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Trygdargrunnur Fiskivinnunnar

Upplýsingar um felagið v.m.

Felagið
Trygdargrunnur Fiskivinnunnar
Tinghúsvegur 14
Postboks 3025
FO-110 Tórshavn
Telefon: 353020
Telefax: 353025
Heimasíða: Trygdargrunnurin.fo
Teldupostur: info@trygdargrunnurin.fo
Stovnað: 28. desember 2010
Roknskaparár: 01.01 - 31.12
2. roknskaparár

Stýrið
Alfred Petersen, stýrisformaður
Viberg Sørensen
Páll Hansen
Jan Højgaard
Jóhannus M. Olsen
Eyðstein Djurhuus
Auðunn Konráðsson

Stjórn
Magni á Deild Olsen, stjóri

Grannskoðan
JANUAR

Løggilt grannskoðanarvirki P/F
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Leiðsluátekning

Vit leggja við hesum fram ársfrásøgn grunnsins fyri roknskaparárið 01.01.12 - 31.12.12.
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini og løgtingslóg um
Trygdargrunn Fiskivinnunnar.
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av grunnsins ognum,
skyldum, fíggjarligu støðu og úrslitinum. Samstundis er tað okkara fatan, at leiðslufrágreiðingin
greiður rættvísandi frá teimum viðurskiftum, sum frágreiðingin fevnir um.
Ársfrásøgnin verður løgd fyri stýrið, og mælt verður til at góðkenna hana.
Tórshavn, tann 18. mars 2013

Stýrið
Alfred Petersen
stýrisformaður

Jan Højgaard

Jóhannus M. Olsen

Eyðstein Djurhuus

Auðunn Konráðsson

Viberg Sørensen

Páll Hansen
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Til leiðsluna í Trygdargrunni Fiskivinnunnar
Átekning á ársroknskapin

Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Trygdargrunni Fiskivinnunnar fyri roknskaparárið 01.01.12
- 31.12.12, við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum. Ársroknskapurin er gjørdur eftir ársroknskaparlógini.
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 innanhýsis eftirlitinum, ið leiðslan
metir skal til fyri at ársroknskapurin kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum.
Ábyrgd grannskoðarans

Okkara ábyrgd er, við støði í grannskoðanini at gera eina niðurstøðu um ársroknskapin. Vit hava
grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og eftir øðrum ásetingum í
føroysku grannskoðanarlóggávuni. Hetta krevur, at vit halda tey etisku krøvini og leggja til rættis
og grannskoða fyri at fáa grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í ársroknskapinum.
Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grannskoðanararbeiði, sum skulu til fyri at fáa grannskoðanarprógv fyri upphæddum og upplýsingum í ársroknskapinum. Grannskoðarin metir um,
hvat arbeiði skal gerast, herundir metir hann um vandan fyri týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í váðametingini hevur
grannskoðarin eisini innanhýsis eftirlitið í huga, ið skal til, fyri at grunnurin kann gera ein
ársroknskap, sum gevur eina rættvísandi mynd. Hetta verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina til
rættis eftir umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu um dygdina á innanhýsis eftirlitinum.
Grannskoðanin ber eisini í sær, at mett verður um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er
hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímiligar, og hvussu ársroknskapurin sum heild er gjørdur.
Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir
okkara niðurstøðu.
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni.
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Niðurstøða

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av grunnsins ognum, skyldum
og fíggjarligu støðu pr. 31.12.12 og av úrslitinum av virksemi grunnsins í roknskaparárinum
01.01.12 - 31.12.12 samsvarandi ársroknskaparlógini.
Ummæli av leiðslufrágreiðingini

Vit hava sum ásett í ársroknskaparlógini, lisið leiðslufrágreiðingina. Vit hava ikki gjørt annað í
hesum sambandi, tá ið ársroknskapurin varð grannskoðaður. Útfrá omanfyri standandi er tað
okkara fatan, at upplýsingarnar í leiðslufrágreiðingini eru í samsvari við ársroknskapin.
Tórshavn, tann 18. mars 2013

