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LEIÐSLUFRÁGREIÐING

Framhald á næstu síðu

Eigaraviðurskifti
Tá ið Tryggingarsambandið Føroyar S/F
varð sett á stovn í 1940, var hetta byrjanin
til tað felagið, sum í dag er Tryggingar
felagið Føroyar P/F. Sostatt gongur søga
felagsins aftur til 1940, og fyri partar
av virkseminum uppaftur longri aftur.
Føroya Vanlukkutrygging og Føroya
Brunatrygging, sum í 1940 gjørdust partar
av Tryggingarsambandinum Føroyum S/F,
vóru stovnað í ávikavist 1925 og 1937.
Tryggingarfelagið Føroyar P/F hevur
sostatt djúpar røtur í føroyska samfelag
num og føroyska samleikanum.
TF Holding P/F, sum í dag eigur felagið
100%, er ein fíggjarliga sterk fyritøka, og
samlaða eginognin hjá TF Holding P/F
var við ársenda 2009 1.535 mió. kr.

samfelagnum, sum felagið, starvsliðið og
kundarnir eru partar av.
Kjarnuvirðir felagsins eru:
Vilji til lønandi vøkstur
Vit virða heildina
Vit eru ágrýtin og nærløgd
Langtíðarhugsjón
Broytingarsinni
Tað eru hesi virði, ið viðskiftafólk skulu
vænta og krevja av felagnum í dagliga
samstarvinum. Eisini eru tað hesi virði, ið
skulu merkja samstarvið millum starvs
fólk í felagnum. Á henda hátt verður
strembað eftir at røkka setninginum
hjá felagnum, at vera fremsta og besta
tryggingarfelag í Føroyum, og samstundis
at gerast eitt arbeiðspláss, har góður
trivnaður er millum starvsfólkini.

Tryggingarfelagið Føroyar P/F
Við stovnan í 1940 fekk Tryggingarsam
bandið Føroyar S/F einkarrætt at reka
tryggingarvirksemi í Føroyum, og hesin
einkarrættur stóð við inntil 1997. Síðani
1998 hevur kapping verið á tryggingarøki
num í Føroyum. Lógarásett var tó heilt
fram til 2008, at tað einans vóru føroysk
tryggingarfeløg, ið høvdu loyvi at reka
tryggingarvirksemi í Føroyum.
Við broyttu marknaðarviðurskiftunum,
ið hava verið á tryggingarmarknaðinum
seinastu árini, eru krøvini til felagið eisini
broytt. Felagið er ment frá at vera ein
umsitingarstovnur til at vera ein kunda
tænastustovnur. Hetta hevur sett krøv til
starvsfólkið í felagnum, og stór áherðsla
hevur verið løgd á at útbúgva og menna
alt starvsliðið. Tryggingarfelagið Føroyar
P/F hevur sum hugsjón at skapa trygg
leika, og setningurin hjá felagnum er at
vera fremsta og besta tryggingarfelag
í Føroyum. Fyri at røkka hesum orðaði
felagið í 2008 eitt virðisgrundarlag. Hetta
virðisgrundarlag hevur bæði støði í gomlu
søguni og rótfesti hjá felagnum, sam
stundis sum tað er grundfest í nútímans

Tryggingarfelagið Føroyar P/F virkar um alt
landið, og umframt høvuðsskrivstovuna
í Tórshavn, eru avgreiðslur í Klaksvík,
Saltangará, Sandavági, Vági og á Tvøroyri.

Árið, ið fór
2009 var eitt gott ár hjá Tryggingar
felagnum Føroyar P/F. Felagið hevði
við ársenda umleið 80% av føroyska
marknaðinum innan skaðatryggingar.
Hetta er ein vøkstur á 2% í mun til árið fyri.
Gongdin í tryggingarvirkseminum var góð.
Inntøkurnar og umsitingarútreiðslurnar
vóru áleið sum væntað, meðan skaðarnir
vóru væl færri enn væntað. Eingir serligir
skaðatilburðir hava verið í 2009.
Fíggjarmarknaðirnir hava eisini verið upp
gangandi aftan á ógvisliga fallið í 2008,
og merkir hetta, at fíggjarliga avkastið
hevur verið nøktandi.
3 nýggir limir eru komnir í nevndina hetta
árið. Teir eru Jóhannus Danielsen, Regin
Hammer og Jan Müller.

Ársúrslitið
Útlitini vóru til eitt nakað lægri tryggingar
tekniskt úrslit og eitt væl betri avkast av
fíggjarognunum enn í 2008. Tað trygg
ingartekniska úrslitið gjørdist munandi
betri, og avkastið av fíggjarognunum
gjørdist áleið sum væntað.
Fyri Tryggingarfelagið Føroyar P/F gjørdist
úrslitið eftir skatt eitt avlop upp á 93,9
mió.kr., móti einum halli upp á 51,5 mió.
kr. í 2008.
Bruttotryggingarinntøkurnar vóru 365,9
mió.kr. móti 317,2 mió.kr. í 2008. Hetta er
ein øking upp á 15,4%. Hækkingin stav
ar einamest frá prísbroytingum í 2008,
eins og prístalsviðgerð og hækkan av
tryggingargjøldum í sambandi við øktar
váðar í nýggju endurgjaldsábyrgdar
lógini, sum kom í gildi 1. juli 2008. Øll trý
tryggingarøkini Privat, Vinna og Sjógv
hava staðið seg væl í kappingini, sum er
í Føroyum.
Bruttoskaðaprosentið var 44% móti 57%
í 2008. Hetta má sigast at vera óvanliga
lágt. Samlaða fallið í skaðatali gjørdist
21% í mun til 2008, og samlaðu brutto
skaðarnir vóru 159 mió.kr. móti 178,9 mió.
kr. í 2008.
Rakstrarútreiðslurnar vóru 60,9 mió.
kr móti 63,6 mió.kr. í 2008. Hetta er ein
lækking upp á 4,2%, og er útreiðslu
prosentið sostatt 16,8% móti 20,3% í
2008.
Combined Ratio hjá felagnum gjørdist
75,7% móti 94,9% í 2008, og er orsøkin til
hesa positivu gongd serliga tað óvanliga
lága skaðastøðið, sum hevur merkt alt
2009.
TF Holding P/F, sum eigur felagið 100%,
gjørdi í 2008 av, at fíggjarognirnar hjá
Tryggingarfelagnum Føroyar P/F skuldu
geva eitt støðugari fíggjarligt avkast,

s oleiðis at samlaða úrslitið hjá felagnum í
størri mun avspeglar tryggingarvirksemið.
Íløguavkastið hjá Tryggingarfelagnum
Føroyar P/F í 2009, sum er tað fyrsta
heila árið aftaná tær nýggju leiðreglurnar,
gjørdist 23 mió.kr. móti -88,1 mió.kr. í
2008. Hetta er nøktandi og nakað betri
enn væntað.
Nevndin mælir til, at ársúrslitið
verður greinað soleiðis:
tkr.

