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LYKLATØL 
  

(DKK 1.000) IFRS  IFRS  
FO-

GAAP 
    
Vinningur og hall 2009 2008 2007 
    
Vinningsinntøkur  596.565 365.634 229.525 

Avlop áðrenn rentur, skatt og áðrenn biomassin 
er virðisreguleraður til marknaðarprís  158.740 70.789 103.346 
Avlop áðrenn og rentur og skatt (EBIT) 192.394 63.157 41.560 
Avlop áðrenn skatt (EBT) 181.237 46.148 30.437 
    
Ársúrslit 148.728 38.339 24.831 

    
Avlop pr. partabræv áðrenn biomassin er 
virðisreguleraður til marknaðarprís (DKK)  40,49 14,91 8,30 
Avlop pr. partabræv eftir at biomassin er 
virðisreguleraður til marknaðarprís (DKK) 49,71 12,81 8,30 
    
    
Fíggjarstøðan  2009 2008 2007 
    
Støðisogn tilsamans 257.741 247.657 223.242 
Ogn í umferð tilsamans 363.291 304.873 248.159 
Ogn tilsamans  621.032 552.530 471.401 
Eginogn tilsamans 388.887 241.650 196.308 
Skuld tilsamans 232.145 310.880 258.798 
    
SKYLDUR TILSAMANS 621.032 552.530 471.401 
    
Netto rentuberandi skuld  97.293 243.224 225.771 
    
Soliditetur  63% 44% 42% 

 

 

  



3 
 

 
SØGAN HJÁ BAKKAFROST 
 
Niðanfyri er ein stutt gjøgnumgongd av høvuðstættunum og varðum hjá felagnum, síðan tað varð sett á stovn. 
 
1968   
Teir báðir brøðurnir Hans og Rólant Jacobsen stovnaðu fyritøkuna Bakkafrost. Fyrsta góðskingarvirkið varð bygt sama 
ár. Triði bróðurin, Martin Jakobsen, kom uppí í 1971 
 
1972  
Tað næsta góðskingarvirkið varð bygt á Glyvrum. Handilshugskotið var at fiska sild á firðunum í Føroyum, og selja hana 
sum kryddaði og marineraði sildafløk. 
 
1977  
Farið varð undir at pakka føroyskan flatfisk til bretska marknaðin. Hetta varð gjørt fyri at tryggja fyritøkuna, tí sildaveiðan 
minkaði nógv tá. 
 
1979  
Fór, sum eitt av teimum fyrstu føroysku virkjunum, undir alivinnu. 
 
1980’unum  
Fór undir at virka fars og surimi úr svartkjafti í Føroyum. Í 1990’unum minkaði svartkjaftastovnurin brádliga, og hetta førdi 
til at Samtakið og restin av vinnuni fekk fíggjarligar trupulleikar. 
 
1986 
Jón Purkhús og Heini Gregersen stovnaðu P/F Bakkafrost Holding, sum tá æt sp/f Faroe Salmon. Teir fóru undir at ala 
laks og smolt. 
 
1992  
Regin Jacobsen, Hans Jacobsen og Martin Jakobsen umskipaðu felagið. Um sama mundið setti felagið á stovn P/F 
Alistøðina á Bakka. Teir høvdu loyvi at ala laks á tveimum firðum, umstøður at kryvja og viðgera laksin á Glyvrum, 
førleika til pelagiska framleiðslu, eins væl og teir framleiddu styropor-eskjur at flyta fisk í. 
 
1995  
Virkið á Glyvrum varð umbygt til eitt góðskingarvirki til laks. Íløgan var avmarkað og framleiðsluorkan lítil. Felagið fekk 
loyvi at ala smolt á Glyvrum / í Glyvradali. 
 
1999–2001  
Felagið hækkaði dagligu framleiðsluorkuna til umleið 22 tons av kruvdum fiski við tveimum ymiskum íløgum, sum vórðu 
gjørdar um hetta mundið, til tess at fáa í lag størri vøkstur. 
 
2006  
Í 2006 var felagið víðkað við m.a. samanleggingum, og framleiðslan vaks við 15.000 tonsum av kruvdum fiski til eina 
samlaða framleiðslu á 18.000 tons av kruvdum fiski. Felagið fekk loyvi at ala á seks firðum afturat og fekk tvær 
smoltsstøðir. Felagið gjørdi stórar íløgur í góðskingarvirkið á Glyvrum, fyri at vera ført fyri at taka ímóti vaksandi  
nøgdunum, og virkið kláraði eina framleiðslu á 55 tons av kruvdum fiski um dagin. 
 
2008  
Partaeigararnir í Bakkafrost og Vestlax samdust um at leggja feløgini saman. Samanleggingin skuldi verða tann 1. januar 
2010. Partaeigararnir hjá P/f Vestlax Holding fingu partabrøv í Bakkafrost. Vestlax hevði eina framleiðslu á 11.000 tons 
av kruvdum laksi og síli og hevði eitt kryvjivirki í Kollafirði. 
 
2009  
Hetta árið hevði felagið metstóra framleiðslu, og nettovinningur og úrslit var eisini besta nakrantíð. Avgerð var tikin um at 
skráseta felagið á Oslo Børs í 2010. 
 
2010  
Samanleggingin við P/f Vestlax Holding var endaliga gjøgnumførd. Í 2009 framleiddi samanlagda felagið 30.650 tons av 
kruvdum fiski, og mett verður, at tað fer at bera til at hækka framleiðsluna til 37.000 tons av kruvdum fiski um árið. 
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BYGNAÐURIN Í FELAGNUM 
 

 
 
Felagið Vestlax varð partur av felagnum Bakkafrost frá 1. januar 2010. Á myndini omanfyri sæst, hvussu 
felagið varð skipað eftir samanleggingina. Felagið Vestlax framleiddi 11.000 tons av kruvdum laksi og síli og 
hevði eitt kryvjivirki í Kollafirði. Í 2009 framleiddi samanlagda felagið 30.650 tons av kruvdum fiski, og roknað 
verður við, at samlaða framleiðslan verður 37.000 tons av kruvdum fiski um árið við 15 aliloyvum ymsa staðni 
í  Føroyum. 
 
 

FRAMLEIÐSLUØKIR 
Tey 15 alibrúkini eru í mið- og norðara parti av Føroyum. Sum støðan og skipanin eru nú, kann hvør alistøð í 
miðal framleiða 2.500 tons av kruvdum fiski um árið 3-5 tey næstu árini. 

 

 
KJARNUHENDINGAR 
Arbeitt varð við at leggja Bakkafrost og felagið Vestlax saman, og hetta kom í gildi 1. januar 2010 

Avgjørt varð, at skráseta felagið á børsinum í Oslo 

Framleiðslan var stór, fóðurið gav nógv av sær, og deyðiligheitin var lítil 

Framleiðslan hjá Bakkafrost øktist nógv samanborið við undanfarin ár 
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FORMANSFRÁGREIÐING 
 
Í veterineru kunngerðini frá 2003 verða greiðar og strangar reglur ásettar alarum. Høvuðsendamálið í 
kunngerðini er at betra um lívfrøðiligu og veterineru trygdina, og soleiðis tryggja eina burðardygga og sunna 
framleiðslu. 
 
