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Leiðsluátekning

Vit leggja við hesum fram ársfrásøgn fyri Arbeiðsloysisskipanina fyri roknskaparárið 01.01.11 31.12.11.
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini við teimum tillaginum, sum
stýrið hevur mett verið neyðugar, og eftir løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um
arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing.
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum,
fíggjarligu støðu og av úrslitinum av virkseminum hjá skipanini. Samstundis er tað okkara fatan, at
leiðslufrágreiðingin á ein rættvísandi hátt lýsir tey viðurskifti, sum frágreiðingin fevnir um.
Ársfrásøgnin verður løgd fyri stýrisfund, og mælt verður til at góðkenna hana.

Tórshavn, tann 28. mars 2012

Stjórn
Ernst Jacobsen

Stýrið
Alfred Petersen
Formaður

Viberg Sørensen

Kartni Ravnsfjall

Marita Rasmussen

Jan Højgaard

Bjørgfríð Ludvig

Ingeborg Vinther
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Til leiðsluna í Arbeiðsloysisskipanini
Átekning á ársroknskapin

Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Arbeiðsloysisskipanini fyri roknskaparárið 01.01.11 31.12.11, við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu, peningastreymi og notum.
Ársroknskapurin og leiðslufrágreiðingin eru gjørd 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 grannskoðanarlógini. 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 felagið 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 ognum, skyldum og
fíggjarligu støðu pr. 31.12.11 og av úrslitinum av virksemi, peningastreymi hjá
Arbeiðsloysisskipanini í roknskaparárinum 01.01.11 - 31.12.11 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 28. mars 2012

NOTA

Løggilt grannskoðanarvirki P/F

Jørmann Petersen
Løggildur grannskoðari

Jóhan Martin Jacobsen
Skrásettur grannskoðari
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Høvuðs- og lyklatøl

HØVUÐSTØL
Upphædd í tkr.

2011

2010

2009

2008

2007

141.943

140.450

137.290

141.161

140.116

Útgjøld og útreiðslur, arbeiðsleys

-308.430

-259.544

-157.271

-46.847

-49.774

Úrslit áðrenn av- og niðurskriving

-184.834

-138.447

-33.078

81.768

79.916

2.276

32.226

53.988

-24.107

15.367

-189.320

-112.157

17.770

56.230

93.589

435.134

614.963

727.223

700.515

664.588

5.515

9.516

2.615

23.433

1.031

412.498

601.817

713.974

696.204

639.975

Nettopengastreymar frá:
Rakstri
Íløgum

-175.126
-5.525

-115.431
-9.516

26.978
-1.170

57.001
-23.369

94.225
-885

Pengastreymar í árinum

-180.651

-124.946

25.808

33.632

93.340

Úrslit
Inntøkur
Indeks
Indeks
Indeks

Fíggjarligir postar, netto
Indeks

Ársúrslit

Indeks

101
620

-231
15

-202

100
521

-173
210

-120

98

316
-41

351
19

101
94

102

-157
60

100

100
100

100
100

Fíggjarstøða
Aktiv tilsamans
Indeks

Íløgur í materiella støðisogn
Indeks

Eginogn

Indeks

65

535
64

93

923
94

109
254

112

105

2.273
109

100
100

100

Pengastreymar
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Høvuðs- og lyklatøl

LYKLATØL
2011

2010

2009

2008

2007

-

-

3,2%

8,4%

15,8%

94,8%

97,9%

98,2%

99,4%

99,3%

24

21

17

16

16

Rentabilitetur
Renting av eginogn
Soliditetur
Eginognarpartur
Annað
Ársverk í miðal

Renting av eginogn
Eginognarpartur

Úrslit av vanligum rakstri eftir skatt x 100
Miðal eginogn
Eginogn ultimo x 100
Aktiv tilsamans

LYKLATØL
Lyklatøl eru roknað út eftir tilmælum frá "Den Danske Finansanalytikerforenening".
Lyklatøl við negativum virði eru ikki tikin við.
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Frágreiðing frá leiðslu