Flutt úrslit undanfarin ár
Flutt úrslit í árinum

-61.048

Innan Privatøkið er gongdin positiv bæði
innan tryggingar og tryggingargjøld,
ein øking av tryggingum upp á 1%,
meðan tryggingargjøldini vuksu við 26%.
Økingin í tryggingargjøldum stavar frá
prísbroytingunum, sum vórðu framdar í
2008, eins og prístalsviðgerð og avleiðing
av hækkaðum váðum í sambandi við
nýggju Endurgjaldsábyrgdarlógina, sum
varð sett í gildi 1. juli 2008.
Viðmerkjast skal, at búskaparliga støðan í
landinum ger sítt til, at færri biltryggingar
verða teknaðar, eisini innan vinnu.

93.949

Flutt frá yvirkursgrunni

100.000

Uppskot til vinningsbýti

-90.000

Fluttur vinningur við árslok

við 15,4% móti 2008 og vóru 365,9 mió.kr.
móti 317,2 mió.kr. í 2008.

42.901

Nýggj arbeiðsskaðalóg varð sett gildi
1. januar 2010, og er Arbeiðsskaðalógin
sostatt dagførd, og vilja endurgjalds
upphæddirnar framyvir samsvara við
Endurgjaldsskaðalógina. Tryggingarfelagið
Føroyar P/F hevur tí frá 1. januar boðað frá
hækkaðum tryggingargjøldum viðvíkjandi
arbeiðsskaðatryggingum
samsvarandi
fyrrnevndu broytingum og harvið øktu
endurgjaldsupphæddum.
Annars er eingin hending eftir rokn
skaparlok, sum fer at broyta metingina av
ársfrásøgnini.

Tryggingarárið
Gongdin í tryggingum
Samlaða talið á tryggingum hjá
Tryggingarfelagnum Føroyar P/F er óbroytt
frá 2008, og er talið 75.335 tryggingar móti
75.251 í 2008. Tó síggjast minni sveiggj
millum tryggingarøkini Privat, Vinnu og
Sjógv. Samlaðu tryggingargjøldini vuksu

Vinna hevur eina minking í tryggingum
upp á 2% frá 2008, og tryggingargjøldini
vuksu við 7%. Minkingin í tryggingum er
serliga innan bil- og innbúgvstryggingar.
Sjógv er ógvuliga støðugt, bert smávegis
broytingar í tali av tryggingum. Tó sæst
bæði tilgongd og frágongd av teimum
størru skipunum. Alingin hevur verið sera
støðug alt árið. Samlaða inntøkan av
tryggingargjøldum vaks við 11%, orsakað
prísjavningunum, sum vóru framdar við
ársbyrjan 2009.
Talið av tryggingum, býtt millum
ymsu tryggingarøkini:

Privat 76%
	Vinna 22%
Sjógv 2%
Skaðagongdin
Bruttoskaðaprosentið gjørdist 43,9%
móti 57% í 2008. Hetta má sigast at vera
lágt. Í alt fall talið av skaðum við 21% í
mun til 2008. Úr 12.192 skaðum í 2008 í
9.615 skaðar í 2009. Samlaðu útreiðslur
nar til endurgjald av skaðum var 159 mió.
kr. móti 178,9 mió.kr. í 2008.

2009 hevur innan øll tryggingarøkini
verið merkt av óvanliga fáum skaðum og
talið av skaðum undir 50.000 kr. er fallið
munandi í mun til í fjør. Ei heldur hava
verið nakrir serliga stórir skaðatilburðir
ella stormskaðar.

Íløguvirksemi
TF Holding P/F gjørdi í 2008 av, at
fíggjarognirnar
hjá
dótturfelagnum
Tryggingarfelagið Føroyar P/F skuldu vera
meiri støðugar, fyri á henda hátt at tryggja
eitt meira støðugt fíggjarligt avkast,
soleiðis at samlaða úrslitið enn betur
lýsir tryggingarvirksemið. Ein sínamillum
SWAP-avtala var gjørd millum TF Holding
P/F og Tryggingarfelagið Føroyar P/F fyri
tíðarskeiðið 2009. Avtalan bar í sær, at
Tryggingarfelagið Føroyar P/F kurstryggjaði
allan váða, ið var knýttur at partabrøvum
og virkislánsbrøvum. Sostatt var samlaði
fíggjarváðin knýttur at real- og statsláns
brøvum og tøkum peningi.
Íløguavkastið hjá Tryggingarfelagnum
Føroyar P/F í 2009, sum er tað fyrsta heila
árið aftaná nýggju leiðreglurnar, gjørdist 23
mió.kr. móti -88,1 mió.kr. í 2008. Hetta er
nøktandi og nakað betri enn væntað. Miðal
gildistíðin á lánsbrævagoymsluni var 4,04
pr. 31. desember 2009.

Váðaviðurskifti
Arbeiðið við stýring av váða avspeglar málið
at reka eitt lønandi tryggingarvirksemi. Har
umframt er málið at tryggja peningaognir
nar, soleiðis at felagið til eina og hvørja tíð
er ført fyri at halda sínar skyldur.
Váðametingin byggir mest á politikkir, sum
hvørt ár verða viðgjørdir og góðkendir av
nevndini.
Síðan nýggja tryggingarlógin kom í gildi
1. septenber 2008, hevur felagið miðvíst
arbeitt við at tillaga frágreiðingar og hagtøl
síni samsvarandi teimum krøvum, sum sett
eru av Tryggingareftirlitinum. Her verður
serliga hugsað um vegleiðing frá eftirliti
num um nøktandi grundarfæfeingi.
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LEIÐSLUFRÁGREIÐING

Framhald

Váðar við teknan
av tryggingum
Felagið teknar tryggingar, sum fevna um
allan tryggingartørvin í Føroyum innan
Privat og Vinnu, undantikið loftferðslu.
Fyri at stýra hesum váðunum liggur ein
mannagongd um góðkenning, sum av
markar støddirnar á teimum ymisku
váðunum, sum kunnu tryggjast.

Váðar við goymslunøgdini
av tryggingum
Tað verða bert teknaðar tryggingar í
Føroyum, og eru hesar spjaddar yvir alt
landið.
Prísáseting í sambandi við teknan av
tryggingum byggir á hagfrøðiligar royndir.