Bakkafrost ætlar at halda fram við burðardyggu framleiðsluni, og fer at leggja dent á góða umsiting, til tess 
bæði at fáa sum mest burturúr og at sleppa undan lívfrøðiligum trupulleikum. Allar náttúrligar og lívfrøðiligar 
treytir mugu uppfyllast so væl sum gjørligt, soleiðis at vit eisini í framtíðini kunnu reka vinnuna á best 
møguligan og bíligastan hátt. 
 
Úrslitið hjá Bakkafrost frá 2009 endurspeglar, at áherðsla var løgd á at tálma útreiðslurnar, tær nýggju og 
strongu reglurnar, sum komu í gildi í Føroyum í 2003 saman við høgu prísunum á marknaðinum. 2009 var 
besta árið nakrantíð hjá felagnum Bakkafrost. 

Handilsmarknaðurin var sera góður í 2009, og leiðslan og starvsfólkini hava eisini verið framúr. Hetta sæst 
av úrslitinum av primera rakstrinum, sum er sera gott samanborið við kappingarneytar okkara. Vit ætla eisini 
framhaldandi at vera verandi framman fyri kappingarneytarnar. 

Vit hava gjørt av at leggja felagið Bakkafrost saman við Vestlax frá 1. januar 2010 og gerast vit tá størsta 
føroyska laksavirki. Vestlax er Føroya næststørsta laksavirki. 

Eftir samanleggingina verða vit skrásett á børsinum í Oslo í 2010. 

Nevndin er sera nøgd við fíggjarúrslitið fyri í ár og takkar starvsfólkunum fyri gott avrik í 2009. Úrslitið fyri 
2009 og samanleggingin fara at styrkja førleika okkara á marknaðinum, og hetta ætla vit at gera okkum dælt 
av framyvir. 
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LEIÐSLUFRÁGREIÐING 
 
Besta úrslitið nakrantíð 
 
Bakkafrost leggur seg eftir at ala í góðum og sunnum umhvørvi, fyri at geva laksinum bestu umstøður. Gáast 
má sera væl um náttúrliga og lívfrøðiliga tørvin, til tess at framleiðslan verður burðardygg og kostnaðarstøðið 
nøktandi. Hetta, saman við veterineru kunngerðini frá 2003 endurspeglast í úrslitinum hjá Bakkafrost í 2009, 
felagið hevur mist sera lítið av laksi vegna sjúku, fóðurkvotienturin er betraður, og framleiðslan er økt uttan 
nýtslu av antibiotika. 

Felagið Bakkafrost hevði í 2009 bestu úrslit nakrantíð, tá hugsað verður um framleiddu nøgdina, inntøkurnar 
og úrslitið av primera rakstrinum (EBIT). Í 2009 hækkaði nettosølan við umleið 63,2%, úr DKK  365,6 mió. í 
2008 til DKK 596,6 mió. í 2009. Úrslitið av primera rakstrinum (EBIT) í 2009 var DKK 158,7 mió., áðrenn 
biomassin var reguleraður til marknaðarvirði, samanborið við 70,8 mió. árið fyri. Stjórnin væntar eitt avlop á 
DKK 18.000.000 fíggjarárið 2009. 

Samlaða nøgdin í 2009 var 18.685 tons av kruvdum fiski, og ætlanin er at hækka nøgdina umleið 5% um 
árið tey næstu árini. Trygd á lívfrøðiliga økinum er sera umráðandi fyri kostnaðargóða framleiðslu. Nýggju og 
strongu reglurnar hava gjørt, at Bakkafrost næstan einki hevur mist av sjúku, fóðurkvotienturin er betraður, 
deyðiligheitin lítil, og framleiðslan er økt uttan antiobiotika. Bakkafrost ætlar at halda fram við burðardyggu 
framleiðsluni og at leggja dent á góða umsiting, til tess bæði at fáa sum mest burturúr og sleppa undan 
lívfrøðiligum trupulleikum. 
 
Felagið Bakkafrost hevur lagt skipaðar ætlanir, og hesar hava við sær, at Felagið Bakkafrost skal leggja 
saman við Felagnum Vestlax, og kemur hetta í gildi 1. januar 2010, og tá verða vit Føroya størsta laksavirki. 
Vestlax er næststørsta alivirki Føroyum. Samanlagda felagið fer at røkka 45.000 tonsum wfe við fullari nýtslu 
av teimum 15 loyvunum. Samanlagda felagið fer at eiga 44% av øllum loyvunum í Føroyum og stendur fyri 
60% av samlaðu framleiðsluni. Samanlagda felagið eigur fimm góðskingarvirki og 14 loyvi at ala laks í 
sjónum við Føroyar. Haraftrat eigur tað eitt loyvi, sum ikki verður nýtt í løtuni. Alibrúkini eru á trettan ymsum 
firðum. Samanlagda felagið hevur eisini primera og sekundera vinnu. Øll tann primera framleiðslan fer fram á 
kryvjivirkjunum hjá felagnum í Klaksvík og Kollafirði, og tann sekundera framleiðslan fer fram á 
góðskingarvirkinum hjá felagnum á Glyvrum. 
 
Tá lagt er saman, er komið ásamt um at søkja um at skráseta felagið á børsinum í Oslo í 2010. 
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Virkið verður endurskoðað 
 
 
2009 var eitt gott vinnuár hjá felagnum. Bakkafrost framleiddi 18.685 tons av kruvdari vekt fyri sera sámiligan 
kiloprís. Stjórnin metir, at viðburður okkara og jaliga menning seinnu árini, og serliga í 2009, koma av 
høvuðstættunum handan kappingarfyrimunir okkara, sum eru: 
 
Lágkostnaðarframleiðsla 
 
Alivinna okkara hevur havt góð úrslit við atliti til framleiðslukostnað, og er hetta íkomið eftir, at nýggju og 
strongu reglurnar1 komu í gildi í Føroyum. Betraða eftirlitið við tí lívfrøðiliga hevur gjørt fiskin betri og 
kostnaðin lægri, vegna minkandi nøgd og betri eftirlit við lúsum. Haraftrat hevur betraða lívfrøðiliga eftirlitið 
gjørt at miðalnøgdin er hækkað og framleiðslukostnaðurin lækkaður. Tískil er EBIT pr. kilo hækkað og er 
millum fremstu samanborið við kappingarneytar. 
 
Góðar vónir at sleppa inn á amerikanska marknaðin 
 
Bakkafrost og føroysku alivirkini standa seg væl í kappingini á amerikanska marknaðinum. Tí hevur 
Bakkafrost sett eitt sølutoymi við drúgvum sambondum við kundum í USA. Vit eru virkin og selja stóran laks 
við støði í burðardyggum logistiskum skipanum til tess at flyta fiskin (bæði feskan og frystan) úr Føroyum til 
USA. Amerikanski marknaðurin vil helst hava stóran laks úr Føroyum, sum vigar yvir miðal og hevur høgt 
innihald av omega-3. Á tann hátt er sølan hjá Bakkafrost til amerikanska marknaðin økt úr minni enn DKK 1 
mió. (2008) til DKK 128 mió. (2009) og hetta svarar til 21,5% av samlaðu inntøkuni hjá Bakkafrost. 
 