Ársfrágreiðing
Eftir at arbeiðsloysið var í hæddini við ársbyrjan í 2011 – serliga orsakað av húsaganginum hjá
Faroe Seafood – minkaði arbeiðsloysið støðugt fram til heystið, og í oktober mánað var tað komið
niður í 1.470 í mun til omanfyri 2.000 við ársbyrjan.
Síðsta ársfjórðingin í farna ári vaks arbeiðsloysið aftur, soleiðis at tað við árslok var komið upp á
1.641 fólk svarandi til 6,5%.
Miðalarbeiðsloysið í 2011 vísti seg at vera tað hægsta seinastu 14 árini. Í miðal var arbeiðsloysið
6,8%, sum er meiri enn ein fimmfalding eftir trimum árum, og tá tað var hægst í februar 2011, var
arbeiðsloysið 7,9%.
Lutfalsliga stóra arbeiðsloysið, sum var í 2011, hevur merkt ALS á tann hátt, at virksemið hevur
verið stórt. Nógvar umsóknir um arbeiðsloysisstuðul hava verið viðgjørdar, og ongantíð áður hevur
so stór orka verið løgd í førleikamenning og skeiðsvirksemi sum í 2011. Millum átøkini, sum fóru
av bakkastokki í farna árið er skipanin við løntari starvsvenjing. Við hesi skipan kann ein
arbeiðsleysur fara í eitt starv við vanligum treytum í upp til fimm mánaðir. Arbeiðsgevarin fær so
arbeiðsloysisstuðulin hjá viðkomandi afturbornan frá ALS. Eisini hevur nógv virksemi verið innan
arbeiðsávísing og virkisvitjanir umframt hópin av innkallingum av arbeiðsleysum har tey verða
kunnað um rættindi, treytir og onnur viðurskifti.
Stóra arbeiðsloysið sæst eisini aftur í fíggjarstøðuni hjá skipanini, sum hóast hon framvegis er sterk
og væl fyri, er farin at vikna nakað. Tí eru tiltøk sett í verk í 2012 til tess at styrkja skipanina og at
tryggja, at skipanin framhaldandi kann verða ein tryggur skansi, tá fólk missa arbeiði. Tiltøkini
umfata, at inngjaldið er hækkað við 0,25%-stigum, samstundis sum lógaruppskot er farið í tingið
um at minka útgjøldini nakað. Vit hesum broytingum fer hallið hjá skipanini við verandi
arbeiðsloysi at verða áleið hálvthundrað milliónir krónur betri enn í farna ári. Hetta er kortini ikki
nóg mikið upp á longri sikt, tí neyðugt er, at raksturin hjá ALS javnvigar innan alt ov leingi. Minkar
arbeiðsloysið ikki munandi komandi tvey árini ella so, verður neyðugt at gera aðrar, munagóðar
broytingar, so skipanin fíggjarliga mennist aftur.
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Frágreiðing frá leiðslu

Inngjøld
Samlaðu inngjøldini í 2011 vóru 141,9 mió. krónur í mun til 140,5 mió. krónur í 2010. Talan var
sostatt um eina hækking á 1,1%. ALS-gjaldið, sum hevur verið óbroytt síðani 1. juli 2004, varð
hækkað úr 1,0% til 1,25% við virknaði frá 1. januar 2012.
Útgjøld
Samlaðu útgjøldini í 2011 vóru tilsamans 308,4 mió. krónur í mun til 259,5 mió. krónur árið fyri.
Tað eru 48,9 mió. krónur meiri enn í 2010 svarandi til ein vøkstur á 19%.
Útgjaldið av vanligum arbeiðsloysistuðuli var 267,7 mió. krónur í mun til 224,1 mió. krónur í 2010.
Útgjaldið til arbeiðsfólk á fiskavirkjum var 24,2 mió. krónur í mun til 28,5 mió. krónur í 2010. Í
skipanini við starvsvenjing vórðu 6,8 mió. krónur bornar arbeiðsgevarum aftur, og harafturat
vórðu 4,6 mió. krónur brúktar til førleikamenning, skeiðsvirksemi og slíkt.
Í 2011 vóru tað í miðal 1.694 fólk pr. skeið, ið fingu vanligan arbeiðsloysistuðul frá
Arbeiðsloysisskipanini, og 440, sum fingu stuðul úr fiskavirkisskipanini. Í 2010 vóru miðaltølini
ávikavist 1441 og 595 fólk.
Tey, sum fingu vanligt útgjald, fingu í 2011 í miðal útgoldið áleið 12 tús. krónur um mánaðin,
meðan tey, sum fingu útgjald ígjøgnum fiskavirkisskipanina, í miðal fingu útgoldið stívliga 2 tús.
krónur um mánaðin. Somu upphæddir í 2010 vóru ávikavist slakar 12 tús. krónur fyri vanligu
skipanina og áleið 1.800 krónur fyri fiskavirkisskipanina. Í hesum sambandi kann nevnast, at hægst
loyvdi arbeiðsloysisstuðulin í 2011 var 948 krónur um dagin svarandi til 20 tús. krónur um
mánaðin.
Lønir og kostnaðir
Við árslok í 2011 starvaðust 25 fólk hjá ALS. Umroknað til ársverk var talið 24 ársverk í 2011.
Í mun til 2010 er talan um eina øking á fýra starvsfólk og trý ársverk.
Í 2011 vóru lønarútreiðslurnar 10,1 mió. krónur, sum er ein vøkstur á 1,9 mió. krónur í mun til
2010.
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Frágreiðing frá leiðslu