Skaðaváðar
Fyri at stýra skaðaváðunum er neyðugt,
at skaðaviðgerðin verður framd av fólki
við góðum førleikum og undir nøktandi
eftirliti. Skaðaviðgerar eru undir støðugari
útbúgving, og eru eftirlitskipanir settar í
verk viðvíkjandi saksviðgerðum.
Burturleggingar fyri endurgjøld verða
gjørdar upp sak fyri sak, óansæð um
talan er um størri ella minni skaðar. Tó
er mannagongdin fyri bilskaðar tann, at
burturleggingarnar eru grundaðar á hag
frøðilig miðaltøl.
Burturleggingar til enn ikki fráboðaðar
skaðar og ófullfíggja upplýstar skaða
tilburðir, verða mettar út frá verandi
royndum.
Miðað verður eftir einum úrsliti av endur
gjaldsavsetingum, sum svarar til 0.
Kortini verður uppgerðin merkt av eini
óvissu um metingina av krónuupphædd
og nær útgjøldini falla til gjaldingar.
Smidligar mannagongdir gera, at fyri
tøkan er til reiðar at skráseta heilt serligir
tilburðir og broyttar umstøður skjótt.

Endurtryggingarváðar
Fyri at avmarka avleiðingar av sveiggjum
í tryggingartekniska úrslitinum, verða
váðar endurtryggjaðir, sum eru omanfyri
eitt ásett egiðhald fyri hvønn váða sær.
Haraftrat er tikin hædd fyri dekningi,
har fleiri tryggingar verða raktar av somu
hending.

sum verður góðkendur av nevndini á
hvørjum ári.

Strategiskir váðar og umdømi
Tað verður neyvt fylgt við gongdini á
marknaðinum, og hvørji marknaðarrák
eru uppi í tíðini.

Hædd verður eisini tikin fyri, at vøkstur í
tryggingum kann rúmast innan verandi
endurtryggingar.

Til tess at felagið framhaldandi skal hava
gott orð á sær, verður áherðsla løgd á
opinleika um virksemi og viðurskifti tess.

Í metingini av endurtryggingartørvinum
verður eisini tikið atlit til eginogn og váða.

Rakstrarligir váðar

Endurtryggingarpolitikkurin fyri komandi
tíðarskeið verður góðkendur av nevndini á
hvørjum ári.

Marknaðar- og gjaldførisváði
Íløgupolitikkurin ásetur váðan fyri íløgum
hjá felagnum, herundir um samansetingina
av ognunum, um sløg av ognum, gildistíð,
landafrøðiliga spjaðing og váðaprofil.
Í íløgupolitikkinum eru nærri ásetingar um
rentuváða, gjaldoyraváða, partabræva- og
kredittváða umframt til einstakar íløgur
Fyri at stýra váðanum krevur Tryggingarfelagið
Føroyar P/F, at endurtryggjarar hava eina
styrkismeting (rating) p.t. á í minsta lagi
A-, samstundis sum endurtryggingar
sáttmálarnir verða spjaddir á fleiri endur
tryggjarar.
Ágóðar hjá tryggingartakarum eru
spjaddir út á fleiri smærri upphæddir, og tí
er váðin í hesum sambandii avmarkaður.
Gjaldførið verður stýrt dagliga. Eisini verða
støðugt gjørdar forsagnir, har mett verður
um stutt- og langtíðar gjaldføristørv.

KT-váðar
Ein KT-trygdarpolitikkur er settur í verk
fyri at tryggja KT-kervið.
Her er eisini ein politikkur fyri alt KT-økið,

Felagið er varugt við váðarnar, sum
kunnu standast av samskifti við felagsins
áhugabólkar, feilir av mannaávum,
tekniskar feilir ella revsiverd misbrot ella
sum avleiðing av hendingum uttanfyri
felagið, so sum lógarbroytingar.
Felagið arbeiðir miðvíst við at styrkja um
trygdina í sambandi við dagliga raksturin,
eitt nú við tryggum eftirlitsskipanum,
tilbúgvingarætlanum og KT-trygd. Tað er
gjørd ein mannagongd fyri KT-trygdina,
fyri at tryggja eina skipaða KT-nýtslu.
Somuleiðis er gjørd ein tilbúgvingarætlan
um at tøma bygningarnar á Kongabrúnni
fyri fólk á ein tryggan og skjótan hátt, um
so er at ein vanlukka hendir, ella eldur
kemur í.
Eisini er dentur lagdur á javngering
(standardisering) av mannagongdum og
KT-tænastum.
Áhaldandi útbúgving av starvsfólkum og
íløga í og menning av tøkni miðar móti at
avmarka rakstrarligu váðarnar. Á sama
hátt verður fylgt neyvt við avbjóðingum
viðvíkjandi lyklafólkum.

Vitanartilfeingi
Fyri at felagið skal menna seg í fram
tíðini, eru kundarnir, starvsfólkið, manna
gongdir, arbeiðshættir og tøkni ein sera
týðandi partur.

Kundarnir
Fyri Tryggingarfelagið Føroyar P/F, sum
er fremst á tryggingarmarknaðinum í
Føroyum, er tað av sera stórum týdningi,
at privatkundarnir eins og føroyska vinnu
lívið eru væl nøgd við felagið.

verður um arbeiðsavrik, og har mál verða
sett og víðari útbúgving verður løgd til
rættis.
Felagið er vælumtókt sum arbeiðspláss
og sæst hetta best við, at lítil útskifting
sum heild er í starvsfólkaliðnum.

Menning og rakstur av kjarnuskipanum
eru løgd hjá uttanhýsis veitara. Hetta er
gjørt fyri at tryggja framhaldandi menn
ing og rakstrartrygd og eisini við atliti til
tilfeingi og kostnað.

Gransking og menningarvirksemi
Síðan 2007 hevur felagið á hvørjum ári
saman við Gallup gjørt kanningar fyri
at kenna nøgdsemi hjá kundunum, so
vit kunnu tryggja okkum, at vit menna
okkum samsvarandi tí tørvi og teimum
krøvum, sum marknaðurin setir okkum.
Eisini ber til við somu kanningum at meta
um okkara støði í mun til allheims støðið.
Úrslitið av kanningunum er nøktandi, og
vit eru blivin betur at nøkta tørv kundans.
Felagið vil tó til alla tíð stremba eftir at
betra viðurskiftini.

Við ársenda 2009 arbeiddu 104 fólk í
Tryggingarfelagnum Føroyar P/F, 82 á
høvuðsskrivstovuni í Tórshavn, og 22 á
avgreiðslunum kring landið.

Burtursæð frá miðvísari menning av
produktum og arbeiðsgongdum er ikki
annað serligt granskingar- og menningar
virksemi í gongd.

Virkisgongdir

Vónir fyri 2010

Tað verður framhaldandi arbeitt við at betra
um úrtøkuna og dygdina av arbeiðnum.

