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ÁRSFRÁGREIÐING 
 
 
Arbeiðsloysið í Føroyum hevur verið minkandi síðan februar 2005, men í juli 2008 vendi gongdin, 
og arbeiðsloysið fór at vaksa aftur. Við árslok 2008 fingu 513 persónar vanligt útgjald frá 
Arbeiðsloysisskipanini, og við byrjan av árinum vóru tað 301 persónar. Tað merkir, at talið á 
persónum, sum fáa vanligt útgjald frá Arbeiðsloysisskipanini í 2008, er vaksið 70 prosent. Sambært 
Hagstovu Føroya var arbeiðsloysið í Føroyum við árslok 2008 1,8% av arbeiðsfjøldini samanborið 
við 1,3% við byrjan av árinum. 
 
Hóast arbeiðsloysið við árslok 2008 var væl hægri enn við byrjan av árinum, so var samlaða 
útgjaldið av arbeiðsloysisstuðli kortini nakað lægri í 2008 enn í 2007. Orsøkin til hetta er, at miðal 
arbeiðsloysið í 2008 var lægri, enn tað var í 2007. Í 2008 var miðal arbeiðsloysi 1,3%, og í 2007 var 
tað 1,5%.  
 
Útgjaldið til arbeiðsfólk á fiskavirkjum var eitt vet hægri í 2008 enn í 2007, og tað er, hóast nógvar 
rembingar hava verið í hesi vinnu, tekin um, at arbeiðið á virkjunum nærum hevur verið líka støðugt 
í 2008 sum árið fyri. Í mun til 2007 hækkaði útgaldið til arbeiðsfólk á fiskavirkjum 3 prosent. 
 
Sambært Hagstovu Føroya vóru samlaðu lønarútgjaldingar í 2008 7.036 mió. kr. í mun til 6.958 
mió. kr. í 2007, vøksturin er 78 mió. kr. ella 1,1%. 
 
Inngjøld 
Samlaðu inngjøldini í 2008 vóru 141,2 mió. kr. í mun til 140,1 mió. kr. í 2007. Talan var sostatt um 
eina hækking á 0,7%. ALS-gjaldið hevur verið óbroytt síðan 1. juli 2004 og hevur sostatt verið tað 
sama fyri bæði árini, nevniliga 1%.  
 
Útgjøld 
Samlaðu útgjøldini í 2008 vóru tilsamans 45,6 mió. kr. í mun til 48,1 mió. kr. árið fyri, tað eru 2,5 
mió. kr. minni ella ein minking á 5,3%  
 
Útgjaldið av vanligum arbeiðsloysistuðuli var 31,8 mió. kr. í mun til 34,7 mió. kr. í 2007. Útgjaldið 
til arbeiðsfólk á fiskavirkjum var 13,8 mió. kr. í mun til 13,4 mió. kr. í 2007. 
 
Í 2008 vóru tað í miðal 282 fólk pr. skeið, ið fingu vanligan arbeiðsloysistuðul frá 
Arbeiðsloysisskipanini, og 381, sum fingu stuðul úr fiskavirkisskipanini. Í 2007 vóru miðaltølini 
ávikavist 334 og 410 fólk. 
 
Tey, sum fingu vanligt útgjald, fingu í 2008 í miðal útgoldið kr. 9.030 um mánaðin, meðan tey, sum 
fingu útgjald ígjøgnum fiskavirkisskipanina, í miðal fingu útgoldið kr. 2.959 um mánaðin. Somu 
upphæddir í 2007 vóru ávikavist kr. 8.842 fyri vanligu skipanina og kr. 2.668 fyri 
fiskavirkisskipanina. Í hesum sambandi kann nevnast, at hægst loyvdi arbeiðsloysisstuðulin í 2008 
var kr. 610 um dagin ella kr. 12.810 um mánaðin. 
 