JANUAR

Løggilt grannskoðanarvirki P/F

Hans Laksá
Statsaut. revisor

Jóhan Martin Jacobsen
Skrásettur grannskoðari
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Leiðslufrágreiðing

Endamál grunnsins

Trygdargrunnur Fiskivinnunnar virkar eftir lógini fyri Trygdargrunn Fiskivinnunnar og hevur til
endamáls at tryggja tí einstaka fiskimanninum inntøkutrygd. Umframt hetta varar grunnurin av
forskotsgrunni og umsitur eisini millum annað sjúkratrygd til fiskimenn og stuðul til flutning av
fiski. Harafturat hevur grunnurin eisini ymsar skrásetingaruppgávur um hendi.

Gongdin í virksemi og fíggjarligu viðurskiftum grunnsins

Í 1947 samtykti tingið 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
síðan 1. januar 2011 verið umsitin og fíggjað av arbeiðsgevarunum og -takarunum í fiskivinnuni
umvegis Trygdargrunn Fiskivinnunnar. Umframt hetta hevur grunnurin eisini ymiskar aðrar funktiónir so sum forskotsskipan, skrásetingaruppgávur og aðrar uppgávur av umsitingarligum slag.
Inntøkur grunnsins stava í høvuðsheitum av, at eigarar av fiskiførum, heimahoyrandi í Føroyum, ið
hava loyvi til vinnuligan fiskiskap sambært lógini um vinnuligan fiskiskap, rinda eitt gjald fyri allar
avreiðingar. Harumframt eru eisini ávísar inntøkur í samband við eitt nú umsiting og fyrisæti av
forskotsgrunni. Samlaðu inntøkurnar fyri árið eru góðar 24 mió. kr.
Fiski- og útróðrarmenn, heimhoyrandi í Føroyum, ið reka fiskifar ella mynstra við fiskifari, heimahoyrandi í Føroyum, kunnu fáa inntøkutrygd, her uppí forskot úr Trygdargrunni Fiskivinnunnar eftir
nærri ásettum reglum. Henda trygd skal vera við til at tryggja fiski- og útróðrarmonnum inntøku í
tíðarbilum, tá inntøkan frá fiskivinnu svíkur.
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Leiðslufrágreiðing

Talvan niðanfyri vísur hvussu útgjøldini í árinum kunnu sundurgreinast:
2012
Skipabólkur
Lemmatrolarar
Partrolarar
Línuskip yvir 110 tons
Húkaskip yvir 15 tons
Húkaskip yvir 40 tons
Trolskip
Útróðrarfør undir 15 tons
Garnaskip
Nóta- og ídnaðarskip
Rækjuskip
Verksmiðjutrolarar
Íalt

2011

Útgjald íalt, tkr.

Útgj. %

Útgjald íalt, tkr.

Útgj. %

0
1.382
4.471
503
1.630
427
1.848
585
258
0
0

0%
12,45 %
40,26 %
4,53 %
14,68 %
3,85 %
16,64 %
5,27 %
2,32 %
0%
0%

1
465
4.937
499
1.361
43
2.407
315
185
27
22

0,01 %
4,53 %
48,11 %
4,86 %
13,26 %
0,42 %
23,46 %
3,07 %
1,80 %
0,26 %
0,21 %

11.104

100 %

10.262

100 %

.......

.......

Rakstrarroknskapurin fyri tíðina 01.01.12 - 31.12.12 vísir eitt úrslit á kr. 10.072.374 móti tkr.
11.378 fyri tíðina 01.01.11 - 31.12.11. Fíggjarstøðan vísir eina eginogn á kr. 72.888.342.
Hendingar eftir roknskaparlok

Frá roknskaparloki til í dag er einki hent, sum hevur týðandi ávirkan á ársroknskapin.
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Leiðslufrágreiðing