Góðsking 
 
Bakkafrost hevur drúgvar royndir í at framleiða og selja góðskaða vøru (VAP). Framleiðsluvirkini hava mest 
nútímans útgerð og eru sera virkin. Sølan er økt við 34%2 um árið trý tey seinastu árini, og umleið 18% árliga 
tíggju tey seinastu árini. Í 2009 var VAP-framleiðslan 60% av samlaðu inntøkuni. Aftrat tí, at VAP-
framleiðslan í langa tíð hevur økt inntøkurnar, hevur hon eisini lagt inntøkurnar í fastari legu av tí, at 
sølusáttmálar hava verið gjørdir við føstum prísum, og hesir sleppa okkum undan skiftandi 
marknaðarprísunum á feskum laksi. 
 
Fast kundagrundarlag 
 
Við at leggja okkum eftir at geva kundum okkara tað, teir vilja hava, hevur Bakkafrost ein stóran skara av 
føstum kundum. Góða kundasambandið gevur bæði Bakkafrost og kundunum kappingarfyrimunir við at 
menna framleiðslu og marknaðarføring. Tískil hevur Bakkafrost havt somu samstarvsfelagar í 15 ár. 
 
Landafrøðiliga støðan 
 
Bakkafrost hevur alistøðir, ið liggja sera væl fyri viðvíkjandi góðsku, hita og útskifting í sjónum. Føroysku 
firðirnir leggja so at siga sjógv millum hesir øki, og hetta ger lívfrøðiliga eftirlitið betri. Tað, at stutt er millum 
alibrúkini og virkini, og góði infrastruktururin ger tað bíligt at flyta bæði fisk og fóður á landi og á sjógvi. 
 

                                                 
1 Lógir settar í gildi í Føroyum í 2003, sum geva laksaalarum strong kor og greiðar reglur. 
2 Vigaður feskur fiskur 
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Fiskaeftirlitsskipanin 
 
Fiskaeftirlitsskipanin, sum kom í gildi í Føroyum í 2003, sigur týðiliga og greitt, hvussu laksaalingin skal fara 
fram. Endamálið við henni er at betra um korini hjá fiskinum, soleiðis at framleiðslan verður trygg og 
burðardygg. 
 
Við at skilja ungan og gamlan fisk sundur, vaksinera fyri ymsar sjúkur (til dømis ISA), hava greiðar reglur fyri 
fiskaflutningi og flutningi av útgerð og aðrar slíkar reglur, fingu vit árini 2005-2007 bestu úrslit í føroyskari 
alisøgu, tá hugsað verður um burðardygga fóðurnýtslu, fiskadeyða og framleiðslu, og hesi úrslit standa væl 
mát við norskar alarar.  
 
Hetta og hollu starvsfólk okkara hava gjørt tað møguligt at fingið hesi góðu úrslit fyri 2009. 
 
 
Fíggjarstøðan verður endurskoðað 
 
Sum longu nevnt, vóru úrslitini hjá Bakkafrost í 2009 tey bestu nakrantíð. 
 
Rakstur 
Nettosølan hjá Bakkafrost var DKK 596,6 mió. í 2009, í mun til DKK 365,6 mió. í 2008. Hetta er ein øking á 
63,2%. Framleiðslan var tilsamans 18.685 tons av kruvdari vekt, í mun til 14.178 tons í 2008. Úrslitið av 
primera rakstrinum (EBIT) og áðrenn biomassin er virðisreguleraður til marknaðarvirði var DKK 158,7 mió. í 
2009, í mun til DKK 70,8 mió. í 2008. Úrslitið av primera rakstrinum (EBIT) og áðrenn biomassin er 
virðisreguleraður til marknaðarvirði var DKK 8,49 pr. kg av kruvdari vekt í mun til DKK 4,99 í 2008. Ársúrslitið 
hjá samtøkuni bleiv DKK 148,7 mió. í 2009, í mun til DKK 38,3 mió. í 2008. Vinningurin fyri hvørt partabræv 
var DKK 49,71 í 2009 í mun til DKK 12,81 í 2008. Gjaldførið í 2009 var sera gott. Gjaldførisúrslitið frá 
rakstrinum var DKK 188,7 mió. í mun til DKK 44,0 mió. í 2008. Tann rentuberandi skuldin hjá felagnum var 
tilsamans DKK 97,3 mió., og solvensurin var 62%. 
 
Geirabýti 
Felagið Bakkafrost virkar innan tveir geirar – ein, sum alir og selur feskan fisk, og ein sum framleiðir og selur 
góðskaðan laksaúrdrátt. 
 
Aling og feskfiskasøla 
Annar geirin av Bakkafrost alir fisk. Felagið eigur alistøðir í landnyrðingspartinum av Føroyum. Eingin munur 
er á aliloyvunum, og tískil skrásetir felagið alda laksin og søluna av feskum laksi undir einum. 
 
Góðsking (VAP) 
Stórur partur av framleiðsluni verður góðskaður á virkinum á Glyvrum. Framleiðslan hjá virkinum er í 
høvuðsheitum laksaportiónir, sum verða seldar í smásølu. Tískil verður hendan framleiðslan skrásett fyri seg. 
Góðskingin skal økja um inntøkuna hjá felagnum, og eisini gera nettovinningin hjá felagnum meira støðugan. 
 
Sølan av ikki góðskaðum laksi beinleiðis frá alibrúkunum hjá Bakkafrost øktist úr DKK 122,5 mió. í 2008 til 
DKK 237,9 mió. í 2009. Úrslitið av primera rakstrinum (EBIT) og áðrenn biomassin er virðisreguleraður til 
marknaðarvirði var DKK 127,9 mió. samanborið við DKK 64,4 mió. í 2008. Hetta svarar til, at úrslitið av 
primera rakstrinum (EBIT) og áðrenn biomassin er virðisreguleraður til marknaðarvirði var DKK 6,63 per kg 
av kruvdari vekt í mun til DKK 4,55 pr. kg í 2008. Framburðurin hjá felagnum kemst av økta prísinum á laksi, 
framúr góðu lívfrøðiligu umstøðunum og av okkara góða starvsfólki. Í 2009 framleiddi og keypti aligeirin hjá 
felagnum 19.292 tons av kruvdari vekt, meðan talið í 2008 var 14.179 tons.  
 
Góðskingargeirin hevði eina nettosølu á DKK 358,7 mió. í 2009 í mun til DKK 243,2 mió. í 2008. Úrslitið av 
primera rakstrinum (EBIT) var tilsamans DKK 30,8 mió., og í 2008 var tað DKK 6,3 mió. Hetta svarar til eitt 
úrslit av primera rakstri (EBIT) á DKK 2,73 pr. kg av kruvdum fiski, í mun til DKK 0,75 pr. kg í 2008. Hækkaði 
prísurin á laksi í 2009 avspeglar úrslitið hjá góðskingarvirkjunum. Orsøkin er, at tíðarmunur er millum 
dagsprísin á feskum laksi og sáttmálabundna prísin fyri ta góðskaðu vøruna. Tískil eru góðskingarvirkini við 
til at gera inntøkur og úrslit hjá felagnum støðugari. Tí rokna vit við, at sáttmálaprísurin fyri fyrru helvt av 2010 
fer at tjena okkum tað innaftur, sum vit mistu av høgu prísunum á feskum laksi í 2009. 
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Assosieraða felagið P/F Salmon Proteins gav Bakkafrost ein nettovinning á DKK 0,3 mió., í mun til DKK 0,6 
mió. í 2008. Av tí, at P/F Salmon Proteins er eitt assosierað felag í samtakinum, fær felagið Bakkafrost 
28,5% av inntøkunum hjá felagnum eftir skatt. 
 