Lønir og kostnaðir 
Útreiðslur til lønir v.m. vóru í 2008 6,2 mió. kr., sum er tkr. 295 meira enn í 2007 ella 5%. Við 
árslok 2008 var starvsfólkatalið 17 (16 ársverk), umframt ein lærling. Við árslok árið fyri var 
starvsfólkatalið eisini 17 (16 ársverk), umframt ein lærling.  
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Aðrir kostnaðir vóru 6,4 mió. kr. í mun til 4,6 mió. kr. í 2007, vøksturin er 1,8 mió. kr. Í prosentum 
er vøksturin 40%. Høvuðsorsøk til vøksturin eru serligar útreiðslur, sum hava verið í árinum, mest 
týðandi eru fyrireiking av nýggjum bygningi og flytan av starv.fo til Arbeiðsloysisskipanina. 
 
Ársúrslit og eginogn 
Tekniska úrslitið, sum er munur millum inngjøld og útreiðslur til arbeiðsleys, var 94,3 mió. kr. í 
mun til 90,3 mió. kr. í 2007. 
 
Úrslit fyri avskrivingar og fíggjarpostar var 81,8 mió. kr í mun til 79,9 mió. kr. 2007.  
 
Úrslitið av fíggjarpostum var -24,1 mió. kr., í mun til 15,4 mió. kr. í 2007, og tað er 39,5 mió. kr. 
verri enn árið fyri.  
 
Orsøkin til vánaliga úrslitið av fíggjarpostum, sum eisini er hitt ringasta árið fyri fíggjarpostarnar 
nakrantíð hjá Arbeiðsloysisskipanini, er trupla støðan á fíggjarmarknaðunum kring heimin.  
 
Rakstrarúrslitið í 2008 gjørdist sostatt 56,2 mió. kr., og tað er munandi slakari ár enn í 2007, tá 
úrslitið var 93,6 mió. kr. 
 
Orsøkin til at úrslitið gjørdist verri eru fíggjarpostarnir. Tekniska úrslitið, sum er munur á 
inngjøldum og útgjøldum, var annars betri í 2008 enn í 2007. 
 
Útreiðslur hjá Arbeiðsloysisskipanini til lønir og kostnaðir vóru eisini væl hægri í 2008 enn í 2007. 
  
Rakstrarúrslitið í 2008 gjørdi, at eginognin hjá Arbeiðsloysisskipanini við árslok var 696,2 mió. kr., 
Við árslok 2007 var hon 640,0 mió.   
 
Skipanin  
Arbeiðsloysisskipanin er fyri støðugum broytingum orsakað av skiftandi arbeiðsloysi. Neyðugt er 
allatíðina at tillaga skipanina, so at bygnaðurin er skynsamur, og talið av starvsfólkum er hóskandi 
til arbeiðsnøgdina. Í tíðarskeiðnum frá 2005 til 2008 er starvsfólkatalið minkað, og tvær deildir eru 
lagdar samman. Seinasta hálva árið er arbeiðsloysið nógv vaksið, og tað merkir, at tað kann gerast 
neyðugt at seta fólk í starv. 
 
Arbeiðsloysisskipanin fekk í 2008 munandi betri karmar og umstøður til at veita eina betri tænastu 
og annars at røkka út til okkara viðskiftafólk. 
 
Í oktober 2008 keypti Arbeiðsloysisskipanin ein bygning á Tinghúsvegnum í Tórshavn til at húsast 
í. Talan er um ein bygning, sum er bygdur í 1989, og sum Føroya Sparikassi, seinni Eik, hevur átt 
øll árini. Bygningurin er í 4 hæddum umframt rúmliga kjallarhædd við plássi til arkiv, goymslu og 
parkeringspláss. Bygningurin liggur væl fyri í miðbýnum, og við ábøtum er hann vælegnaður til at 
hýsa virkseminum hjá Arbeiðsloysisskipanini. Umstøður til móttøku, skeiðsvirksemi og 
kantinuviðuskifti eru góðar. Kostnaðurin, sum var 22,7 mió. kr., gjørdi, at hetta var ein betri og 
bíligari loysn enn at byggja nýggjan bygning.  
 