Ársúrslit og eginogn
Tekniska úrslitið, sum er munurin millum inngjøld og útreiðslur til arbeiðsleys, var -166,5 mió.
krónur í 2011 í mun til –119,1 mió. krónur í 2010.
Úrslit fyri avskrivingar og fíggjarpostar var -184,8 mió. krónur í mun til –138,4 mió. krónur í 2010.
Úrslit av fíggjarpostum var 2,3 mió. krónur í mun til 32,2 mió. krónur í 2010.
Hurlivasi hevur verið á fíggjarmarknaðunum í fleiri ár, og avkastið av fíggjarpostum hevur verið
misjavnt seinastu árini. Í 2009 hevði ALS slakar 54 mió. krónur í inntøkum frá virðisbrøvum, og í
2010 var upphæddin 32,2 mió. krónur. Í fjør hilnaðist verri, og inntøkurnar av fíggjarognunum varð
bara slakar 2,3 mió. krónur netto.
Við árslok stóðu stívliga 80% av fíggjarognunum – áleið 378 mió. krónur - í lánsbrøvum, sum góvu
eitt avkast á 12,8 mió. krónur, meðan tær 86 mió. krónur, sum stóðu í partabrøvum, góvu ein miss
á 10,3 mió. krónur.
Ársúrslitið í 2011 varð eitt hall á 189,3 mió. krónur, sum var 77,1 mió. krónur lakari enn í 2010, tá
tað var eitt hall á 112,2 mió. krónur.
Við ársbyrjan í 2011 var eginognin 601,8 mió. krónur. Hallið á 189,3 mió. krónur í 2011 hevði við
sær, at eginognin við árslok 2011 var 412,5 mió. krónur.
Skipanin
Høvuðsendamálini við Arbeiðsloysisskipanini eru sambært §1 í løgtingslóg
arbeiðsloysisstrygging og arbeiðsávísing frá 13. juni 1997 við seinni broytingum:

um

- at veita fíggjarligan stuðul til arbeiðsleys
- at virka fyri bøttum møguleikum hjá arbeiðsleysum at fáa arbeiði
- at umsita arbeiðsávísing fyri føroyska arbeiðsmarknaðin
Arbeiðsloysisskipanin er fyri støðugum broytingum orsakað av skiftandi arbeiðsloysi. Neyðugt er tí
alla tíðina at tillaga skipanina, so at bygnaðurin er skynsamur, og talið av starvsfólkum er hóskandi
til arbeiðsnøgdina. Í tíðarskeiðnum frá 2005 fram til 2009 minkaði talið av starvsfólkum nakað,
men vaksandi arbeiðsloysi og størri arbeiðsnøgd hevur havt við sær, at talið av starvsfólkum aftur
er vaksið nakað.
Í húsunum við Tinghúsvegin í hjartanum í høvuðsstaðnum eru arbeiðsumstøðurnar góðar, hóast
tað orsakað av nógva virkseminum tíður er trongligt.
Yvirhøvur eru karmarnir hjá skipanini at virka góðir, men heldur stóra arbeiðsloysið fram, fer
sannlíkt at sansa at fíggjarliga hjá skipanini, og tað kann fara at verða neyðugt at gera inntriv,
soleiðis at skipanini er lív lagað.
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Fasti Gerðarrættur
Arbeiðsloysisskipanin hevur avtalu við Fasta Gerðarrætt at hýsa hesum stovni og at umsita ein part
av hesi skipan. Fasti Gerðarrættur endurrindar Arbeiðsloysisskipanini fyri umsitingina, og í 2011
var samlaða endurrindanin 133 tús. krónur.
Trygdargrunnur Fiskivinnunnar
Galdandi frá 1. juli 2011 hevur Arbeiðsloysisskipanin eisini avtalu við Trygdargrunn Fiskivinnunnar
um, at tey halda til í hølunum hjá ALS.
Fyri samhýsingina rindaði Trygdargrunnurin ALS 568 tús. krónur í 2011.
Stýrið
Sambært Løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing frá 13. juni 1997, við seinni
broytingum, verður stýrið fyri Arbeiðsloysisskipanina valt fyri fýra ár í senn. Núverandi stýrið tók
við 1. oktober 2009. Nýtt stýrið verður valt í 2013.
Útlit fyri 2012
Útlitini fyri 2012 eru ivasom. Talið av arbeiðsleysum er skiftandi. Seinastu fýra-fimm mánaðirnar er
talið av arbeiðsleysum vaksið, men allar feskastu tølini vísa, at nú várið stundar til, so minkar talið
aftur nakað. Hvønn veg tað ber restina av 2012, er ilt at meta um.
Ábendingar eru um, at tað sansar at hjá fleiri fyritøkum, meðan aðrar hava repað seglini og lagað
seg til minni eftirspurning og minni virksemi.
Hóast botnfiskaveiðan fyri Føroyar er á einum søguliga lágum støði, og stórir partar av
høvuðsvinnuni aka á knøunum og hava torført við at fáa endarnar at røkka saman, so eru kortini
onkrir glottar at hóma.
Føroyska kvotan av makreli fer aftur í 2012 at tátta í 150 tús. tons, og røddir hava verið frammi
um, at sum mest skal um føroyskan kaikant. Á Tvøroyri verður bygt eitt nýtt virki, sum skal taka
ímóti uppisjóvarfiski, og tað fer vónandi at geva arbeiði til fleiri hendur har suðuri, har
arbeiðsloysið hevur rakt serliga meint.
Heim til eldri og óhjálpin verða bygd fleiri staðni í landinum, og har verður sannlíkt tørvur á fleiri
hondum, og fer tað vónandi at hava við sær, at arbeiðsloysið kvinkar niðureftir í 2012.
Sambært Búskaparráðnum so hótta hall, lágur vøkstur og fólkafráflyting føroyska búskapin, og tey
meta, at ein av heilt stóru avbjóðingunum í føroyskum búskapi er at skapa størri búskaparvøkstur.
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Sambært teimum verður neyðugt við munandi inntrivum fyri at koma aftur á beint. Innan tað
almenna verður neyðugt við bygnaðarbroytingum, sum kunnu hava betri javnvág millum inntøkur
og útreiðslur við sær uttan at ávirka grundleggjandi vælferðartænasturnar ov nógv. Fiskivinnupolitikkurin má broytast, so at fiskivinnan í størri mun verður bæði lívfrøðiliga og búskaparliga
burðardygg, og fleiri íløgur eiga at verða gjørdar í útbúgving, so at útbúgvingarstøðið hækkar.
Tað er í fyrstu syftu avmarkað, hvat ALS kann gera einsamøll, men innan útbúgvingarøkið eru fleiri
átøk gjørd.
ALS hevur saman við Granskingardeplinum fyri samfelags¬menning gjørt eina kanning av, hvør
tørvurin er á arbeiðsfólki og hvørjar førleikar hjá arbeiðsfólki, vinnuni tørvar. Kanningin ber boð
um, at tað eru fleiri fyritøkur, sum fara at seta fólk í starv komandi tíðina. Sambært kanningini
verður talan um fólk við fakligum førleikum av ymsum sløgum, meðan tørvurin á ófaklærdum fólki
ikki tykist vera serliga stórur.
Tað er eingin ivi yvirhøvur um, at tað er ein neyvur samanhangur millum útbúgvingarstøði og
arbeiðloysi. Jú minni útbúgving, fólk hava, jú størri eru sannlíkindini fyri, at tey ikki hava arbeiði.
Hjá ALS tosa hagtølini sítt greiða mál. Áleið 80% av teimum, sum ikki hava arbeiði, hava lítla ella
onga útbúgving. Tey hava bara prógv frá fólkaskúla og hava ikki førleikagevandi yrkisútbúgving. Tí
er umráðandi hjá ALS at virka fyri, at førleikarnir hjá hesum fólkum verða mentir, og at tey koma í
eina útbúgvingartilgongd, sum kann vera við til at tryggja teimum støðugari arbeiði.
Kanningin hjá Granskingardeplinum gevur ALS eitt gott grundarlag í mun til eina meiri tilvitaða
stýring av tí førleikamenningini, sum ALS tekur stig til. Hon kann eisini geva útbúgvingarstovnunum
eina ábending av, hvørjum útbúgvingum, tørvur er á.
Ítøkiliga hevur ALS skipað fyri fleiri ymsum sløgum av førleikamenning í 2011, og ætlanin er at
halda fram við hesum í 2012. Dømi eru, at 14 fólk beint eftir ársskiftið fóru undir eina útbúgving á
timburdeildini hjá Tekniska Skúla í Havn. Hetta er ein serlig útbúgving, sum er snikkað júst til tørvin
hjá ALS. Hon varðar í tríggjar mánaðir, og endamálið er at geva teimum, ið taka lut, eina
grundleggjandi betri fatan av, hvat timburarbeiðið snýr seg um, og hvussu arbeitt verður í hesum
yrki.
Eitt annað dømi er, at fleiri ungfólk hava tikið skeið í fleiri lærugreinum á 10. floks støði á
Tórshavnar Kvøldskúla. Undirvísingin, sum hevur verið um dagin og hevur verið avmarkað til
tríggjar mánaðir, hevur verið væl eyðnað, og fleiri av teimum ungu ætla sær at fara á
miðnámsskúla at útbúgva seg.
Tað er greitt fatanin hjá ALS – og tað vísa kanningar í útlondum eisini - at eingin hevur gott av at
ganga arbeiðsleysur leingi. Arbeiðsloysi hevur greiða neiliga ávirkan á tann einstaka, og vandi er
fyri, at førleikarnar dovna. Tí er umráðandi at bøta um møguleikarnar hjá teimum, sum missa
arbeiði, aftur at koma á arbeiðsmarknaðin ella at fara at útbúgva seg.
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Frágreiðing frá leiðslu