Fíggjarinntøkurnar vóru í 2009 DKK 2,9 mió., í mun til DKK 1,5 mió. í 2008. Fíggjarkostnaðurin var DKK 13,1 
mió., í mun til DKK 17,8 mió. í 2008. Hendan minking kemst í høvuðsheitum av, at lang- og stuttfreistað 
skuld minkaðu vegna góða gjaldførisúrslitið. 
 
Fíggjarstøðan 
Fíggjarjavnin var tann 31. desembur 2009 DKK 621,0 mió. í mun til DKK 552,5 mió. við ársenda 2008.  
 
Gjøgnum árið gjørdi felagið íløgur fyri uml. DKK 21 mió., og hetta svarar næstan til avskrivingarnar í árinum. 
Íløgur vóru gjørdar í bygningar, framleiðsluútgerð og aliútgerð. Felagið fer at halda fram at gera íløgur at 
tillaga framleiðsluorkuna. Í 2010 og 2011 verður mett, at felagið fer at gera íløgur fyri uml. DKK 100 mió. 
Íløgur í alivirki verða mettar at liggja um DKK 40 mió. um árið í 2010 og í 2011, og DKK 10 mió. um árið í 
góðskingarvirki. Íløgurnar til alivirkini verða í alistøðir, bátar og aðra aliútgerð. Íløgurnar í góðskingarvirkini 
verða framleiðsluútgerð. Íløgurnar verða fíggjaðar við verandi fíggingarmøguleikum og við peningi, sum 
felagið eigur. Allar íløgur verða gjørdar í Føroyum. 
 
Bókað virði hjá felagnum í biomassa var við endan á árinum DKK 227,5 mió., sum er á sama støði sum í 
2008. Reguleringin til marknaðarvirði á biomassa var við ársenda 2009 DKK 46,9 mió., í mun til DKK 13,2 
mió. í 2008. Við endan á 2009 var biomassin undir 4 kg 5.159 tons í livandi vekt, í mun til 4.409 tons í livandi 
vekt við endan á 2008. Biomassin av fiski yvir 4 kg var 5.510 tons í livandi vekt, í mun til 8.589 tons síðst í 
2008. 
 
Eginognin hjá felagnum øktist úr DKK 241,7 mió. við ársbyrjan til DKK 388,9 mió. við ársenda. Økingin í 
eginognini kemst fyrst og fremst av góða rakstrarúrslitinum í 2009. 
 
Samlaðu langfreistaðu skyldurnar hjá samtakinum lækkaðu úr DKK 111,2 mió niður í DKK 91,4 mió. Útsettur 
skattur hækkaði við DKK 33,3 mió., meðan langfreistaða skuldin minkaði við DKK 53,0 mió. til 34,4 mió. við 
ársenda 2009. Stuttfreistaða skuldin hjá felagnum minkaði úr DKK 199,7 mió. niður í DKK 140,7 mió. í 2009 
av góða gjaldførisúrslitinum í 2009. 
 
Við ársenda 2009 var rentuberandi skuldin hjá felagnum DKK 97,3 mió., í mun til DKK 243,2 mió. við 
ársenda 2008. Solvensurin hjá felagnum var tann 31. desembur 2009 62,6%, í mun til 43,7% sama dag árið 
fyri. Felagið metir góða fíggjarstøðu vera sera umráðandi fyri framhaldandi menning og fíggjarligan vøkstur. 
Felagið fer at blíva við at leggja stóran dent á hetta at mennast framyvir. 
 
Gjaldførisfrágreiðing 
Samlaða gjaldføri frá rakstrinum í 2009 var DKK 188,7 mió. Gjaldførisúrslitið frá íløgum gjørdist DKK –26,6 
mió. Gjaldførisúrslitið frá fígging gjørdist tilsamans DKK –127,2 mió., og hetta vísir, at bankaskuldin er 
niðurgoldin í hesum tíðarskeiði. Gjaldførisúrslitið var tilsamans DKK 34,8 mió. Tøkur peningur var DKK 35,3 
mió. við ársenda í mun til DKK 0,5 mió. við ársbyrjan. Við bankakreditti er gjaldførið og fíggjarliga orkan mett 
at vera sera góð. Ónýtta fíggingin hjá samanlagda felagnum (Bakkafrost og Vestlax) var tann 31. desembur 
2009 umleið DKK 215 mió. 
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Váðar og váðastýring  
 
Felagið Bakkafrost er viðkvæmt fyri broytingum á marknaðunum, eins væl og framleiðslu- og fíggjarligir 
vansar eru í alivinnuni. 

 

Marknaðarvansar 

Prísurin á aldum laksi 

Fíggjarstøðan hjá felagnum og menning framyvir valdast sera nógv um prísin á aldum laksi, sum vanliga er 
sera óstøðugur. Aldur laksur er vanlig handilsvøra, og tí kann væntast, at prísurin støðugt broytist, soleiðis 
sum hann higartil hevur gjørt. Javnvágin millum útboð og eftirspurning er sera umráðandi. Ovurframleiðsla 
fær prísin at falla, sum støðan var í 2001 – 2003. Hetta kann hava eina týðandi ávirkan á rakstrarúrslitið og 
gjaldførið hjá felagnum. 

 

Fóðurprísur 
 

Fóðrið er stórur partur av útreiðslunum hjá laksaalingargeiranum, og prísbroytingar kunnu hava sera stóra 
ávirkan á yvirskotið. Prísurin á fiskafóðri ávirkast av globala marknaðinum bæði fyri fiskamjøl og fiska-, djóra- 
og plantuolju. Marknaðurin er domineraður av fáum stórum framleiðarum. 

Náttúrligar avmarkingar í tilfeinginum kunnu elva til heimsumfatandi trot á fiskamjøli og á olju til at framleiða 
fiskafóður úr. Tó hava teir, sum framleiða fiskafóður, klárað sera væl at nýtt ráevni úr grønmeti í staðin fyri 
ráevni úr sjónum sum part av fóðrinum. 

 

Framleiðsluvansar 

Millum annað hevur veðrið avgerandi ávirkan á, hvussu stórur aldi laksurin blívur. Tá tað knappliga gerst 
heitt ella kalt í veðrinum, kann tað hava neiliga ávirkan á, hvussu skjótt laksurin veksur til, og hvussu nógv 
fóður hann tekur til sín. Stundum eru umstøðurnar hjá felagnum ringar at arbeiða á havinum. Hetta kann 
hava við sær óvæntaðar útreiðslur og óvæntaðan miss, sum kann vera stórur. Felagið fæst støðugt við at 
minka um hesar vandar við at brúka tær royndir vit hava viðvíkjandi útgerð, firðirnir vit ala á og tey røttu 
fólkini. Alistøðirnar hjá Bakkafrost eru á firðum, har veðurumstøðurnar eru væl kendar, og útgerðin er væl 
tryggjað. Hóast hetta kann stormur elva til óvæntaðan miss. Hóast felagið roynir at tryggja, at laksur ikki 
sleppur úr nótunum, so hendir hetta stundum, og vandi er altíð fyri hesum. Felagið er fyri stórum missi, um 
so er, umframt tann mista laksin, so er vandi fyri, at sjúka kann spjaðast, sum landið má seta tiltøk í verk fyri 
at tálma, og at kundin missir álitið á okkum. Felagið kannar støðugt nýggjar tøkniligar loysnir at sleppa undan 
hesum trupulleikum. 

