiskivinnunnar og hevur til endamáls at
tryggja tí einstaka fiskimanninum inntøkutrygd. Umframt hetta umsitur grunnurin eisini millum annað
sjúkratrygd til fiskimenn og stuðul til flutning av fiski. Síðani 1. apríl 2017 hevur Trygdargrunnurin ikki
longur umsitið skipanina við sjúkratrygd til fiskimenn. Harafturat hevur grunnurin eisini ymsar
skrásetingaruppgávur um hendi.
Gongdin í virksemi og fíggjarligum viðurskiftum
Í

1947

samtykti

løgtingið

eina

fyribilsskipan,

ið

umfataði

eina

minstulønarskipan

og

eina

sjúkraviðbótarskipan. Trý ár seinni gjørdist skipanin varandi, og umfataði hendan tá eisini eina
forskotsskipan.
Skipanin við inntøkutrygd, ið áður varð fyrisitingarliga skipað undir Lønjavningarstovuni, hevur síðani 1.
januar 2011 verið umsitin og fíggjað av arbeiðsgevarunum og –takarunum í fiskivinnuni umvegis
Trygdargrunn Fiskivinnunnar.
Inntøkur grunsins stava í høvuðsheitum frá, at eigarar av fiskiførum, heimahoyrandi í Føroyum, ið hava
loyvi til vinnuligan fiskiskap sambært lógini um vinnuligan fiskiskap, rinda eitt gjald fyri allar avreiðingar.
Hetta gjaldið er 0,6% av avreiðingarvirðinum, undanfarin ár hevur gjaldið verið 1% av avreiðingarvirðinum.
Harumframt hevur grunnurin eisini nakað av inntøkum í sambandi við fyrisitingarligar uppgávur.
Samlaðu inntøkurnar fyri árið 2017 vóru 19 mió. krónur samanborið við 31,1 mió. krónur í 2016. Hetta
kemst av, at %-gjaldið av avreiðingarvirðinum er lækkað úr 1% niður í 0,6%.
Fiski- og útróðrarmenn, heimahoyrandi í Føroyum, sum reka fiskifar ella mynstra við fiskifari,
heimahoyrandi í Føroyum, kunnu fáa inntøkutrygd eftir nærri ásettum reglum. Henda trygd skal vera við til
at tryggja fiski- og útróðrarmonnum inntøku í tíðarbilum, tá inntøkan frá fiskivinnu svíkur.
Samanlagt vórðu rindaðar 13,6 mió. kr. í inntøkutrygd í 2017. Samanborið við 2016, tá samlaða útgoldna
inntøkutrygdin var 13 mió. kr..
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Talvan niðanfyri vísir, hvussu útgjøldini í árinum kunnu sundurgreinast:

Bólkur 2 trolarar
Bólkur 3 línuskip
Bólkur 4a útróðrarb.
Bólkur 4b útróðrarb.
Bólkur 4t trolbátar
Bólkur 5 útróðrarbátar
Bólkur garnaskip
Bólkur langfaraskip
Bólkur uppsjóvarskip
Bólkur rækjuskip

2017
útgjald kr. útgjald %
1.558.022
11,41%
4.484.446
32,84%
900.826
6,60%
1.149.521
8,42%
171.808
1,26%
3.811.061
27,91%
876.114
6,42%
129.326
0,95%
486.457
3,56%
87.758
0,64%
13.655.339
100,00%

2016
útgjald kr. útgjald %
1.143.190
8,77%
4.656.281
35,70%
966.382
7,41%
1.496.962
11,48%
243.132
1,86%
2.810.819
21,55%
1.109.358
8,51%
0
0%
455.920
3,50%
159.458
1,22%
13.041.502
100,00%

Talvan niðanfyri vísir býtið millum minstaforvinning og minstuløn:

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

inntøkutrygd
10.262.631
11.104.122
13.578.209
10.962.432
10.605.907
13.041.502
13.655.339

minstaforvinning
3.808.141
3.697.711
3.882.609
4.255.936
4.852.371
5.271.512
5.746.743