Tað er umráðandi, at tey arbeiðsleysu fáa arbeiðsroyndir og førleikamenning og áhaldandi sleppa
at hvessa sær førleikarnar. Eisini út frá tí grundhugsjón hevur ALS skipað fyri ymsum tiltøkum, har
arbeiðsleys sleppa aftur til verka.
Feskasta dømi er ein verkætlan á Selatrað, sum verður gjørd í samstarvi við Skótadepilin har
endamálið er at geva fólki arbeiðsroyndir frá veruligum arbeiði samantvinnað við førleikamenning
- bæði fakliga og persónliga.
Hetta er ein nýggjur og spennandi háttur at halda fólki til. Verkætlanin heldur fram til í summar, og
eyðnast hon væl, er sannlíkt, at skipað verður fyri fleiri slíkum átøkum komandi tíðina.
Í seinastuni hava umboð fyri Meginfelag Føroyska Studenta, MFS, gjørt vart við avbjóðingina við at
fáa útbúnar føroyingar heim aftur at virka. Ein stimbrandi liður í tí heldur MFS vera, at tey, sum
gerast liðugt útbúgving, kunnu flyta til Føroyar og koma í Arbeiðsloysisskipanina. Endalig støða er
ikki tikin til tað enn, men arbeitt verður við ymsum møguleikum.
Í 2012 verður farið at arbeiða á fleiri nýggjum markamótum fyri at fáa fleiri arbeiðsleysum atgongd
út aftur á arbeiðsmarknaðin ella at fara undir útbúgving. Í mun til í øðrum londum, har tað ikki er
nóg gott samband millum a-kassar og jobsentrini, eru báðar funktiónir savnaðar hjá ALS.
Harumframt eru tað partarnir á arbeiðsmarknaðinum, ið stýra økinum gjøgnum umboðan í
stýrinum, og eru tað fyritreytir, sum geva møguleika fyri nýhugsan á hesum øki. Ætlanin er í 2012
at skapa gjøgnumbrot fyri ótraditionellum loysnum. Arbeitt verður á fleiri markamótum at tryggja
arbeiðsleysum ein so gevandi og innihaldsríkan gerandisdag sum yvirhøvur til ber. Í fleiri førum er
neyðugt at hugsa nýtt og øðrvísi, og tað hevur heilt greitt aðrar avbjóðingar við sær enn tær,
Arbeiðsloysisskipanin er von við.
Gongdin í virkseminum og fíggjarligu viðurskiftunum hjá skipanini
Rakstrarroknskapurin fyri tíðarskeiðið frá 1. januar 2011 til 31. desember 2011 vísir eitt hall
189.319.787 krónur móti einum halli á 112.156.711 krónur fyri tíðarskeiðið frá 1. januar 2010 til
31. desember 2010.
Leiðslan metir úrslitið vera nøktandi.
Tøkur peningur og lætt umsetilig virðisbrøv hjá Arbeiðsloysisskipanini eru í 2011 minkað við 180,7
mió. krónum niður í 394,1 mió. krónur.
Hendingar eftir roknskaparlok
Frá roknskaparloki til i dag er einki hent, sum hevur týðandi ávirkan á ársfrásøgnina.
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2011
DKK