Arbeiðsloysisskipanin keypti eisini ein bil í 2008, og tað hevur gjørt møguleikarnar hjá ávísingini at 
røkka út til viðskiftafólk nógv betri. Bilurin gjørdist eisini hentur, tá arbeiðsloysið fór at vaksa nógv, 
og umboð fyri trygging skjótt og ómakasleyst kundu vitja arbeiðspláss, sum vóru rakt av 
hópuppsøgnum. 
 
Arbeiðsloysisskipanin hevur eisini fingið nýggja heimasíðu, sum longu er nógv vitjað. Heimasíðan 
er væl skipað og løtt at brúka hjá viðskiftafólkunum hjá ALS. Á heimasíðuni ber til at síggja 



 

Ársroknskapur 2008 Síða 5 
 

dagførd hagtøl um persónar í skipanini, og eisini ber til at síggja nýggjastu størvini, sum verða lýst á 
starv.fo 
 
Eitt stórt frambrot í 2008 var, at ávísingarskipanin starv.fo varð flutt til Arbeiðsloysisskipanina at 
umsita. 
 
Broytingar í ALS-lógini 
Áðrenn nýggjár sendi Vinnumálaráðið eitt skriv til Stýrið fyri Arbeiðsloysisskipanina við áheitan 
um at gera tillagingar á skipanina, so útgjaldið varð hækkað úr 70% upp í 80%. Stýrið svaraði 
játtandi til áheitanina um at koma við tilmæli um broytingar í skipanini. Lógaruppskot varð gjørt og 
lagt fyri Løgtingið. Mest týðandi broytingar eru: 

• Útgjaldið hækkar upp í 80% av útrokningargrundarlagnum, tó í mesta lagi 20 tús. kr. fyrsta 
árið og 75% restina av útgjaldsdøgunum. 

• Útgjaldstíðarskeiðið verður stytt, og rætturin til útgjald fellur burtur, tá arbeiðsleysur í 3-ára 
skeið hevur fingið stuðul í 648 dagar. 

• Víðkaður møguleiki fyri førleikagevandi tiltøk m.a. við endurrindan fyri arbeiðsvenjing.  
• Bíðidagar fella burtur 
• Fyri sjálvstøðug vinnurekandi verður skipanin broytt til fast inn- og útgjald. 
• Skipan verður gjørd til fiskimenn, tá skip verða løgd í longri tíð í samband við umvæling. 
• Útlendingar kunnu eftir umsókn verða frítiknir at rinda ALS-gjald. 
• Fiskavirkisskipanin verður broytt til árligt endurskoðað útrokningargrundarlag. 
• Reglur um roknskaparhald verða ásettar, so ivi ikki verður um, at ALS ikki verður fevnt av 

løgtingslóg um landsins almenna roknskaparhald og kunngerð um roknskaparverk landsins. 
• Í lógini verður ásett, at inntøkur og útreiðslur hjá ALS ikki verða tiknar við í 

løgtingsfíggjarlógina 
• Reglur um roknskaparhald 

Aðrar broytingar verða eisini framdar fyri at gera lógina greiðari og harvið at minka um iva í 
samband tulkingar av lógini. Nýggja lógin varð samtykt 14. mai 2009. 
 
Barsilsskipanin 
Arbeiðsloysisskipanin umsitur partin av Barsilsskipanini, ið hevur við útgjald av barsilspeningi at 
gera og fyrisitingina í hesum sambandi. Vinnumálaráðið endurrindar Arbeiðsloysskipanini fyri 
umsitingina, og í 2008 var samlaða endurrindanin 1,344 mió. kr., harav tkr. 986 fóru til lønir, og tkr. 
358 fóru til aðrar útreiðslur. Lógarbroytingin, sum var framd í juni 2008, við longdum farloyvum 
hevur økt um arbeiðsbyrðuna av skipanini. Á løgtingsfíggjarlógini fyri 2009 er játtanin til rakstur av 
Barsilskipanini lækkaður úr 2,0 mió. kr. til 1,6 mió. kr. 
 