Hóast hugsað verður um framleiðsluvandar í kostnaðarætlan okkara – til dømis fiskadeyða og vánaliga 
góðsku - so kann slíkt, um tað hendir, ávirka úrslitið og fíggjarstøðuna hjá felagnum. Framleiðslan hjá 
felagnum er eisini ávirkað av góðskuni á tí, ið keypt verður frá veitarum og undirveitarum.  

At ala laks ber í sær sera stóran lívfrøðiligan vanda, og felagið miðar ímóti at minka um tann vandan 
gjøgnum øll stigini í framleiðsluni við at hava skipað eftirlit við lívfrøðiligu trygdini á øllum alistøðum. Allar 
alistøðirnar liggja á einum avmarkaðum øki, so tí hevur tað alstóra ávirkan á felagið, um t.d. sjúka, óveður 
o.a. kemur fyri. 

Ólag í framleiðsluni 

Av tí, at alingin hevur ment seg nógv, eru avbjóðingar fyri lívfrøðiligu mørkunum, hvussu skjótt fiskurin kann 
vaksa, eisini komnar fyri. Sum við allari intensivari matframleiðslu, er eisini slíkt, sum kann órógva 
framleiðsluna, t.d. sjúkur, sum koma av intensivum alihættum. Slík óløg plaga at koma við ójøvnum 
millumbilum, men tey kunnu skaða ávís fiskasløg. Tað mest álvarsama er vanskaptur fiskur, eins væl og 
grástær. Tá hetta hendir, verður peningur mistur tí, at fiskurin veksur lítið og er ringur til góðsku, alingin 
verður verri til góðsku, og ummælið hjá felagnum verður skatt. 
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Sjúka: 
At ala fisk hevur við sær álvarsamar vandar við sjúku. Gerst fiskurin sjúkur, missir Bakkafrost ikki bara 
sjálvan fiskin, men eisini nógvan pening av tí, at fiskurin so má takast, áðrenn ætlað varð, fiskurin verður 
verri til góðsku, og hetta fer eisini at skaða framleiðsluførleikan við ójøvnum millumbilum framyvir. 
Laksaalarar hava ofta havt sera nógvar trupulleikar av sera álvarsamari fiskasjúku. Allir hesir trupulleikar eru 
altíð blivnir loystir við kynbótaarbeiði, betraðum mátum at ala á, øktari vitan viðvíkjandi lívfrøðiliga tørvinum 
hjá fiskinum, eins væl og vaccinan er vorðin betri. Í 1990’unum varð heilsan hjá føroyskum laksi ótrúliga nógv 
betri. Til dømis fingu vit betri vaccinu móti teimum álvarsamastu bakteriusjúkunum, eins væl og alararnir 
funnu sær betri mátar at arbeiða á, og hetta hevur gjørt, at nýtslan av antibiotika í Føroyum er minkað. 

Mett verður um fíggjarligu avleiðingina av sjúku við at hyggja at prosentvísu deyðiligheitini, um fiskurin er lítil 
og um góðskuna á lidnu vøruni. Men haraftrat, so pínist fiskurin av sjúku. Hvussu nógv prosent av hvørjum 
ættarliði av fiski verður mist, broytist, bæði í mun til sjálv ættarliðini og í mun til økini, har alibrúkini eru, men í 
meðal liggur missurin á umleið 8-15% av hvørjum ættarliði. Meira enn helvtin av hesum er fiskur, sum verður 
tikin, áðrenn hann vigar 500 g, og hetta avmarkar kostnaðin. Alilaksurin er sera viðbrekin, tá hann verður 
sleptur út. Smoltið fær osmotiska strongd av at koma úr feskum sjógvi og beint í saltan sjógv. Haraftrat 
verður tað strongt av at verða flutt og handfarið. Smoltið verður bara dygdargott, um gott eftirlit er við feska 
sjónum, og eisini um smoltifiseringin er røtt. Góð lívfrøðilig dygd og trygd, ein góð leiðsla og tað at duga at 
velja góð støð til alibrúk, eins væl og góð tøkni, alt hetta er umráðandi fyri, at laksurin verður stórur og góður 
og sunnur. 

 
Fíggjarligur váði og váðastýring 
 
Uppfylging av mannagongdum frá innanhýsis grannskoðan saman við rapporteringum til leiðsluna er partur 
av dagligu stýringini, so eigararnir neyvt kunnu fylgja gongdini. Um trupulleikar stinga seg, og um økir skulu 
umvælast, verður beinanvegin skipað fyri tiltøkum, ið kunnu bøta um hetta. Fíggjarligir vansar verða loystir á 
høvuðskrivstovuni. 
 
Gjaldoyraváði 
Av tí, at Bakkafrost arbeiðir við DKK, er ávísur gjaldoyrisváði, tá vekslað verður til  og frá USD, NOK, GBP og 
EUR. 
 
Bakkafrost handlar á heimsmarknaðinum við aldum laksi og laksaúrdrátti, og partar av inntøkunum og 
áognini er í fremmandum gjaldoyra. Hinvegin, so verða rávørur o.a. sum oftast keypt í DKK. Broytingar í 
fremmandum gjaldoyrum er tí ein møguligur gjaldoyraváði hjá felagnum. 
 
 
Skuldaraváði 
 
Vandin fyri at missa pening uppá samstarvsfelagar, verður mettur at vera lágur av tí, at felagið ikki hevur mist 
nevniverdigar upphæddir av skuldarum. Men nú aftaná altjóða kreppuna kann vandin fyri missi metast at 
vera størri. Felagið er ikki í vanda fyri materiellum missi í sambandi við einstakar samstarvsfelagar, hóast 
summir partar av marknaðinum  eru harðari raktir enn aðrir av búskaparkreppuni, sum ikki er hæsað av enn. 
Felagið hevur mannagongd at tryggja, at selt bara verður teimum kundum, sum ikki fyrr hava havt 
trupulleikar at gjalda, eins væl og útistandandi ikki verður hægri enn ásetta kredittmarkið. Partar av 
skuldarunum eru tryggjaðir. Av tí at ikki allar skuldararnir eru tryggjaðir, má felagið góðtaka ávísan 
skuldaraváða. 
 
Meginparturin av kredittváðanum við ársenda stends av skuldaraváðanum við ársenda. 
 
Gjaldførisvandin 
Vandi kann vera fyri, at felagið ikki verður ført fyri at gjalda, tá skuld fellur til gjaldingar. Gjaldførisvandin 
verður stýrdur við at hava fleksiblan fíggingarbygnað, og hetta verður gjørt við at hava játtanir frá 
lánistovnum. Felagið miðar altíð móti at hava nóg mikið av tøkum peningi, ella at tryggja rakstrarfígging, sum 
ger felagið ført fyri at gjalda skuld so hvørt, hon fellur til gjaldingar. Ónýtt rakstrarfígging verður umrødd í notu 
16, har treytirnar eisini standa. 
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Kapitalskipan og eginogn 
Høvuðsendamálið hjá fíggjarleiðslu felagsins er at tryggja, at vit hava gott kredittvirði til tess at fáa til vega 
nøktandi lánstreytir. Felagið stuðlar upp undir virksemi sítt við at tryggja ein góðan soliditet. Felagið heldur 
stýr á og ger broytingar í kapitalsstrukturinum samsvarandi teimum støðugt broytandi fíggjartreytum, sum 
felagið arbeiðir undir, eins væl og stutt og miðallong framtíðarútlit. Hetta ber í sær tillagingar í útgoldna 
vinningsbýtinum, at keypa egin partabrøv, og at lækka ella hækka partapeningin. 