2010
t.DKK

Inntøkur

141.942.815

140.450

Útgjøld og útreiðslur til arbeiðsleys
Aðrir kostnaðir

-308.430.027
-8.243.596

-259.544
-11.141

Bruttovinningur

-174.730.808

-130.235

-10.102.704

-8.212

-184.833.512

-138.447

-3.623.366

-2.010

-188.456.878

-140.457

2.275.765

32.226

-186.181.113

-108.231

-3.138.674

-3.926

-189.319.787

-112.157

Úrslit
Flutt úrslit, primo

-189.319.787
507.977.479

-112.157
620.134

Til nýtslu

318.657.692

507.977

Flutt úrslit

318.657.692

507.977

Tilsamans

318.657.692

507.977

Nota

1

Rakstrarroknskapur

Starvsfólkaútreiðslur
Úrslit áðrenn av- og niðurskriving
Av- og niðurskriving av materiellari støðisogn
Úrslit áðrenn fíggjarpostar
Fíggjarpostar
Úrslit áðrenn skatt og avgjøld
Skattur og avgjøld
Úrslit

Býti av úrsliti

Skotið verður upp at býta upphæddina soleiðis:
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AKTIV

31.12.11
DKK

31.12.10
t.DKK

Grundøki og bygningar
Tøkniogn og maskinur
Rakstrargøgn og innbúgv

27.641.798
5.657.650
1.255.123

27.634
3.538
1.481

Materiell støðisogn tilsamans

34.554.571

32.653

Støðisogn tilsamans

34.554.571

32.653

Skuldarar
Onnur áogn
Tíðaravmarkingar

6.429.371
30.000
7.200

7.509
30
7

Áogn tilsamans

6.466.571

7.546

Virðisbrøv

378.733.346

565.490

Virðisbrøv og kapitalpartar tilsamans

378.733.346

565.490

15.379.074

9.274

Ogn í umferð tilsamans

400.578.991

582.310

Aktiv tilsamans

435.133.562

614.963

Nota

2
2
2

Fíggjarstøða

Tøkur peningur
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PASSIV

31.12.11
DKK

31.12.10
t.DKK

Stovnsfæ
Flutt úrslit

93.840.006
318.657.692

93.840
507.977

Eginogn tilsamans

412.497.698

601.817

Vøru- og tænastuskuld
Onnur skuld

3.323.709
19.312.155

2.420
10.726

Stuttfreistað skuld tilsamans

22.635.864

13.146

Skuld tilsamans

22.635.864

13.146

Passiv tilsamans

435.133.562

614.963

Nota

3
3

4
5
6

Fíggjarstøða

Veðsetingar og aðrar skyldur
Sáttmálabundnar skyldur
Nærskyldir partar
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Pengastreymsuppgerð