Ávirkan av gongdini í avreiðingarvirði

Í 2012 vóru 11,1 mió. kr. útgoldnar í inntøkutrygd. Hetta kann samanberast við 10,3 mió. kr. fyri
roknskaparárið 2011.
Av tí, at inntøkur grunnsins vóru beint omanfyri 23,9 mió. kr., so hevur roknskaparárið eisini verið
við til, at økja um eginogn grunnsins soleiðis, at hon við árslok 2012 er 72,9 mió. kr. samanborið
við 62,7 mió. kr. við byrjanina av roknskaparárinum.
Inntøkurnar hava støði í avreiðingarvirðinum hjá viðkomandi fiskiførum, sum kann sveiggja rættiliga nógv frá einum árið til annað. Við at hyggja nærri at seinastu fimm árunum sæst, at
avreiðingarvirðið hevur verið hækkandi og er næstan á sama støði sum tað var í 2007 tá avreiðingarvirðið var omanfyri 2,4 mia. kr. Myndin niðanfyri vísur eisini, at samlaða avreiðingarvirðið í
2009 var komið niður í góðar 1,6 mia. kr., men at tað eisini er hækkað munandi síðan tá.
Avreiðingarvirði 2008 - 2012, (í mió. kr.):
2008
2009
2010
2011
2012

1.821
1.624
2.085
2.346
2.324

Havandi lutfalsligu stóru sveiggini í huga og tað, at avreiðingarvirðini eru tætt bundin at uttanhýsis
viðurskiftum, so er neyðugt eisini at hella seg til søgulig tøl, tá mett verður um avreiðingarvirðið og
harvið inntøkurnar hjá grunninum. Í hesum sambandi kann eisini vísast á, at samlaðu avreiðingarnar í nøgd hava verið hækkandi í 5-ára-tíðarskeiðnum frá 2008 til 2012. Men samstundis kann
eisini vísast á, at eitt nú avreiðingarvirði fyri 2007 var 2.420 mió. kr., og var hetta sostatt hægri enn
seinastu fimm árini.
Við at sundurgreina útgjøldini fyri 2012 í skipabólkar sæst, at línuskip yvir 110 tons framvegis
standa fyri meginpartinum av hesum, nevniliga 40 % av samlaðu inntøkutrygdini. Hetta er tó ein
lækking í mun til 2011, tá línuskipini stóðu fyri 48 % av samlaðu inntøkutrygdini. Orsøkin til
lækkingina kemst millum annað av, at hóast árshýran býtt út á dagar hevur verið eitt vet lægri í
2012 samanborið við 2011, so eru fiskidagarnir øktir frá 215 døgum í 2011 til 228 dagar í 2012.
Næst eftir línuskipini koma útróðrarfør undir 15 tons og húkaskip yvir 40 tons við ávíkavíst 17 % og
15 %. Hetta kann samanberast við ávíkavíst 23 % og 13 % fyri roknskaparárið 2011.
Samanlagt eru sostatt góð 72 % av útgjøldunum farin til hesar skipabólkar og vilja munandi
broytingar í hesum skipabólkum tí eisini hava munandi ávirkan á raksturin hjá grunninum.
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Leiðslufrágreiðing

Framtíðin
Stýrið samtykti í 2012, at gera broytingar í inntøkumarkinum, ið varð sett úr kr. 200.000 um
hálvárið til kr. 150.000 um hálvárið.
Somuleiðis samtykti stýrið, at inntøkutrygdin frá 1. juni 2012 og eitt ár fram hækkaði soleiðis, at
minstalønin varð økt úr kr. 700 um dagin til kr. 833 um dagin og minstiforvinningurin varð øktur úr
kr. 12.000 um mánaðin og til kr. 13.200 um mánaðin.
Tá sæð verður burtur frá teimum óvissum, sum eru knýttar at fiskivinnuni verður mett, at úrslitið
fyri 2013 verður á sama støðið sum í 2012.
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2012
DKK