Fasti Gerðarrættur 
Arbeiðsloysisskipanin hevur avtalu við Fasta Gerðarrættin at hýsa hesum nýggja stovni og at umsita 
ein part av hesi skipan. Fasti Gerarrættur endurrindar Arbeiðsloysisskipanini fyri umsitingina, og í 
2008 var samlaða endurrindanin tkr. 199, harav tkr. 156 fóru til lønir og tkr. 43 til aðrar útreiðslur.  
 
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 15. mars 2005. Nýtt stýrið verður valt í 2009. 
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Útlitini fyri 2009 
Heimsumfatandi búskaparkreppan, sum hevur sín uppruna á amerikanska bústaðarmarknaðinum tók 
seg av álvara upp í september 2008, og hevur spjatt seg til fíggjarmarknaðirnar kring heimin. Stórar 
lækkingar hava verið í kursinum á virðisbrøvum og hetta hevur ávirkað húsarhald og fyritøkur 
somikið, at kreppan eisini rakar realbúskapin við húsagangum og vaksandi arbeiðsloysi. Kreppan 
merkist eisini í Føroyum og er arbeiðsloysið er eftir fáum mánaðum trýfaldað. 
 
Landsbankin hevur mett um útlitini fyri 2009, og væntað verður, at BTÚ í leypandi prísum minkar 
3%-5% í 2009, og við tað at prísvøkstur verður í 2009, verður minking í 2009 í realbúskapinum. 
 
Arbeiðsloysið var í miðal í 2008 1,3%. Við endan av mars 2009 er arbeiðsloysið 2,9% og 
Landsbankin metir, at arbeiðsloysið kann koma uppá 4% í miðal fyri árið 2009. Tað, at 
grannalondini eisini hava vaksandi arbeiðsloysi, kann gera tað truplari enn fyrr hjá føroyingum at 
fáa arbeiði uttanlands. Tað kann vera við til at økja um arbeiðsloysið. 
 
Sum matvøruframleiðandi land skuldu Føroyar verið raktar mildari av altjóða búskaparkreppuni, 
men ábendingar eru um, at ávirkanin á BTÚ verður minst líka stór, sum í størru grannalondunum. 
Hetta hevur helst samband við vánaligu støðuna í fiskastovnunum, sum vit troyta, og við førda 
inntøku- og útreiðslupolitikkinum, sum ger, at landið fær stórt hall og samstundis ikki megnar at 
halda rakstrarútreiðsluleguna. 
 
Altjóða fíggjarkreppan merkist, sum nevnt, eisini í Føroyum, og eins og við flestu øðrum búskapum 
hevur føroyski búskapurin helst verið fyri niðurgongd í framleiðsluni í 2008, ivaleyst verður tað 
sama galdandi í 2009 og helst eisini í 2010 við. 
 
Útlitini hjá Arbeiðsoysisskipanini fyri 2009 eru tengd at, hvussu stórt arbeiðsloysið verður. 
Skipanin er fíggjarliga væl fyri at møta vaksandi arbeiðsloysið. Verður lógaruppskotið um nýggja 
ALS-lóg samtykt, fer tað at økja útgjaldið til arbeiðsleys. Kostnaðarmetingar vísa, at 
lógarbroytingin fer at hava øktan kostnað við sær og fer at ávirka rakstrarúrslitið við uml. 43 mió. 
kr. við einum arbeiðsloysi, sum er 3,8%. Broytingarnar koma at hava við sær, at skipanin kemur at 
hava hall nøkur ár fram. 
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ROKNSKAPARÁTEKNING 
 
 
Ársroknskapurin, sum er greiddur av okkum, er settur upp samsvarandi góðan roknskaparsið. 
Ársroknskapurin gevur eftir okkara tykki eina rættvísandi mynd av ogn og skuld, fíggjarligu støðu 
og úrsliti hjá Arbeiðsloysisskipanini. 
 