Fíggjarliga gongdin í landinum heldur
væntandi á í 2010. Orsakað hesum, og tað
at marknaðurin má roknast við at verða
opin báðar vegir til danska marknaðin í
2010, so vænta vit eina lækking í samlaðu
tryggingarinntøkunum.

Viðvíkjandi skaðaviðgerðini verður miðað
eftir, at so nógvir av skaðanum sum
gjørligt verða endaliga avgreiddir við
telefonavgreiðslu. Eisini er ynskiligt, at
skaðarnir verða liðugt viðgjørdir við so
fáum handfaringum sum til ber.

Starvsfólkið
Fyri at kunna bjóða fram góðar og
kappingarførar tryggingar, er týdningar
mikið, at starvsfólkið tekur arbeiðið í full
um álvara, sýnir áhuga og málrættað ger
eitt gott arbeiði fyri at veita kundunum
bestu tænastuna.
Tað hevur týdning fyri felagið at hava og
draga at sær góð starvsfólk. Tí verður
arbeitt miðvíst við at gera arbeiðs
plássið spennandi og trygt við nógvum
menningartilboðum.
Væl vitandi, at tilfeingið er avmarkað í
Føroyum, og at vit liggja landafrøðiliga
avbyrgd, so verður áherðsla løgd á at út
búgva starvsfólkið til teirra tørv.
Síðan 2007 hevur felagið á hvørjum ári
saman við Gallup gjørt stavsfólkakanning
ar, og vísa hesar kanningar nøgdsemi og
positiva menning av starvsfólkinum.
Leiðslan leggur dent á trivnað og engage
ment hjá starvsfólkinum. Á hvørjum ári
eru eisini starvsfólkasamrøður, har mett

Við eini umfatandi útbúgvingarætlan í
2008 og 2009 innan sølu og kundaviðgerð,
hevur verið miðvíst arbeitt við at gera søluog kundatænastuna til dygdargóða uppliv
ing.
Fyri at tryggja okkum, at allir viðkomandi
kundaupplýsingar eru til taks og lætt at
komiligir, verður arbeitt miðvíst at goyma
hesar ravtøkniliga (elektroniskt).
Í 2009 hevur verið arbeitt støðugt við at
betra og útbyggja heimasíðuna. Málið er,
at kundin skal meta heimasíðuna sum
tann besta miðilin at koma í sambandi við
felagið uppá. Kundin skal á heimasíðuni
finna allar upplýsingar um síni tryggingar
viðurskifti og verða avgreiddur tann vegin.

Talið á skaðum, sum var óvanliga lágt
alt árið 2009, verður væntandi hægri í
2010, og vil hetta føra við sær eitt lægri
tryggingartekniskt úrslit enn í 2009.
Tað er óvissa tengd at at gera metingar
um fíggjarmarknaðirnar, men vit rokna
við einum rímiliga støðugum fíggjar
marknaði í 2010. Um so er, at rentan á
lánsbrøvum hækkar, har meginparturin
av ognum felagsins eru, vil tað hava eitt
negativt árin á fíggjaravkastið.

Størv, góðkend av nevndini
Nevndin hevur sambært Løgtingslóg um
tryggingarvirksemi § 64 góðkent hesi
størv í stjórnini:
Forstjóri Gunnar í Liða
Formaður í nevndini fyri: P/F Hotel Føroyar
Limur í nevndini fyri:Grønlandsbanken A/S

Tøknifrøði
Stórur dentur verður lagdur á rakstrartrygd
ina í teimum tøkniligu loysnunum, sum
valdar verða. Støðugt verður arbeitt við at
styrkja um KT-trygdina, sum er grundað
á KT-politikk, sum ásetur tey yvirskipaðu
trygdarkrøvini.

Stjórnin hevur ikki leiðarastørv í øðrum
partafeløgum
enn
omanfyrinevndu
sambært kunngerð um fíggjarfrágreiðingar
hjá tryggingarfeløgum og pensjónskassum
§ 129 a.
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Nýttur roknskaparháttur

ALMENT

RAKSTRARROKNSKAPURIN

Ársfrásøgnin er gjørd sambært viðtøkum
og eftir teimum krøvum, sum Løgtingslóg
um tryggingarvirksemi ásetir. Harumframt
hevur felagið í tann mun tað hevur verið
møguligt, sett ársfrásøgnina upp í sam
svar við kunngerð nr. 2 frá 30. desember
2009 um ársfrásagnir. Hendan kunngerð er
komin í gildi 1. januar 2010, og er sostatt
fyrst galdandi fyri ársfrásøgnina fyri 2010.

Tryggingarvirksemi

Íløguvirksemi

Ogn

Tryggingargjøld fyri egna rokning: Svara
til tað, sum uppkravt er í árinum, javnað
við broytingini í avsetingum.

Rentuinntøkur og vinningsbýti v.m.:
Fevnir um inntøkur frá lánsbrøvum,
fíggjaramboðum, øðrum virðisbrøvum,
innlánum, útlánum og áogn.

Immateriell ogn: Immateriell støðisogn
verður upptikin til útveganarprís við frá
drátti av samlaðum avskrivingum.
Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku
roknskaparárini og er sett út frá væntaðu
nýtslutíðini, tó í mesta lagi í 20 ár.

Samanberingartøl og lyklatøl eru tillagað
ta nýggju roknskaparuppstillingina.
Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjar
støðu og notum v.m. verða avrundað til
heil tøl. Av tí at tølini verða avrundað hvørt
fyri seg, kunnu avrundingarmunir vera
millum upplýstar samanteljingar og sam
løguna av einstøku upphæddunum.

Um innroknan og
virðisáseting í ársfrásøgnini
Ognir verða tiknar við í fíggjarstøðuna, tá
ið tað er sannlíkt, at felagið fær framtíðar
fíggjarligar ágóðar, og virðið á ognunum
kann gerast upp álítandi.
Skyldur verða tiknar við í fíggjarstøðuna,
tá ið tað er sannlíkt, at felagið í framtíðini
skal av við fíggjarligar ágóðar, og støddin á
skyldunum kunnu gerast upp álítandi.
Ognir og skyldur verða í fyrsta umfari
tiknar við til kostprís. Síðani verða ognir
og skyldur tiknar við sum lýst niðanfyri fyri
hvønn roknskaparpost sær.
Inntøkur verða tiknar við í rakstrarrokn
skapin so hvørt sum tær verða vunnar.
Útreiðslur nýttar til at røkka ársins inntøku
verða tiknar við í rakstrarroknskapin.

Konsernviðurskiftir
og nærstandandi partar
Handil og tænastur millum feløg í sam
takinum verða avgreiddar til marknaðar
prís ella á útreiðslunøktandi støði.