2011
t.DKK

23.523.459

23.473

395.000

560

Inntøkur tilsamans

23.918.459

24.033

Útgjaldingar av inntøkutrygd
Aðrir kostnaðir

-11.104.122
-1.624.336

-10.263
-1.176

Bruttovinningur

11.190.001

12.594

Starvsfólkaútreiðslur

-2.116.193

-2.070

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

9.073.808

10.524

Fíggjarinntøkur

1.073.636

924

10.147.444

11.448

-75.070

-70

10.072.374

11.378

Úrslit
Flutt úrslit, primo
Javning av áður gjørdum avsetingum

10.072.374
11.377.810
75.000

11.378
0
0

Til nýtslu

21.525.184

11.378

Flutt úrslit

21.525.184

11.378

Tilsamans

21.525.184

11.378

Nota

1

Inntøkur
Aðrar rakstrarinntøkur

2

Rakstrarroknskapur

Úrslit áðrenn skatt og avgjøld
Skattur og avgjøld
Ársúrslit

Uppskot til býti av úrsliti

Skotið verður upp at býta upphæddina soleiðis:
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AKTIV

Fíggjarstøða

31.12.12
DKK

31.12.11
t.DKK

Útistandandi avreiðingargjald
Forskotsskipan
Onnur áogn

3.102.392
970.963
0

2.323
2.698
20

Áogn tilsamans

4.073.355

5.041

Tøkur peningur

70.607.671

58.607

Ogn í umferð tilsamans

74.681.026

63.648

Aktiv tilsamans

74.681.026

63.648

Stovnsfæ
Flutt úrslit

51.363.158
21.525.184

51.363
11.378

Eginogn tilsamans

72.888.342

62.741

Vøru- og tænastuskuld
Onnur skuld

62.759
1.729.925

119
788

Stuttfreistað skuld tilsamans

1.792.684

907

Skuld tilsamans

1.792.684

907

Passiv tilsamans

74.681.026

63.648

Nota

PASSIV
3
3

4
5
6

Veðsetingar og aðrar skyldur
Sáttmálabundnar skyldur
Nærknýttir partar
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Nýttur roknskaparháttur

ALMENT
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvar við ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri feløg í B-flokkinum og
eftir løgtingslóg um Trygdargrunn Fiskivinnunnar
Skipanin við inntøkutrygd, ið áður varð fyrisitingarliga skipað undir Lønjavningarstovuni, hevur
síðan 1. januar 2011 verið umsitin og fíggjað av arbeiðsgevarunum og -takarunum í fiskivinnuni
umvegis Trygdargrunn Fiskivinnunnar.
Nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til undanfarna ár.
Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum v.m. verða avrundaðar til heil tøl, og
samanlíkningartøl fyri 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 máting

Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar, so hvørt sum tær verða forvunnar, herundir
virðisjavningar av fíggjarligari ogn og skuld. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allar útreiðslur, herav av- og niðurskrivingar innroknaðar.
Í fíggjarstøðuni verða ognir innroknaðar, tá tað er sannlíkt, at framtíðar fíggjarligir fyrimunir fara at
koma grunninum til góðar, og virðið av ognini verður mett álítandi. Skuld verður innroknað í
fíggjarstøðuna, tá hon er sannlík og kann mátast álítandi. Ogn og skuld verða innroknað til kostprís, og eftir hetta verður hvør roknskaparpostur viðgjørdur, sum lýst niðanfyri.
Við innrokning og máting verður atlit tikið til væntað tap og váðar, ið vísa seg, áðrenn ársroknskapurin er liðugur, og sum kunnu sanna ella avsanna viðurskifti, sum vóru til staðar við roknskaparlok.
GJALDOYRA
Ársroknskapurin er gjørdur í donskum krónum.
Flytingar í fremmandum gjaldoyra í árinum verða umroknaðar til kursin tann dagin, flytingin er
gjørd. Kurstryggjaðar flytingar verða tó upptiknar til tann tryggjaða kursin. Áogn og skuld í
fremmandum gjaldoyra verður umroknað til danskar krónur eftir kursinum við roknskaparlok, tó
undantikið kurstryggjaðar upphæddir, sum verða upptiknar til tann tryggjaða kursin. Staðfestur og
óstaðfestur kursvinningur ella -tap, verður tikið við í rakstrarroknskapin undir fíggjarpostum.
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Nýttur roknskaparháttur