Ársfrágreiðing og fylgjandi ársroknskapur verður lagdur fyri stýrisfundin við tilmæli um 
góðkenning. 
 
 
 
 
 
Tórshavn, hin 25. juni 2009 
 
 
 
Stjórn 
 
 Ernst Jacobsen 
 
 
 
 
Stýrið 
 
 Alfred Petersen,   
 formaður 
 
 
 
 
 Marita Rasmussen Ingeborg Vinther Durita Tausen 
 
 
 
 
 
 Jákup Sólstein Kartni Ravnsfjall Óli Jacobsen 
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ÁTEKNING FRÁ ÓHEFTUM GRANNSKOÐARA 
 
Til eigararnar av Arbeiðsloysisskipanini 
Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Arbeiðsloysisskipanini fyri roknskaparárið 2008. 
Ársroknskapurin verður gjørdur í samsvar við góðan roknskaparsið. 
 
Ábyrgd leiðslurnar av ársroknskapinum 
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvar við 
góðan roknskaparsið. Henda ábyrgd ber í sær, at Arbeiðsloysisskipanin støðugt hevur tað 
innanhýsis eftirlit, ið skal til fyri at ársroknskapur kann gerast, sum gevur eina rættvísandi mynd 
uttan týðandi skeivleikar - uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum - at nýttur 
verður hóskandi roknskaparháttur, og at roknskaparligu metingarnar, sum gjørdar eru, eftir umstøð-
unum mugu ætlast at vera rímiligar.   
 
Grannskoðanin og ábyrgd grannskoðarans 
Okkara ábyrgd er við støði í grannskoðanini at gera eina niðurstøðu um ársroknskapin. Vit hava 
grannskoðað samsvarandi galdandi føroyskum grannskoðanarreglum, ið krevja, 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 gjørt verður tað arbeiði, sum skal 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 skeiv-
leikarnir standast av sviki ella mistøkum. Grannskoðarin metir eisini um innanhýsis eftirlitið, ið skal 
til fyri at Arbeiðsloysisskipanin 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 støða verður 
tikin til, 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. 
 
Niðurstøða 
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjar-
ligu støðu 31. desember 2008 hjá arbeiðsloysisskipanini og av úrslitinum av virkseminum hjá 
Arbeiðsloysisskipanini í roknskaparárinum 2008 samsvarandi góðan roknskaparsið. 
 
  
Tórshavn hin 25. juni 2009 
 
Rasmussen & Weihe 
Løggilt grannskoðanarvirki P/F  
 
 
Ole Guldborg Nielsen   Joen Magnus Lamhauge 
Løggildur grannskoðari    Skrásettur grannskoðari 
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NÝTTUR ROKNSKAPARHÁTTUR 
 
 
 
Alment 
Roknskaparárið er álmannakkaárið. Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til undanfarna 
ár. 
 
Inntøkur 
Gjøld frá løntakarum og arbeiðsgevarum v.m. verða inntøkuførd í tí roknskaparári, sum lønin, ALS-
gjaldið verður roknað av, verður goldin. Inntøkur frá sjálvstøðugt vinnurekandi verður inntøkuførd 
mánaðarliga, við støði í teirra seinast uppgjørdu B-inntøku. 
 
Útgjøld 
Útgjøldini eru tíðargreinaði 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. 
 
Renta og kursmunur av virðisbrøvum 
Virðisbrøvini verða upptikin til dagsvirði og renta verður tíðargreinað hin 31. desember og tikin við 
sum viðhangandi renta undir ogn í fíggjarstøðuni ultimo í roknskaparárinum. 
 
Støðisogn 
Rakstrargøgn (innbúgv og innrættingar) og KT-útgerð eru virðisásett til útveganarvirði við frádrátti 
av gjørdum avskrivingum. 
 