Endurtryggingargjøld: Svara til tað, sum
latið er í endurtryggingargjøldum, javnað
við broytingum í avsetingum.
Renta av tryggingarvirksemi: Tann part
urin av fíggjarinntøkunum, sum ætlast
stava frá, at tryggingargjøld verða goldin
forút, og at eitt ávíst tíðarbil er millum
skaðahending og útgjøld fyri skaðabøtur.
Skaðaendurgjald: Umframt ársins skaðar,
javnað við burturleggingum fyri undan
farin ár, inniheldur upphæddin beinleiðis
og óbeinleiðis kostnað til skaðasýn og
skaðafyribyrging.
Bonus og avsláttur av tryggingargjøldum:
Viðvíkur væntaðum og afturgoldnum
tryggingargjøldum, har virði á avsláttri
num er knýttur at skaðagongdini, og/ella
har treytir fyri útgjald eru ásettar áðrenn
byrjan av roknskaparárinum ella við
tekning av trygging.
Rakstrarkostnaður av tryggingarvirksemi:
Tann parturin av rakstrarkostnaðinum, ið
beinleiðis ella óbeinleiðis kann knýtast
at fasthaldan av verandi tryggingum
og/ella at nýtekningum, er vístur undir
nýtekningarútreiðslum.
Fyrisitingarkostnaður viðvíkur útreiðsl
um, sum eru nýttar í sambandi við
umsiting av verandi tryggingum og av
tíðargreinaðum útreiðslum, ið viðvíkja
roknskaparárinum.
Fyrisitingargjald til og frá atknýttum
fyritøkum verður uppgjørt sum netto
upphædd og mótroknað í fyrisitingar
kostnaðinum.

FÍGGJARSTØÐAN

Kursjavningar: Svarar til ta samlaðu
javningina av virðisbrøvum felagsins,
íroknað
gjaldoyrakursbroytingar
og
kursjavningar av virðisbrævaognini við
árslok.
Nettoúrslitið við sølu av virðisbrøvum er
uppgjørt sum munurin millum søluprísin
og virðið við ársbyrjan ella, um virðis
brævið er keypt í árinum, útveganarvirðið.
Fyrisitingarkostnaður í sambandi við íløguvirksemi: Fevnir um kurtagu og gjald fyri
røkt av virðisbrævagoymslu.
Skattur: Av ársúrslitinum er roknaður
skattur við 18 % við støði í úrsliti áðrenn
skatt, tillagað fyri ikki skattskyldugar
inntøkur og útreiðslur. Útreiðsluførdi
skatturin fevnir um aktuellan skatt av
skattskylduga ársúrslitinum og javning av
útsettum skatti.
Avsetingin til útsettan skatt verður
roknað við 18 % av teimum tíðarbundnu
frávikunum, sum stava frá, at inntøkur og
útreiðslur ikki verða tiknar við í rakstrar
roknskapinum og skattskyldugu inntøku
na í sama tíðarskeiði.
Felagið er samskattað við móðurfelagið,
TF Holding P/F. Í tann mun skattlig hall
verða nýtt av øðrum feløgum í samskatt
ingini, verður skattavirðið av hallinum
goldið tí felagnum, sum letur hallið frá
sær.

Tey nýttu avskrivingartíðarskeiðini eru:
Software 5 ár
Immateriell støðisogn verður niðurskrivað
til endurvinningarvirðið, um hetta er lægri
enn roknskaparliga virðið. Fyri hvørja
ogn sær verður árliga mett um tørvur er á
niðurskriving.
Materiell støðisogn: Verður upptikin til
útveganarprís við frádrátti av samlaðum
avskrivingum.
Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku
roknskaparárini og er sett út frá væntaðu
nýtslutíðini og mettum restvirði.

viðvíkja hendum tryggingarskaða, verða
uppgjørdar eftir treytinum í endurtrygging
arsáttmálanum og eftir somu metingum
og meginreglum, ið eru brúktar í sam
bandi við uppgerð av skaðaendurgjøldum.
Áogn: Verður virðisásett til amortiseraðan
kostprís, har hædd verður tikin fyri
væntaðum tapum.
Áogn hjá tryggingartakarum: Skuldar
arnir verða virðisásettir við frádrátti av
møguligum tapsvanda grundað á eina
meting av hvørjum einstøkum skuldara.

Skuld
Avsett tryggingargjøld: Tryggingargjøld,
sum eru uppkravd í árinum, men sum eru
fyri tíðarskeiðið aftaná 31. desember.
Avsett skaðaendurgjøld: Skaðabøtur, sum
eru fráboðaðar, men ikki liðugt avgreiddar
við árslok.

Kostprísur er útveganarprísur, umframt
kostnaðir, ið beinleiðis eru knýttir at út
veganini til dagin, tá ið ognin er klár at
taka í nýtslu.

Lyklatøl

Tey nýttu avskrivingartíðarskeiðini eru:
Innbúgv, edv-útgerð, bilar v.m. 3-7 ár

Við tað at felagið hevur tillagað árs
frásøgnina til nýggju kunngerðina, hevur
felagið bert uppsett lyklatølini fyri 2008
og 2009.

Materiell støðisogn verður niðurskrivað til
endurvinningarvirðið, um hetta er lægri
enn roknskaparliga virðið. Fyri hvørja
ogn sær verður árliga mett um tørvur er á
niðurskriving.

Fíggjaríløgur:
Virðisbrøv, sum eru upptikin sum
íløguogn, umfata børsskrásett lánsbrøv
og partabrøv, sum verða upptikin til dags
virði seinasta roknskapardag.
Endurtryggjaranna partur av tiltøkum:
Rættindi í endurtryggingarsáttmála, ið

Hesi eru útroknað sambært ásetingum í
kunngerð nr. 2 frá 30. desember 2009 um
ársfrásagnir.
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5 ára yvirlit

Ársfrásøgn 1. januar – 31. desember
RAKSTRARROKNSKAPUR
Nota

Høvðustøl (DKK 1.000)

2009

Rakstur

Endurtryggingargjøld

-64.518.465

-59.371

Broyting í avsettum tryggingargjøldum

-24.284.919

-5.435

317.191

Bruttoskaðaendurgjøld

-158.957

-178.857

-4.171

-3.375

Rakstrarkostnaður av tryggingarvirksemi í alt

-60.910

-63.551

Úrslit av endurtrygging

-54.001

-55.361

Tryggingarteknisk úrslit

92.968

25.938

Ársúrslit

93.949

-51.471

Skaðaendurgjøld

-10.003

-13.478

Útgoldin skaðaendurgjøld

1

Broyting í avsettum tryggingargjøldum frá endurtryggjarum

1.094.638

460

302.481.516

258.280

2

5.103.000

9.890

3

-163.819.089

-382.718

1.997.974

186.478

Broyting í avsettum skaðaendurgjøldum

4

4.862.176

203.862

Broyting í avsettum skaðaendurgjøldum hjá endurtryggjara

5

Tryggingargjøld fyri egna rokning í alt
Renta av tryggingarvirksemi

Endurtryggjaranna partur

Fíggjarstøða
251.336

231.117

30.087

21.568

Eginogn tilsamans

332.901

238.952

Ognir tilsamans

609.709

489.147

Tryggingaráogn tilsamans

kr. 1.000

322.626

365.905

Tryggingartekniskar avsetingar tilsamans

kr.