2011
DKK

2010
t.DKK

-189.319.787

-112.157

3.623.366

2.009

1.079.961
903.299
8.587.245

-5.179
1.655
-1.759

Pengastreymar frá rakstrinum

-175.125.916

-115.431

Keyp av materiellari støðisogn

-5.524.834

-9.516

Pengastreymar frá íløgum

-5.524.834

-9.516

-180.650.750

-124.947

Gjaldføri við ársbyrjan

574.763.171

699.710

Gjaldføri við árslok

394.112.421

574.763

Gjaldføri við árslok verður útgreinaður soleiðis:
Tøkur peningur
Virðisbrøv

15.379.074
378.733.347

9.273
565.490

Tilsamans

394.112.421

574.763

Ársúrslit
Avskrivingar
Broyting í rakstrarpeningi:
Áogn
Ognarar
Skyldugur arbeiðsloysisstuðul

Samlaðir pengastreymar í árinum
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Nýttur roknskaparháttur

ALMENT
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvar við ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri feløg í miðalstóra Cflokkinum, við teimum tillaginum, sum stýrið hevur mett neyðugt, og eftir løgtingslóg nr. 113 frá
13. juni 1997 um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 46
frá 17. mai 2011.
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 skipanini til góðar, og virði 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 ársfrásøgnin
er liðug, og sum kunnu sanna ella avsanna viðurskifti, sum vóru til staðar við roknskaparlok.
GJALDOYRA OG TRYGDARDISPOSITIÓNIR
Ársfrásøgnin er gjørd 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.
Støðisogn, sum er keypt í fremmandum gjaldoyra, verður umroknað til kursin tann dagin ognin er
keypt.
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Nýttur roknskaparháttur

RAKSTRARROKNSKAPUR
Inntøkur

Gjøld frá løntakarum og arbeiðsgevarum v.m. verða inntøkuførd í tí roknskaparári, sum lønin, ALSgjaldið verður roknað av, verður goldin. Inntøkur frá sjálvstøðugt vinnurekandi verður inntøkuførd
einaferð árliga og tryggingartakarin hevur yvirtikið skylduna fyri árslok.
Útgjøld

Útgjøldini eru tíðargreinaðið soleiðis, at tey útgjøld, ið ikki eru útgoldin áðrenn 31. desember, men
sum hoyra heima í roknskaparárinum, eru tikin við sum skyldugur arbeiðsloysisstuðul undir skuld í
fíggjarstøðuni ultimo í roknskaparárinum.
Aðrir kostnaðir

Her er talan um kostnað í samband við útbreiðslu (distributión), marknaðarføring, umsiting, hølir
og tap av ágóða.
Avskrivingar

Avskriving av materiellari støðisogn verður løgd soleiðis til rættis, at tað fer fram ein skipað
avskriving av støðisognini grundað á eina meting av brúkstíðini. Felagið hevur brúkt niðanfyri
standandi brúkstíðir og restvirði:

Bygningar
Framleiðslutól og maskinur
Annar útbúnaður, rakstrartól og innbúgv

Brúkstíð

Restvirði

50 ár
3 ár
3 ár

32%
0%
0%

Grundøki verða ikki avskrivað.
Støðisogn við einum útveganarvirði, ið er minni enn kr. 20.000 pr. eind verður útreiðsluførd í
roknskaparárinum.
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
fíggjarligir kostnaðir verða upptiknir við teimum upphæddum, sum hoyra roknskaparárinum til.
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Skattur og avgjøld

Sambært løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt við seinni
broytingum er Arbeiðsloysisskipanin undantikin skattskyldu.
Posturin umfatar meirvirðisgjald, ið stavar frá keypið av vørum og tænastum.
FÍGGJARSTØÐA
Materiell støðisogn

Materiell støðisogn verður upptikin í fíggjarstøðuni til kostprís frádrigið samanløgdu
avskrivingarnar ella til endurvinningarvirðið, har hetta er lægri. Endurvinningarvirðið er virðið á
ognini við framhaldandi nýtslu ella við sølu.
Vinningur - ella tap við avhending av materiellari støðisogn verður gjørt upp sum munurin millum
søluprísin frádrigið sølukostnað og roknskaparliga virðið, tá støðisognin verður seld. Vinningur ella
tap verður upptikin í rakstrinum undir avskrivingar.
Áogn