Avskrivingar eru gjørdar við eins stórum mánaðarligum upphæddum av útveganarvirðinum, 
grundað á eina meting av brúkstíðini av ognunum: 
 

• Rakstrargøgn (innbúgv og innrættingar) 3 ár 
• KT-útgerð 3 ár 

 
Støðisogn við einum útveganarvirði, ið er minni enn kr. 20.000 pr. eind, verður útreiðsluførd í 
útveganarárinum. 
 
Skuldarar 
Skuldarar verða virðisásettir við frádrátti av møguligum tapsvanda, grundað á eina meting av 
hvørjum einstøkum skuldara. 
 
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. 
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RAKSTRARROKNSKAPUR 
 
 
 
       
 Nota  2008  2007  
       
Inngjøld frá løntakarum ................................................................................................  70.234.379  68.824.877  
Inngjøld frá arbeiðsgevarum ................................................................   70.909.401  71.272.915  
Inngjøld frá sjálvstøðugum vinnurekandi ................................................................  15.051  18.166  
       
Inngjøld íalt ................................................................................................  141.158.831  140.115.958  
       
Útgjøld til arbeiðsleys ................................................................................................  -31.777.969  -34.738.554  
Útgjøld til arbeiðsfólk á fiskavirkjum ................................................................  -13.807.805  -13.406.666  
ALS-gjald av arbeiðsloysisstuðli ................................................................  -713.655  -777.605  
Førleikagevandi tiltøk ................................................................................................  -546.735  -851.272  
       
Útreiðslur til arbeiðsleys íalt ................................................................   -46.846.165  -49.774.097  
       Tekniskt úrslit ................................................................................................  94.312.667  90.341.861  
       
Lønir v.m.................................................................................................   -6.165.285  -5.869.957  
Kostnaðir................................................................................................   -6.379.847  -4.556.380  
       
Útreiðslur íalt ................................................................................................  -12.545.132  -10.426.337  
              
Úrslit áðrenn avskrivingar ................................................................   81.767.535  79.915.524  
       
Avskrivingar ................................................................................................1  -384.129  -635.586  
 
Úrslit áðrenn fíggjarpostar ................................................................

  
81.383.406  79.279.938  

       
Fíggjarúrslit................................................................................................2  -24.106.993  15.367.147  
       
Úrslit áðrenn skatt og avgjøld ................................................................   57.276.413  94.647.085  
       
Skattur og avgjøld ................................................................................................  -1.046.825  -1.058.085  
       
       
Ársúrslit ................................................................................................   56.229.588  93.589.000  
              
 
 
 
Býti av ársúrsliti:       
       
Flutt fram frá undanfarnum árum................................................................  546.134.589  452.545.589  
Ársúrslit ................................................................................................   56.229.588  93.589.000  
       
At flyta fram til næsta ár ................................................................................................  602.364.177  546.134.589  
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FÍGGJARSTØÐA PR. 31. DESEMBER 
 
 
 
       
AKTIV Nota  2008  2007  
       
Materiell støðisfæ................................................................................................  25.106.105  2.057.563  
       
Støðisfæ íalt................................................................................................  25.106.105  2.057.563  
       
       
Tíðaravmarkingar og forútgoldið ................................................................  7.200  7.200  
Skuldarar ................................................................................................   1.259.357  2.254.351  
Virðisbrøv, íroknað viðhangandi rentu ................................................................  569.254.482  471.789.677  
Tøkur peningur................................................................................................  104.582.478  168.478.757  
       
Umferðarfæ íalt ................................................................................................  675.103.517  642.529.985  
       
       
AKTIV Í ALT................................................................................................  700.209.622  644.587.548  

 
 

 
PASSIV       
       
Stovnsfæ................................................................................................ 3  93.840.006  93.840.006  
At flyta til komandi ár ................................................................................................4  602.364.178  546.134.589  
       
Eginogn íalt................................................................................................  696.204.184  639.974.595  
       
       
Skyldugur arbeiðsloysisstuðul ................................................................   2.353.472  2.276.375  
Ognarar ................................................................................................   1.171.983  1.936.810  
Onnur skuld................................................................................................  0  4.817  
Tíðaravmarkingar................................................................................................  479.983  394.951  
       