RAKSTRARROKNSKAPUR
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 ávíkavíst skyldug inntøkutrygd og skyldug
forskot og verða upptikin sum skuld í fíggjarstøðuni ultimo í roknskaparárinum.
Aðrir kostnaðir

Her er talan um kostnað í samband við útbreiðslu, umsiting, hølir og tap av ágóða.
Aðrar rakstrarinntøkur

Aðrar rakstrarinntøkur fevnir um postar í roknskapinum, sum ikki hava beinleiðis samband við
høvuðsvirksemið hjá grunninum.
Fíggjarpostar

Undir fíggjarpostar koma rentuinntøkur, rentuútreiðslur, staðfestur og óstaðfestur kursvinningur
og –tap av virðisbrøvum, skuld og flyting í fremmandum gjaldoyra, amortisering av fíggjarligum
aktivum og skyldum umframt rentuútreiðslur og rentuendurgjald av skatti. Fíggjarinntøkur og
fíggjarútreiðslur verða upptiknar við teimum upphæddum, sum hoyra roknskaparárinum til.
Skattur

Trygdargrunnur Fiskivinnunnar er undantikin skattskyldu.
Posturin umfatar meirvirðisgjald, ið stavar frá keypið av vørum og tænastum.
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Nýttur roknskaparháttur

FÍGGJARSTØÐA
Áogn

Áogn verður virðisásett við frádrátti av møguligum tapsvanda grundað á eina meting av hvørjum
einstøkum skuldara.
Niðurskriving av møguligum tapi verður gjørt upp grundað á eina meting av hvørjum einstøkum
skuldara.
Skuld

Stuttfreistað skuld verður tikin við til tann kostprís, sum hon er niðurgoldin til. Hetta svarar vanliga
eisini til áljóðandi virði.
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Notur

2012
DKK

2011
t.DKK

Gjald fyri avreiðing

23.523.459

23.473

Tilsamans

23.523.459

23.473

Lønir
Pensiónir
Almenn gjøld

1.836.013
202.613
77.567

1.808
208
54

Tilsamans

2.116.193

2.070

Stjórn
Nevnd

180.000
192.000

90
144

Tilsamans

372.000

234

6

6

1. Inntøkur

2. Starvsfólkaútreiðslur

Starvsfólkakostnaðurin umfatar fylgjandi samsýning:

Miðaltal av starvsfólkum
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Notur

3. Eginogn
Upphædd í DKK

Stovnsfæ

Flutt úrslit

Innskotin felagskapitalur við stovnan
Flutt úrslit

51.363.158
0

0
11.377.810

Salda pr. 31.12.11

51.363.158

11.377.810

Salda pr. 31.12.11
Javning av áður gjørdum avsetingum

51.363.158
0

11.377.810
75.000

Salda pr. 01.01.12
Flutt úrslit

51.363.158
0

11.452.810
10.072.374

Salda pr. 31.12.12

51.363.158

21.525.184

Eginognaruppgerð 01.01.11 - 31.12.11

Eginognaruppgerð 01.01.12 - 31.12.12

Býti av stovnsfæ:

DKK

Trygdargrunnurin fyri avreiðingar og lønir
Forskotsgrunnur fiskiflotans

21.000.000
30.363.158

Saldo pr. 31.12.12

51.363.158

4. Veðsetingar og aðrar skyldur
Ognirnar hjá skipanini eru ikki veðsettar.
Tað áhvílur ikki skipanini aðrar møguligar skyldur so sum ábyrgdir, vekslar v.m.
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Notur

5. Sáttmálabundnar skyldur
Trygdargrunnur Fiskivinnunnar hevur umsitingaravtalu við Arbeiðsloysisskipanina.

6. Nærknýttir partar
Týðandi ávirkan:
Fiskimálaráðið

Grundarlag fyri ávirkan
Málsøki undir FMR

Transaktiónir:
Grunnurin hevur ikki handlað við, veðsett, kautionerað ella stillað garanti til stýrið, stjórnina ella
kapitaleigara ella við feløg uttan fyri grunnin, har hesi hava áhugamál.
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