 
Gransking og menning 
Í 2009 hevur felagið brúkt umleið DKK 0,6 mió. til gransking og menning. 
 
Framhaldandi virksemi 
Tá hugsað verður um vinningin hjá felagnum, góðu fíggjarstøðu tess eins væl og forsøgnir tey næstu árini, 
so má sigast, at ársroknskapurin fyri 2009 er grundaður á ta hugsan, at Bakkafrost er ein framhaldandi 
fyritøka. Nevndin metir, at fíggjarstøðan hjá felagnum er stak góð. 
 
Vinningsbýtispolitikkur 
Bakkafrost miðar ímóti at geva partaeigarum sínum eitt kappingarført avkast av íløgum teirra, bæði við at 
gjalda vinningsbýti og við at tryggja, at eginognin veksur við avlopi frá rakstrinum. Felagið eigur at gjalda 
partaeigarum vinningsbýti, men tað er ábyrgdin hjá nevndini at tryggja felagnum eina sunna fíggjargrund, 
bæði fyri at tryggja dagligu framleiðsluni og tryggja, at felagið mennist framyvir. 
 
Ársroknskapurin hjá móðurfelagnum, og býtið av ársins úrsliti 
Í 2009 hevði móðurfelagið P/F Bakkafrost Holding DKK 119,4 mió. í nettovinningi. Nevndin hevur lagt 
uppskot fram um at gjalda DKK 18 mió. í vinningsbýti. Í sambandi við at P/F Bakkafrost Holding og P/F 
Vestlax Holding vóru samanløgd, verða 972.064 nýggj partabrøv latin partaeigarunum í uppathaldandi 
felagnum (P/F Vestlax Holding). Í sambandi við samanleggingina verður eisini skotið upp at hækka 
partapeningin við 42.286.147 í frípartabrøvum við áljóðandi virði á DKK 1. Samlaði partapeningurin eftir 
hækkingina verður 46.250.000 partabrøv við ájlóðandi virði á DKK 1. Øll hesi partabrøv hava rætt til 
uppskotna vinningsbýtið uppá tilsamans DKK 18 mió., og hetta svarar til umleið DKK 0,39 pr. partabræv. 
 
Tískil skjýtur nevndin upp at býta ársúrslitið soleiðis: 
 

• Vinningsbýti – DKK 18,0 mió. 
• Flyta fram – DKK 101,4 mió. 
• Tilsamans – DKK 119,4 mió. 

 
Tá vinningsbýtið er goldið, er disponibla eginognin DKK 17,4 mió. 
 
Hendingar eftir roknskaparlok 
Tann 1. januar 2010 fer Vestlax bólkurin (har P/F Vestlax Holding sum er móðurfelagið hjá Felagnum 
Vestlax) at leggja saman við móðurfelagnum hjá Bakkafrost bólkinum, sum er P/F Bakkafrost Holding. 
Hereftir eitur felagið P/F Bakkafrost. Ætlanin er, at P/F Bakkafrost Holding skal skrásetast á Oslo-børsinum í 
fyrru helvt av 2010. 
 
Felagið Bakkafrost hevur broytt fíggjarskipanina eftir at ársroknskapurin varð lagdur fram. Framyvir fer tað at 
verða P/F Bakkafrost Holding, móðurfelagið í samanlagda felagnum, sum skal fíggja øll feløgini í 
samtakinum. P/F Bakkafrost Holding hevur eisini undirskrivað nýggjan lánssáttmála við P/F Føroya Banka og 
við Nordea Norge ASA. Hesin nýggi sáttmáli gevur felagnum møguleika at taka lán á DKK 400 mió., pluss 
onnur lán frá Føroya Realkreditt, nevniliga umleið DKK 58 mió. Hendan nýggja bankafíggingin er býtt sundur 
í DKK 200 mió. í rakstrarláni og DKK 200 mió. í langfreistaðum láni. Semja er um at gjalda langfreistaða 
lánið aftur við DKK 50 mió. um árið tey bæði árini 2010 og 2011. Sí annars notu 16 í konsernroknskapinum. 
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Omanfyristandandi er tað einasta, sum er hent, sum hevur havt ávirkan á roknskap felagsins, síðan 
roknskaparlok. 
 
Framtíðarútlit 
Marknaðarútlitini fyri laks í 2010 eru sera góð. Sjúka hevur verið í Chile, og hetta hevur gjørt at útboðið er 
minni, og meireftirspurningurin viðførir at prísurin á feskum laksi hækkar. Stórur eftirspurningur er á laksi 
bæði á ES og amerikanska marknaðinum. 
Samanlagda felagið (Bakkafrost og Vestlax) rokna við at selja minni í 2010 enn í 2009 av tí, at í 2008 vóru 
færri smolt sett út, men meiri verður sett út aftur í 2011. Tískil verður roknað við, at úrslitið fyri 2010 fer at 
vísa, at minni er tikið av laksi. 
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METING AV VINNUNI 
 
Høvuðsrák í sjógæti sum mannaføði 
 
The Food and Agriculture Organisation hjá ES (“FAO”-deildin) metir, at í 2006 lá samlaða nøgdin av sjógæti 
sum mannaføði um 110,4 mió. tons. Sambært FAO er eftirspurningurin eftir sjógæti allatíðina øktur, og mett 
varð, at hann fór at økjast meir enn eftirspurningurin eftir øðrum matsløgum. 

 

Funnið hevur verið út av, at hesi viðurskifti eru tey mest týðandi, tá hugsað verður um økta eftirspurningin: 

Meira verður etið pr. persón 

Spátt verður, at nøgdin av fiski pr. persón fer at hækka úr 17,0 kg í 2008 til 19-21 kg í 2030. FAO metir, at 
nøgdin pr. persón serliga fer at hækka í Norðuramerika og Evropa tíggju tey næstu árini. Hetta eru eisini tey 
lond, sum í løtuni eta mest av alifiski, og at síðani fer nøgdin at minka aftur og liggja í eini legu við moderat 
vaksandi nøgd. 

 

Hækkaður livifótur: 

Fíggjarligi vøksturin í Asia, Evropa, USA og summum av londunum í Eysturevropa hevur hækkað livistøðið, 
og hetta hevur havt við sær meira eftirspurning eftir dygdargóðum matvørum, so sum laksi. 

 

Fleiri fólk í heiminum: 

Heimsíbúgvar blíva við at fjølgast. Í 2000 vóru vit 6 mia. fólk, og hetta talið fer at hækka upp í 9 mia., tá vit 
koma til 2050. Tískil verður roknað við, at alifiskur fer at verða ein av teimum mongu matsløgunum, sum 
meira eftirspurningurin verður eftir, og er hetta vegna øktan eftirspurning eftir djóraproteinum. 