390.190.261

Bruttotryggingarinntøkur

Úrslit av endurgjaldsavsetingum

2008

Tryggingargjøld fyri egna rokning

2008

Bruttotryggingarinntøkur

Bonus og avsláttur av tryggingargjøldum

2009

Skaðaendurgjøld netto
Bonus og avsláttur av tryggingargjøldum

7.424.425

-182.928

-149.534.514

-175.306

-4.171.467

-3.375

Rakstrarkostnaður av tryggingarvirksemi
Lyklatøl

2009

2008

Nýtekningarútreiðslur

6

-21.581.109

-21.478

Fyristingarkostnaður

7

-41.619.652

-43.948

2.290.383

1.875

-60.910.378

-63.551

92.968.157

25.938

Ómaksløn og avlopsbýti frá endurtryggjarum
Bruttoendurgjaldsprosent

43,9%

57,0%

Bruttokostnaðarprosent

16,8%

20,3%

Nettoendurtryggingarprosent

14,9%

17,6%

Combined ratio

75,7%

94,9%

Operating ratio

73,8%

91,0%

Relativt úrslit av endurgjaldsavsetningum

-3,7%

-6,1%

Eginognsavkast

32,9%

-19,4%

Solvensdækning

5,41

5,06

Rakstrarkostnaður av tryggingarvirksemi í alt

8

Tryggingartekniskt úrslit

Inntøkur frá íløguognum
Rentuinntøkur og vinningsbýti v.m.

9

16.689.352

24.299

Kursjavningar

10

12.153.325

-102.103

Fyrisitingarkostnaður í sambandi við íløguvirksemi

11

-732.167

-393

28.110.510

-78.198

-5.103.000

-9.890

23.007.510

-88.088

Aðrar inntøkur

1.303.055

1.276

Aðrar útreiðslur

-3.212.240

-4.154

114.066.480

-65.027

-20.117.333

13.556

93.949.147

-51.471

Inntøkur frá íløguognum í alt

Viðmerking: Við tað at felagið hevur tillagað ársfrásøgnina til nýggju
roknskaparkunngerðina, hevur felagið bert uppsett lyklatøl fyri 2008 og 2009

Renta av tryggingartekniskum avsetingum

2

Íløguavkast eftir tryggingartekniska rentu

Úrslit áðrenn skatt
Skattur

Rakstrarúrslit

12

17

18

Fíggjarstøða 31. desember
Nota

OGN
Immateriel ogn

13

Fíggjarstøða 31. desember

2009

2008

kr.

kr. 1.000

1.875.902

Nota

SKULD
0

Materiel støðisogn

Yvirkursur við emissión
14

Materiel støðisogn í alt

4.574.524

6.956

4.574.524

6.956

2009

2008

kr.

kr. 1.000

Eginogn
Partapeningur

Rakstrargøgn
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Flutt yvirskot
Uppskot til vinningsbýti

Eginogn tilsamans

16

200.000.000

200.000

0

100.000

42.901.036

-61.048

90.000.000

0

332.901.036

238.952

87.706.113

63.421

Íløguognir
Tryggingartekniskar avsetingar

Útlán til tilknýttar fyritøkur

0

73.930

Íløgur í tilknýttar og associeraður fyritøkur

0

73.930

159.458.736

164.321

215.471.447

132.469

Avsett til bonus og avsláttur av tryggingargjøldum

4.171.467

3.375

138.756.903

111.358

Tryggingartekniskar avsetingar tilsamans

251.336.317

231.117

31.604.167

73.911

307.827

4.164

Skuld í sambandii við endurtrygging

4.878.413

3.985

Millumrokning við tilknýttar fyritøkur

10.232.815

0

Avsett tryggingargjøld
Avsett skaðaendurgjøld

Íløguprógv

15

Lánsbrøv
Útlán
Innlán

Fíggjaríløgur í alt

Íløguognir í alt

3.449.341

2.772

389.281.858

320.510

389.281.858

394.439

Áogn
Endurtryggjaranna partur av tryggingargjøldum

2.005.154

Endurtryggjaranna partur av skaðaendurgjøldum

Endurtryggjaranna partur av tiltøkum í alt

911

28.081.831

20.657

30.086.985

21.568

Skuld
Skuld í sambandii við trygging

Annað

Skuld í alt
Tíðargreiningar

Áogn hjá tryggingartakarum

Áogn í sambandi við beinleiðis tryggingarsáttmálar í alt
Áogn hjá tryggingarfeløgum

14.205.252

3.019

14.205.252

3.019

1.107.189

1.388

Áogn hjá tilknýttum fyritøkum

0

26.837

Onnur áogn

0

166

Onnur áogn í alt

1.107.189

Áogn í alt

45.399.426

28.391

52.978

Onnur ogn
Útsett skattaáogn
Tøkur peningur
Aðrar ognir

Onnur ogn í alt

12

583.538

310

158.956.625

22.875

725.000

505

160.265.163

23.690

1.694.206

2.710

6.617.811

8.375

8.312.017

11.085

609.708.890

489.147

Tíðargreiningar
Rentur og leiga tilgóðar
Aðrar tíðargreiningar

Tíðargreiningar í alt

OGN TILSAMANS

SKULD TILSAMANS
Úrslit av endurgjaldsavsetingum

17

Úrslit av endurtrygging. skaðatrygging

18

Eventualskyldur og trygdarveitingar

19

Nærstandandi partar

20

Viðkvæmisgreining

21

Fíggjaramboð

22

723.588

661

16.142.644

8.810

9.328.893

10.269

609.708.890

489.147
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Notur til ársfrásøgnina
Bruttotryggingarinntøkur

Nota

2009

2008

kr.

kr. 1.000

Notur til ársfrásøgnina
Rentuinntøkur og vinningsbýti

1

úr Føroyum

387.762.475

úr EU-londum
úr øðrum londum

319.739

96.114

51

2.331.671

2.836

390.190.261
Renta av tryggingarvirksemi

322.626

5.103.000

Lánsbrævarenta

Endugoldin skaðaendurgjøld
Skaðakostnaðir

501.184

0

-18.316.042

-17.453

-163.819.089
Broyting í avsetingum til skaðaendurgjøld

-365.265

-382.718

Avsetingar til skaðaendurgjøld, ultimo

-159.458.736

-164.321

Avsetingar til skaðaendurgjøld, primo

164.320.912

368.183

4.862.176

203.862

Avsetingar til skaðaendurgjøld hjá endurtryggjara, ultimo

28.081.831

20.657

Avsetingar til skaðaendurgjøld hjá endurtryggjara, primo

-20.657.405

-203.585

Broyting í avsetingum til skaðaendurgjøld hjá endurtryggjara

5

7.424.425
Nýtekningarútreiðslur

5.495
1.763

Vinningsbýti v.m.