Skuld íalt ................................................................................................   4.005.438  4.612.953  
       
       
PASSIV Í ALT................................................................................................  700.209.622  644.587.548  
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GJALDSFØRISFRÀGREIÐING 
 
 
 

 Nota  2008  2007  
       
Úrslit av rakstri ................................................................................................  56.229.588  93.589.000  
       
Avskrivingar ................................................................................................  384.129  635.586  
 
       
Gjaldføri frá rakstri................................................................................................  56.613.717  94.224.586  
       
Broyting í arbeiðskapitali:       
Broyting viðvíkjandi skuldarum o.o. ................................................................  994.995  -1.070.196  
Broyting viðvíkjandi ognarum o.o. ................................................................  -607.514  -537.951  
       
Broyting í arbeiðskapitali ................................................................................................  387.481  -1.608.147  
              
Íløgu- og fíggjarvirksemi:       
Íløgur í støðisogn ................................................................................................  -23.432.671  -885.201  
       
Gjaldføri frá íløgu- og fíggjarvirksemi................................................................  -23.432.671  -885.201  
              
Gjaldførisúrslit fyri árið ................................................................................................  33.568.527  91.731.238  
       
Gjaldføri primo ................................................................................................  640.268.432  548.537.194  
 
Gjaldføri ultimo ................................................................................................

  
673.836.959  640.268.432  

       
 
Gjaldførið kann býtast soleiðis : 
 
Virðisbrøv ................................................................................................

  

569.254.481  471.789.676  
Tøkur peningur................................................................................................  104.582.478  168.478.757  
       
Gjaldføri við ársenda ................................................................................................  673.836.959  640.268.433  
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NOTUR 
 
 

      
1. Materiel Støðisogn  2008  2007  
      
Útveganarvirði:      
Útveganarvirði primo................................................................................................ 7.598.914  6.713.713  
Tilgongd í árinum................................................................................................ 23.432.671  1.031.303  
Frágongd í árinum................................................................................................ 0  -146.102  
      
Útveganarvirði ultimo................................................................ 31.031.585  7.598.914  
      
      
Avskrivingar:      
Saldo primo................................................................................................ -5.541.350  -4.905.764  
Afturførdar avskrivingar ................................................................ 0  142.397  
Avskrivingar í árinum ................................................................................................ -384.129  -777.983  
      
Avskrivingar ultimo ................................................................................................ -5.925.479  -5.541.350  
      
      
Bókað virði ultimo ................................................................................................ 25.106.105  2.057.563  

 
 

2. Fíggjarúrslit      
      
Goldin renta ................................................................................................ 16.132.713  14.509.948  
Viðhangandi renta ................................................................................................ 8.494.847  5.349.128  
      
Inntøka av virðisbrøvum ................................................................ 24.627.560  19.859.076  
      
Kursmunur ................................................................................................ -54.045.088  -7.935.732  
      
Renta og kursmunur av virðisbrøvum ................................................................ -29.417.528  11.923.344  
      
Renta av innistandandi í peningastovnum................................................................ 5.310.534  3.443.804  
      
Fíggjarúrslit................................................................................................ -24.106.993  15.367.148  
   
 
 
3. Stovnsfæ 
 
Føroya Landsstýri ................................................................................................ 20.000.000  20.000.000  
Arbeiðsgevarar ................................................................................................ 29.775.400  29.775.400  
Løntakarar ................................................................................................ 30.139.356  30.139.356  
Frítíðargrunnurin................................................................................................ 13.925.250  13.925.250  
      
Stovnsfæ íalt ................................................................................................ 93.840.006  93.840.006  

 
 
 

4. At flyta til komandi ár 
 
Saldo primo................................................................................................ 546.134.589  452.545.589  
Rakstrarúrslit................................................................................................ 56.229.588  93.589.000  
      
Saldo ultimo ................................................................................................ 602.364.177  546.134.589  
 