 

Hugni, heilsa og praktiskar orsakir: 

Sjógæti verður mett vera sunt og føðsluríkt í staðin fyri kjøt. Hetta er mest av tí, at lítið av kolesteroli er í tí. 
Serliga er sera stór nøgd av Omega-3 feittsýrum í feitum fiski, so sum laksi, og tað er vísindaliga prógvað, at 
hon er sunn. Hesar verða mettar vera høvuðsorsakirnar til, at tað fer at bera væl til at sleppa av við alifisk, og 
serliga laks, heldur enn kjøt, svínakjøt og fenað. 

Tað er meira og betur protein í alifiski enn í øðrum mati, sum inniheldur djóraproteinir. Tað er prógvað, at 
proteinirnar í alifiski lættari upptakast í kroppinum. Til dømis skal minni enn helvtin av alilaksi etast fyri at fáa 
eins nógvar proteinir sum av at eta kjøt. 
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At eta sjógæti 
Tað eru umleið 6,7 mia. fólk til í heiminum. Heimsins íbúgvar eru fjølgaðir 1,34% um árið síðani 1990, ella við 
øðrum orðum umleið 80 mió. fleiri fólk eru komin til um árið. Sambært hesum tølum verður mett, at í árinum 
2050 fara umleið 9-10 mia. fólk at vera til. 

Tey seinastu fjøruti árini hava stórar broytingar verið í, hvussu nógvur fiskur verður etin. Etin fiskur pr. persón 
í 1960’unum var umleið 10 kilo, meðan hann í 2009 var umleið 17 kilo. Allir fiskaframleiðarar kring knøttin 
hava ikki fylgt neyvt við hesum vøkstri. Kina er tað land, ið hevur framleitt mest. Kina varð mett at eiga 21% 
av heimsins fiskaframleiðslu í 1994, í 2005 áttu teir 35%. Hetta vil siga, at hvør kinesari framleiddi umleið 26 
kilo. 

Tølini niðanfyri vísa alt sjógæti, sum varð framleitt til mannaføði í øllum heiminum 1990-2009E og hvussu 
nógv varð etið pr. persón. 
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Stórur munur er á, hvussu nógv sjógæti verður etið, bæði munur á londum og økjunum í ymsu londunum. Tá 
meir verður etið í heiminum pr. persón, verður eisini meira av fiski etið pr. persón. Tey seinastu 
tíggjuáraskeiðini hava fólk í framkomnu londunum etið meir, og tá fólk tjena meir, bendir nógv á, at tey eisini 
eta meira bæði av kjøti og av fiski. Færri gera døgurða sjálvi, handlarnir selja mat, sum er klárur at koyra í 
ovnin, og fleiri fólk hava ráð at eta úti. Tó eru enn nógv lond, sum ikki eiga so nógv av mati, og sum oftast 
vánaligan og góðskuringan mat, og stórur munur er á, hvussu nógv í hesum londum hava ráð og atgongd til 
góðan mat og hvussu nógv ikki hava. 
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HØVUÐSMARKNAÐURIN FYRI LAKSI 
Marknaðirnir í ES, USA, Japan og Russlandi eru teir bestu fyri atlantslaks. Størsti marknaðurin av hesum er 
ES. ES-marknaðurin og serliga russiski marknaðurin eru vaksnir stútt seinastu fáu árini. Líkt er til, at hesir 
báðir marknaðir eru sera ymiskir og ikki bundnir at hvørjum øðrum, tá hugsað verður um prísir og 
eftirspurning. Hetta vísa tølini frá 2003, tá prísirnir í Evropa vóru sera lágir í mun til teir munandi hægri 
prísirnar í USA. 

Tekningin niðanfyri vísir, hvussu nógvur aldur atlantslaksur varð etin pr. persón í hesum úrvaldu økjum, 
nevniliga USA, ES, Russlandi og Japan frá 1995-2008. 
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Marknaðurin í USA 
Í 2009 vórðu umleið 278.800 tons av atlantslaksi seld amerikanska marknaðinum tilsamans – hetta er 5% 
minni enn í 2008. Høvuðsorsøkin til hesa minking av sølu til USA er, at minni varð selt úr Chile, ið hevði 
sjúkutrupulleikar, serliga av ISA. 

Chile er enn størsti framleiðari við umleið 105.500 tonsum, men trupulleikar teirra við ISA hava broytt hetta. 
Evropa hevur selt amerikanska marknaðinum umleið 50.000 tons meir. Tað, sum minni er komið úr Chile og 
Kanada, hava onnur lond í stóran mun javnað. Hóast hetta vórðu 5% minni seld amerikanska marknaðinum í 
fjør. 

Bakkafrost og alarir í Føroyum kappast dyggiliga um amerikanska marknaðin. Felagið hevur sett ein 
starvsfólkabólk við hollum royndum og drúgvum sambandi við kundar í USA. Felagið arbeiðir við at selja og 
selir eisini stóran laks, og her muna úrslitagóðar skipanir við laksaflutningi (bæði feskum og frystum) til USA 
úr Føroyum sera væl. Amerikanski marknaðurin vil helst hava laks, sum er í størra lagi og vigar meir enn 
vanligt, eins væl og hann vil hava laks við teirri høgu nøgdini av omega-3, sum føroyskur laksur hevur. 

 
ES-marknaðurin 
Í 2009 var útboðið av atlantslaksi 769.300 tons, meðan tað í 2008 var 736.600 tons, og hetta er ein vøkstur á 
4%. Hetta er partvíst vegna størri innflutning úr Norra (77%). Bróðurparturin av laksi, sum fer á ES-
marknaðin, er enn feskur, kruvdur fiskur við høvdi, og hann verður so viðgjørdur á marknaðinum. 
Harafturímóti er tað í høvuðsheitum viðgjørdur fiskur, sum fer á amerikanska marknaðin av tí, at 
bróðurparturin av innflutninginum er flak úr Chile. Umleið helmingurin av øllum heimsins alilaksi verður etin í 
ES-londunum, og meginparturin av tí fiskinum kemur frá norskum og bretskum alarum. 
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Russiski marknaðurin 
Russiski marknaðurin hevur hesi seinastu árini gjørt meir vart við seg sum stórur marknaður fyri atlantslaks. Í 
2009 var samlaði útflutningurin av atlantslaksi á russiska marknaðin umleið 78.100 tons wfe í mun til árið fyri, 
sum var 74.800 tons, og er hetta vøkstur á 4%. Hyggja vit longri aftur, er útflutningurin av atlantslaksi til 
russiska marknaðin tó vaksin munandi úr minni enn 10.000 tonsum í 2000. Norra er tað land, ið útflytir nógv 
mestan altantslaks til russiska marknaðin. 
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ÚTBOÐ  – FRAMLEIÐSLUØKIR 
Framleiðsla av atlantslaksi í heiminum 
Í 2009 hevði framleiðslan í heiminum av atlantslaksi negativan vøkstur, hon minkaði 5% (75.000 tons wfe) í 
mun til árið fyri. 

Tey lond, ið ala mest av atlanstlaksi, eru Norra, Chile, Bretland og Kanada. Mett verður, at Norra og Chile 
eru tey lond, har mest líkt er til, at framleiðslan av alilaksi fer at økjast, tí har eru aliumstøðurnar góðar og 
nógv øki eru at leggja alistøðir á. 