2.639.431

10.514

Útlánsrenta

7.301.754

3.527

-21.145.412

Samsýning

-435.697

-290

-21.581.109

-21.478

Endurgjald frá atknýttum feløgum
Endurgjald til atknýtt feløg

Aðrar kursjavningar

Skattur

2.999
24.299

59.240.048

-103.813

-1.233.203

1.709

-45.853.520

0

12.153.325

-102.103

-732.167

-393

114.066.480

-65.027

-20.531.966

11.705

-20.391.053

13.222

273.720

335

-20.117.334

13.556

11

12

Úrslit áðrenn skatt
Skattur 18%
Aktuellur skattur
Broyting í útsettum skatti
Verandi munir
Avstemmað skattaupphædd

-414.633

-1.851

-20.531.966

11.705

Skattaáogn
-43.943.875

Av- og niðurskrivingar

Rakstrarkostnaður*

-21.188

7

Fyrisitingarútreiðslur

Lánsbrøv

Fyrisitingarkostnaður í sambandi við íløguvirksemi

529.380
16.689.352
10

Skattur sambart ársfrásøgn

6

Nýtekningarútreiðslur

Fyrisitingarútreiðslur

-182.928

kr. 1.000

1.724.150

Fyrisitingarkostnaður

4

kr.
4.494.635

Íløgubrøv
-146.004.230

2008

9

9.890

3

2009

Peningastovnsrenta

Kursjavningar

Útgoldin skaðaendurgjøld

Nota

Renta av millumverandi við tilknýttar fyritøkur

2

Renta av tryggingarvirksemi
Útgoldin skaðaendurgjøld
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-41.904

-4.878.970

-4.596

9.898.224

2.552

-2.695.032

0

-41.619.652

-43.948

Immateriell støðisogn

-337.662

0

Rakstrargøgn

406.510

-205

Skuldarar
Samlað útsett skattaáogn
Immateriellar ognir

8

514.689

515

583.537

310

13

Starvsfólkakostnaður

Útveganarvirði 1. januar

0

0

Lønir

0

0

-42.644.869

-41.394

Frágongd í árinum

-4.636.089

-5.284

Tilgongd í árinum

-1.613.044

-1.590

Útveganarvirði 31. desember

Lønarhæddaravgjald

-2.367.107

-2.465

Aðrir starvsfólkakostnaðir

-5.177.006

-5.167

-56.438.115

-55.901

Eftirlønir
Aðrir kostnaðir til almannatrygd

Stjórn
Fulltíðarstørv

-721.768

-787

-1.297.371

-1.325

107

105

Samsýning til grannskoðarar

Aðrar tænastuveitingar

-858.750

-934

-51.250

-6

-206.875

-194

-1.116.875

-1.134

HanSam, granskoðarafelag Sp/f
Grannskoðan
Samlaðar útreiðslur til grannskoðarar

*Upplýstu rakstrarkostnaðir eru í rakstrarroknskapinum deildir á skaðakostnaðir í samlaðum útgoldnum skaðaendurgjøldum og
á rakstrarkostnaðin av tryggingarvirkseminum.

0
0

0

0

0

0

-470.934

0

-470.934

0

Roknskaparligt virði 31. desember

1.875.902

0

Roknskaparligt virði við ársbyrjan

0

0

5 ár

5 ár

Avskrivingar 31. desember

Verður avskrivað yvir

NOTA, løggilt grannskoðanarvirkið P/F
Grannskoðan

Avskrivingar uppá seldar ognarlutir
Avskrivingar í árinum

Herav løn og samsýning til nevnd og stjórn
Nevndarsamsýning

Avskrivingar 1. januar

2.346.836
2.346.836
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Notur til ársfrásøgnina
Rakstrargøgn

Notur til ársfrásøgnina
Nota

2009

2008

kr.

kr.1000

Nota
Úrslit av endurgjaldsavsetingum

14

Útveganarvirði 1. januar
Frágongd í árinum
Tilgongd í árinum

29.536.129

26.892

0

3.290

1.927.793

-646

Útveganarvirði 31. desember

31.463.922

29.536

Avskrivingar 1. januar

-22.580.183

-18.973

Avskrivingar uppá seldar ognarlutir

0

Avskrivingar í árinum

436

Úrslit av endurtrygging
Broyting í avsettum skaðaendurgjøldum hjá endurtryggjarum

7.424.425

-182.928

Ómaksløn og avlopsbýti frá endurtryggjarum

2.290.383

1.875

-51.711.044

-53.485

4.574.524

6.956
7.919

Eventualskyldur og trygdarveitingar

3-7 ár

3-7 ár

Við árslok 2009 hvíldu ognar veðsetingar ella aðarar
trygdarveitingar á felagnum.

215.471.447

132.469

16

200.000.000

200.000

FO-110 Tórshavn
Føroyar

100.000.000

100.000

-100.000.000

0

0

100.000

Flutt frá ársúrslitinum

93.949.147

-51.470

Flutt frá yvirkursgrunni

100.000.000

0

Flutt til uppskot til vinningsbýti

-90.000.000

0

42.901.036

-61.048

Vinningsbýti í uppskoti
90.000.000
332.901.036

0

partabræv á 200.000 tkr. ið TF Holding P/F eigur.

Grundarfæfeingið og fæfeingiskrav
332.901.036

238.952

-1.875.902

0

-90.000.000

0

Útsett skattaáogn

-583.538

-310

Grundarfæfeingið

240.441.597

238.642

44.453.730

45.809

21

Hending

Ávirkan á eginogn í tkr.

Rentuhækking uppá 0,7 prosent stig

-10.051

Rentulækking uppá 0,7 prosent stig

10.051

Partabrævalækking á 12 prosent

-

Ognarprísalækking á 8 prosent

-

Valutakursváði (VaR 99,5)

-

Tap uppá mótpartar

-2.528

Fíggjaramboð

TF Holding P/F og Tryggingarfelagið Føroyar P/F hava í tíðarskeiðinum 1. januar 2009
til 31. desember 2009 gjørt eina sínamillum SWAP-avtalu, ið inniber, at Tryggingar
felagið Føroyar P/F avdekkar kursváðan, ið er knýttur at partabrøvum og virkisláns
brøvum. Avkastið av partabrøvunum og virkislánsbrøvunum fylgir hereftir gongdini á
einum útvaldum lánsbrævavísitali.