Áogn verður virðisásett við frádrátti av møguligum tapsvanda grundað á eina meting av hvørjum
einstøkum skuldara.
Tíðaravmarkingar

Tíðaravmarkingar, sum eru upptiknar undir ogn, umfata goldnar útreiðslur sum viðvíkja næsta
roknskaparár.
Onnur virðisbrøv og kapitalpartar

Onnur virðisbrøv og kapitalpartar, sum eru upptikin í ogn í umferð, umfata børsskrásett lánsbrøv
og partabrøv, sum verða upptikin til dagsvirði seinasta roknskapardag. Virðisbrøv, sum ikki eru
børsskrásett, verða upptikin til eitt søluvirði, sum er grundað á eitt roknað kapitalvirði.
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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Nýttur roknskaparháttur

PENGASTREYMSUPPGERÐ
Pengastreymsuppgerðin verður uppsett eftir óbeinleiðis háttinum og vísur pengastreymar frá
rakstri, íløgum, fígging, broyting í pengastreymum og tøkan pening við ársbyrjan og enda.
Pengastreymar frá rakstri er tillagað fyri ikki likvidar rakstrarpostar og broyting í rakstrarkapitali.
Pengastreymar frá íløgum umfata keyp og sølu av materiellari støðisogn mótroknað broytingum í
áogn og skuld viðvíkjandi nevnda posti.
Tøkur peningur við ársbyrjan og enda er samansettur av tøkum peningi og virðisbrøvum.
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Notur til ársfrásøgnina

2011
DKK

2010
t.DKK

8.688.040
1.049.053
310.992
54.619

7.886
857
281
-812

10.102.704

8.212

642.994
432.000

651
432

1.074.994

1.083
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1. Starvsfólkaútreiðslur
Lønir
Eftirløn
Almenn gjøld
Aðrar starvsfólkaútreiðslur
Tilsamans
Harav samsýning til stjórn
Harav samsýning til stýrið
Tilsamans
Miðaltal av starvsfólkum

2. Materiell støðisogn
Upphædd í DKK

Grundøki og
bygningar

Tøkniogn og
maskinur

Rakstrargøgn og
innbúgv

Útveganarvirði pr. 31.12.10
Tilgongd í árinum
Frágongd í árinum

28.228.743
312.304
0

11.158.581
4.798.365
-399.235

2.330.077
414.166
0

Útveganarvirði pr. 31.12.11

28.541.047

15.557.711

2.744.243

Av- og niðurskrivingar pr. 31.12.10
Av- og niðurskrivingar í árinum
Afturførdar av- og niðurskrivingar í árinum

595.083
304.166
0

7.620.328
2.669.223
-389.490

848.888
640.232
0

Av- og niðurskrivingar pr. 31.12.11

899.249

9.900.061

1.489.120

27.641.798

5.657.650

1.255.123

Roknskaparligt virði pr. 31.12.11
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Notur

3. Eginogn
Upphædd í DKK

Stovnsfæ

Flutt úrslit

Salda pr. 31.12.09
Flutt úrslit

93.840.006
0

620.134.190
-112.156.711

Salda pr. 31.12.10

93.840.006

507.977.479

Salda pr. 31.12.10
Flutt úrslit

93.840.006
0

507.977.479
-189.319.787

Salda pr. 31.12.11

93.840.006

318.657.692

Eginognaruppgerð 01.01.10 - 31.12.10

Eginognaruppgerð 01.01.11 - 31.12.11

Býti av stovnsfæ:
2011
DKK
Føroya Landsstýri
Arbeiðsgevarar
Løntakarar
Frítíðargrunnurin

20.000.000
29.775.400
30.139.356
13.925.250

Salda pr. 31.12.11

93.840.006

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
Arbeiðsloysisskipanin
Fiskivinnunnar.

hevur

umsitingaravtalur

við

Fasta

Gerðarrætt

og

Trygdargrunn

6. Nærskyldir partar
Týðandi ávirkan:
Vinnumálaráðið

Grundarlag fyri ávirkan
Málsøki undir VMR

Transaktiónir:
Skipanin hevur ikki handlað við, veitt lán til, veðsett ella stillað garanti til stýrið, stjórnina ella
høvuðseigarar.
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