mfv %
37,1%
33,3%
28,6%
38,8%
45,8%
40,4%
42,1%

minstaløn
6.454.490
7.406.411
9.695.600
6.706.496
5.753.536
7.769.990
7.908.596

ml%
62,9%
66,7%
71,4%
61,2%
54,2%
59,6%
57,9%

Upphæddin, ið varð goldin í minstaforvinningi í 2017 var hin størsta, síðani grunnurin varð stovnaður aftur
í 2011. Minstalønin í 2017 var á leið hon, sum í miðal hevur verið goldin hesi seinastu seks árini.
Úrslit og eginogn
Rakstrarroknskapurin fyri tíðina frá 1. januar 2017 til 31. desember 2017 vísir eitt avlop á kr. 3.758.633
samanborið við kr. 16.433.414 sama tíðarskeið í 2016.
Við árslok hevði grunnurin íløgur fyri 121,5 mió. kr. í virðisbrøv, og eginognin var kr. 126,9 mió. kr. Eitt ár
frammanundan var eginognin 123,1 mió. kr.
Hendingar eftir roknskaparlok
Frá roknskaparlok til í dag er einki hent, sum hevur týðandi ávirkan á ársroknskapin.
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Ávirkan av gongdini í avreiðingarvirðinum
Inntøkurnar hava støði í avreiðingarvirðinum hjá viðkomandi fiskiførum. Hetta kann sveiggja frá einum ári
til annað, men seinastu fimm árini hevur tað verið ein støðugur vøkstur í samlaða avreiðingarvirðinum.
Avreiðingarvirði 2007 – 2017

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2.418.265.499
1.820.820.497
1.621.702.095
2.057.481.404
2.346.416.638
2.334.490.888
2.399.769.490
2.534.783.816
3.014.808.456
3.064.959.899
3.077.313.229
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Kunningartøkni
Í 2014 fór verkætlan hjá Trygdargrunninum av bakkastokki, sum snýr seg um at endurnýggja ktundirstøðukervið hjá grunninum. Kt-skipanirnar hjá grunninum vóru gamlar og ótíðarhóskandi, og í 2014
fór grunnurin tí undir at endurnýggja alt kt-undirstøðukervið. Nú stívliga trý ár seinni, er arbeiðið mest sum
liðugt og bert onkrir smávegis snøklar eru eftir, og nýggja skipanin er tikin í nýtslu og virkar væl.
Nú eru bert tvey menningarstig eftir at gera. Annað er ein sjálvgreiðsla, so viðskiftafólkini í størri mun sjálvi
kunnu avgreiða síni ørindi hjá grunninum. Hitt er ein hagtalsskipan, har tað fer at bera til at finna alskyns
hagtøl um føroysku fiskivinnuna.
Nýggja kt-skipanin hevur gjørt arbeiðið hjá grunninum munandi lættari, skjótari og tryggari, og við nýggju
skipanini eru lunnar lagdir undir munandi betri møguleikar fyri meiri sjálvgreiðslu og betri hagtølum.
Framtíðin
Tað, at trygdargjaldið er lækkað úr einum prosenti niður í 0,6 prosent merkir, at samlaðu inngjøldini til
grunnin eru minkað samsvarandi.
Tað verður roknað við, at útgjøldini av inntøkutrygd aftur í 2018 fara at kvinka uppeftir og verða nakað
størri í 2018 samanborið við 2017.
Samlaða ársúrslitið fyri 2018 verður væntandi eitt avmarkað avlop.
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Ársfrásøgnin fyri Trygdargrunn Fiskivinnunnar er gjørdur í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini
fyri feløg í flokki B.
Ársfrásøgnin er gjørd eftir sama roknskaparhátti sum undanfarna ár og verður gjørd í donskum krónum.
Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum v.m. verða avrundaðar til heil tøl, og
samanberingartøl undanfarna ár verða avrundað til heil túsund. Av tí, at tølini verða avrundað hvørt fyri
seg, kunnu avrundingarmunir vera millum upplýstar samanteljingar og summin av teimum undirliggjandi
tølunum.
Alment um innrokning og virðisáseting
Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar, so hvørt tær verða vunnar. Sama er galdandi fyri
virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir kostnaðir
innroknaðir, herímillum avskrivingar, niðurskrivingar, avsettar skyldur og afturføringar, sum standast av
broyttum

roknskaparligum

metingum

av

upphæddum,

ið

áður

hava

verið

innroknaðar

í

rakstrarroknskapinum.
Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini geva grunninum fíggjarligar
fyrimunir, og virðið av ognini kann ásetast álítandi.
Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini taka fíggjarligar fyrimunir úr
grunninum, og virðið av skylduni kann ásetast álítandi.
Við fyrstu innrokning verða ognir og skyldur virðisásettar til útveganarvirði. Síðani verða ognir og skyldur
virðisásettar, sum greitt er frá niðanfyri um einstøku roknskaparpostarnar.
Við innrokning og virðisáseting verður atlit tikið at væntaðum tapi og váða, ið vísa seg, áðrenn
ársfrásøgnin er liðug, og sum viðvíkja viðurskiftum, sum vóru til staðar við roknskaparlok.