Samlaði partapeningurin hjá felagnum er eitt

Fæfeingiskrav

Viðkvæmisgreining

238.952

Partapeningur

Uppskot til vinningsbýti

Móðurfelag

Postboks 329

-9.578

Eginpeningur

TF Holding P/F

200.000

-61.048.111

Immateriel ogn

Grundarlag fyri ávirkan

200.000.000

Fluttur vinningur 1. januar

Eginpeningur 31. desember

Navn og Heimstaður

Kongabrúgvin

Fluttur vinningur

Uppskot til vinningsbýti

20

Nevndu feløg hava týðandi ávirkan á Tryggingarfelagið Føroyar P/F

Yvirkursgrunnur
Flutt til fluttan vinning

19

Nærstandandi partar

Partapeningur

Yvirkursgrunnur við emmissión 1. januar

-59.371

Broyting í avsettum skaðaendurgjøldum hjá endurtryggjarum

6.955.946

Partapeningur 1. januar

-64.518.465

460

Roknskaparligt virði 31. desember

Eginogn

-10.003

186.478

Roknskaparligt virði við ársbyrjan

Við ársenda 2009 vóru allar undirliggjandi ognir skrásett partabrøv.

-13.477.937

1.997.974

-4.043

15

kr. 1000

1.094.638

Broyting í avsettum tryggingargjøldum hjá endurtryggjarum

-22.580

Íløguprógv

2008

kr.

18

Broyting í avsettum tryggingargjøldum hjá endurtryggjarum

-4.309.215

Verður avskrivað yvir

2009

17

Úrslit av endurgjaldsavsetingum

-26.889.398

Avskrivingar 31. desember

Íløguprógv

25

22
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Leiðsluátekning

Átekning frá óheftum grannskoðarum

Nevnd og stjórn hava í dag viðgjørt og viðtikið ársfrásøgnina fyri
2009 hjá Tryggingarfelagið Føroyar P/F.
Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við lóg um
tryggingarvirksemi.

Vit meta, at nýttu roknskaparreglurnar eru hóskandi, soleiðis at
ársfrásøgnin gevur eina rættvísandi mynd av ognum og skyldum
felagsins, fíggjarligu støðuni pr. 31. desember 2009, umframt av
úrslitinum av virksemi felagsins fyri roknskaparárið 1. januar - 31.
desember 2009.

Tryggingarfelagið FøroyAR P/F
Tórshavn, hin 9. mars 2010

Til partaeigararnar í Tryggingarfelagið Føroyar P/F
Vit hava grannskoðað ársfrásøgnina hjá
Tryggingarfelagnum Føroyar P/F fyri
roknskaparárið 01.01.2009 til 31.12.2009,
við leiðsluátekning, leiðslufrágreiðing,
nýttum roknskaparhátti, rakstrarrokn
skapi, fíggjarstøðu, frágreiðing um egin
ogn, og notum. Ársfrásøgnin er gjørd eftir
lóg um tryggingarvirksemi.

Stjórn:
Gunnar í Liða, forstjóri · Edvard Heen, stjóri

Nevnd:
Jákup Birgir Mohr, formaður · Regin Hammer, næstformaður · Anna Larsen* · Ingeborg Godtfred
Jan Eiden Müller · Jóhannus Danielsen · Schandorff Vang · Sonne Mikkelsen * · Sólrun Jacobsen
*Starvsfólkavald

Ábyrgd
leiðslunnar av ársfrásøgnini
Leiðslan hevur ábyrgd av at gera eina árs
frásøgn, ið gevur eina rættvísandi mynd í
samsvari við lóg um tryggingarvirksemi.
Henda ábyrgd ber í sær, at felagið støðugt
hevur tað innanhýsis eftirlit, ið skal til,
fyri at ársfrásøgn kann gerast, sum gevur
eina rættvísandi mynd uttan týðandi
skeivleikar, uttan mun til um skeivleik
arnir standast av sviki ella mistøkum, at
nýttur verður hóskandi roknskaparháttur,
og at roknskaparligu metingarnar, sum
gjørdar eru, eftir umstøðunum mugu
ætlast at vera rímiligar.

Grannskoðanin
og ábyrgd grannskoðarans
Okkara ábyrgd er við støði í grann
skoðanini at gera eina niðurstøðu um
ársfrásøgnina. Vit hava grannskoðað
samsvarandi galdandi føroyskum grann
skoðanarreglum, 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
ársfrásøgnini.
Grannskoðanin ber í sær, at gjørt verður
tað arbeiði, sum skal til fyri at fáa grann
skoðanarprógv fyri upphæddum og upp
Frá vinstru aftan: Gunnar í Liða, Sonne Mikkelsen, Schandorff Vang, Jóhannus Danielsen, Edvard Heen, Jan Eiden Müller, Sólrun Jacobsen
Frá vinstru framman: Ingeborg Godtfred, Regin Hammer, Jákup Birgir Mohr, Anna Larsen

lýsingum í ársfrásøgnini. Grannskoðarin
metir um, hvat arbeiði skal gerast, har
undir metir hann um vandan fyri týðandi
skeivleikum í ársfrásøgnini, uttan mun
til um skeivleikarnir standast av sviki
ella mistøkum. Grannskoðarin metir
eisini um innanhýsis eftirlitið, ið skal til,
fyri at felagið kann gera eina ársfrásøgn,
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 innan
hýsis eftirlitinum. Grannskoðanin ber
eisini í sær, at støða verður tikin til, um
roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er
hóskandi, um tær roknskaparligu meting
arnar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímilig
ar, og hvussu ársfrásøgnin sum heild er
gjørd.
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 ársfrásøgnin
gevur eina rættvísandi mynd av ognum,
skyldum, fíggjarligu støðu 31.12.2009 hjá
felagnum og av úrslitinum av virksemi
felagsins í roknskaparárinum 01.01.2009
til 31.12.2009 samsvarandi lóg um trygg
ingarvirksemi.
Tórshavn, hin 9. mars 2010

NOTA

Løggilt grannskoðanarvirki P/F
Hans Laksá
Løggildur grannskoðari
Joen Magnus Lamhauge
Skrásettur grannskoðari

HANSAM

Grannskoðarafelag Sp/f
Óli Regin Hansen
Skrásettur grannskoðari
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Tryggingarfelagið Føroyar P/F
Kongabrúgvin
Postboks 329
FO 110 Tórshavn
Tel +298 345600
www.trygging.fo