Rakstrarroknskapurin
Inntøkur
Inntøkur við støði í avreiðingum verða tiknar við í rakstrarroknskapin, um avreiðing er farin fram.
Útgjøld
Útgjøldini eru tíðargreinað soleiðis, at tey útgjøld, ið ikki eru útgoldin áðrenn 31. desember, men sum
hoyra heima í roknskaparárinum, eru tikin við sum skyldug inntøkutrygd og verða upptikin sum
skuld í fíggjarstøðuni ultimo í roknskaparárinum.
Aðrar rakstrarinntøkur
Aðrar rakstrarinntøkur fevnir um postar í roknskapinum, sum ikki hava beinleiðis samband við
høvuðsvirksemið hjá grunninum.
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Nýttur roknskaparháttur

Aðrir uttanhýsis kostnaðir
Her er talan um kostnað í samband við útbreiðslu, umsiting, hølir og tap av ágóða.
Starvsfólkakostnaðir
Starvsfólkakostnaðir umfata løn íroknað frítíðarløn og eftirløn umframt onnur sosial gjøld. Í
starvsfólkakostnaðum vera móttikin endurgjøld frá almennum myndugleikum trekt frá.
Fíggjarpostar
Fíggjarligir postar umfata rentuinntøkur og -kostnaðir umframt staðfestan og óstaðfestan kursvinning og tap viðvíkjandi fíggjarligum ognum og skyldum. Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í
rakstrarroknskapin við teimum upphæddum, sum viðvíkja roknskaparárinum.
Skattur og avgjøld
Trygdargrunnur Fiskivinnunnar er undantikin skattskyldu.
Posturin umfatar meirvirðisgjald, ið stavar frá keypið av vørum og tænastum.

Fíggjarstøðan
Áogn
Áogn verður virðisásett til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Fyri at standa
ímóti møguligum tapi verður niðurskrivað til nettorealisatiónsvirðið.
Virðisbrøv og kapitalpartar
Virðisbrøv og kapitalpartar, ið eru innroknað sum ogn í umferð, verða virðisásett til dagsvirði
(virðisbrævamarknaðarkurs) við roknskaparlok.
Tøkur peningur
Tøkur peningur umfatar innistandandi í peningastovnum og reiðan pening.
Skuld
Skuld verður tikin við til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga er áljóðandi virðið.
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Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember

2017
kr.

2016
t.kr.

18.978.786

31.069

245.000

395

-13.655.339

-13.042

Aðrir uttanhýsis kostnaðir

-1.809.766

-2.446

Bruttoúrslit

3.758.681

15.976

Starvsfólkakostnaðir

-2.576.240

-2.430

Rakstrarúrslit

1.182.441

13.546

Fíggjarpostar

2.718.968

3.181

3.901.409

16.727

-142.776

-294

3.758.633

16.433

3.758.633

16.433

3.758.633

16.433

Nota
1

Inntøkur
Aðrar rakstrarinntøkur
Útgjaldingar av inntøkutrygd

2

Úrslit áðrenn skatt og avgjøld
Skattur og avgjøld
Ársúrslit

Uppskot til býti av ársúrsliti:
Flutt úrslit
Býtt tilsamans
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Fíggjarstøða 31. desember

OGN
2017
kr.

2016
t.kr.

Útistandandi avreiðingargjald

1.753.196

1.570

Áogn tilsamans

1.753.196

1.570

Virðisbrøv

121.525.338

118.817

Virðisbrøv tilsamans

121.525.338

118.817

4.627.062

3.522

Ogn í umferð tilsamans

127.905.596

123.909

OGN TILSAMANS

127.905.596

123.909

Nota
Ogn í umferð

Tøkur peningur

SKYLDUR

Eginogn
3

Stovnsfæ

51.363.158

51.363

4

Flutt úrslit

75.520.966

71.762

126.884.124

123.125

44.711

15

976.761

769

1.021.472

784

1.021.472

784

127.905.596

123.909

Eginogn tilsamans

Skuld
Vøru- og tænastuskuld
Onnur skuld
Stuttfreistað skuld tilsamans
Skuld tilsamans
SKYLDUR TILSAMANS

5

Veðsetingar og trygdarveitingar

6

Eventualpostar
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Notur

1.

Eftirlønir
Arbeiðsmarknaðargjøld
Keyp av arbeiðsmegi v.m.

Stýrið
Starvsfólk í miðal

31.069

18.978.786

31.069

1.753.209

1.621

119.552

181

66.002

72

637.477

556

2.576.240

2.430

364.846

378

4

4

51.363.158

51.363

51.363.158

51.363

71.762.333

55.329

3.758.633

16.433

75.520.966

71.762

Stovnsfæ
Stovnsfæ við ársbyrjan

4.

18.978.786

Starvsfólkakostnaðir
Lønir

3.

2016
t.kr.

Inntøkur
Gjald fyri avreiðing

2.

2017
kr.

Flutt úrslit
Flutt úrslit primo
Flutt úrslit
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Notur

5.

Veðsetingar og trygdarveitingar
Ognirnar hjá grunninum eru ikki veðsettar.
Tað áhvílir ikki grunninum aðrar møguligar skyldur so sum ábyrgdir, vekslar v.m

6.

Eventualpostar
Sáttmálabundnar skyldur
Trygdargrunnur Fiskivinnunnar hevur umsitingaravtalu við Arbeiðsloysisskipanina.
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