Í talvuni niðanfyri sæst, hvussu nógvur atlantslaksur varð framleiddur í heiminum í tíðarskeiðnum 2001-
2009E. 

Global supply of Atlantic salmon tonnes wfe

Country 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E
Norway 411 300 444 100 508 400 536 900 573 500 598 600 723 100 740 900 855 700

Chile 244 900 268 200 280 700 346 200 385 200 368 600 356 400 403 100 234 500

UK 131 400 140 100 160 900 149 800 119 700 127 400 134 800 136 500 144 900

Canada 99 300 112 000 92 000 89 000 107 500 115 000 109 500 118 500 113 700

Faroe Islands 41 000 42 100 47 000 36 700 17 100 11 900 19 200 37 800 47 900

USA 21 400 13 200 18 000 13 300 9 600 10 200 12 300 17 000 16 400

Ireland 23 700 22 300 18 400 12 400 12 400 14 500 15 300 11 400 15 500

Others 14 700 14 500 17 700 20 700 24 400 23 400 25 300 26 700 32 700

Total 987 700 1 056 500 1 143 100 1 205 000 1 249 400 1 269 600 1 395 900 1 491 900 1 461 300  

Kelda: Kontali Analyse 
 
Í 2009 vórðu 47.900 tons wfe framleidd í Føroyum, í mun til í 2008, tá framleidd vórðu 37.800 tons. 
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Kelda: Kontali Analyse 

 

Frá byrjanini av 2000 og til 2004 vóru fleiri og fleiri trupulleikar av ISA-virusinum í Føroyum. Í 2003 varð mest 
av laksi framleiddur, og var hon tá umleið 47.000 tons wfe, men so kom ISA-virusið og minkaði framleiðslan 
so líðandi niður í 12.000 tons (wfe) í 2006. Síðani tá er rættilig ferð komin áaftur føroysku framleiðsluna, og 
nýggj útbrot av ISA hava ikki verið síðani á sumri 2005. Síðan 2006, tá framleiðslan var 12.000 tons (wfe) er 
hon hækkað líka fram til í fjør, tá hon var umleið 48.000 (wfe). Føroyingar hava mist ótrúliga lítið av laksi 
samanborið við kappingarneytar í øðrum londum. Í samsvari við, at meir laksur verður framleiddur, er hann 
eisini blivin størri. Í fjør vigaði laksurin í meðal 5,8 kg (wfe), og mett verður, at hvørt smolt, ið varð sett út (kg. 
pr. smolt wfe) í 2007, fer at blíva til umleið 5,15 kg (wfe), sum má sigast vera søguliga gott samanborið við 
alistøðir í øðrum londum. Nevnast skal, at um hetta mundið var framleidda vektin í Norra umleið 4,9 kg (wfe). 
Okkurt bendir á, at í 2010 fer eitt sindur minni av laksi at verða framleiddur, men so í 2011 fer hann at verða 
eitt sindur meir aftur. 
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Høvuðsmarknaðurin fyri føroyska framleiðslu er ES-marknaðurin, síðani kemur amerikanski, og hesir eru 
ávikavist umleið 64% og 23%. Í fjør vaks amerikanski marknaðurin hjá okkum úr 3.000 tonsum wfe í 2008 
upp í meira enn 11.000 tons í 2009. 

 

 
VINNUBYGNAÐURIN 
 
Í alivinnuni er hørð kapping millum nakrir fáir altjóða framleiðarar og nógvar smáir framleiðarar, sum 
framleiða mest til heimaídnaðin, serliga í Norra. Tíggju tey seinastu árini er bygnaðurin í vinnuni sera nógv 
broyttur, og er hetta av tí, at aliídnaðurin er vaksin sera nógv. Frá at vera lokalir framleiðarir, sum framleiddu 
standardvøru til nakrar fáar marknaðir, til at vera ídnaðarframleiðsla sum framleiða øll sløg av fiski til stórar 
marknaðir í øllum heiminum við størri vøruútboði. Hesi seinnu árini hava vit sæð umfatandi 
bygnaðarbroytingar, serliga í Norra og Evropa. 

 

Kostnaðurin á fóðuri hevur stóra ávirkan á framleiðslukostnaðin, tí hann er næstan 55% av 
framleiðslukostnaðinum. Annað, sum kostar nógv í alivinnuni, er til dømis útreiðslur til smolt og hagreiðing. 
Myndirnar niðanfyri vísa allar útreiðslur hjá norskum og føroyskum alarum í 2009 og býtið av teimum. 
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Kelda: Kontali Analyse 

 

Nýggju og strongu reglurnar, sum komu í gildi í Føroyum hava givið sera góð úrslit í alivinnuni tá hugsað 
verður um kostnað. Betraða lívfrøðiliga eftirlitið hevur gjørt at fiskurin er sunnari og hevur tískil minkað um 
útreiðslurnar til at koma lúsum og sjúku til lívs. Eisini hevur betraða lívfrøðiliga eftirlitið givið møguleika fyri at 
hækka meðalvektina sum aftur hevur havt við sær, at fiskurin kostar minni at framleiða fyri hvørt kilo. Á 
hendan hátt er fiskurin vaksin meir trý tey seinastu ættarliðini, hóast hann hevur etið minni – lívfrøðiliga 
fóðurkvotienturin er minkaður úr umleið 1,20 niður í 1,10, og hetta hevur minkað fóðurkostnaðin umleið 
8,5%. 

 



21 
 

 
Aktørar á marknaðinum 
 
Størri og máttmiklari framleiðarir hava so líðandi yvirtikið framleiðsluna hjá smærri alarunum í Chile, 
Skotlandi og Kanada, og í seinastuni er nakað tað sama hent í Norra. Hugsa vit um allan heimin, so eru 10 til 
15 stór virkir, sum sita á 50% - 60% av framleiðsluni. 

 

Á myndini niðanfyri sæst, hvussu ognarviðurskiftini á marknaðinum eru broytt seinastu árini.  

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

2000

2005

2009

Market structure development

Top 20 Top 15 Top 10

 
Kelda: Kontali Analyse 

 

Verður framhaldandi konsoliderað fáast framleiðslufyrimunir, og mett verður, at stór virkir í stóran mun kunnu 
gagna vinnuni. Stødd og samstarv gagna framburðin í vinnuni. 
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ÆTLAN OG SKIPAN FYRI VINNUNA 
 
Ætlanir 
Ætlanir Bakkafrosts er at bjóða kundunum sunna góðskaða framleiðslu gjøgnum langtíðarsamstarv við 
samstarvsfelagar okkara. Bakkafrost vil fegin byggja framleiðslu sína á føðslugóð ráevnir og resursir. 

Skipan og endamál 
Høvuðsendamálið hjá Bakkafrost er at gerast eitt sjálvstøðugt virki, ið skal tryggja langtíðarvøkstur og 
føðsluríkan vøksur við virknari og burðardyggari framleiðslu. 

Royndirnar og søgan hjá felagnum vísa, at lívfrøðilig trygd er sera umráðandi fyri burðardygga og 
kostnaðargóða mennandi laksaaling. Tískil leggur felagið alstóran dent á lívfrøðiliga trygd. Bakkafrost hevur 
fleiri ára royndir við at ala laks í Føroyum og við úrslitunum av bestu veterineru og lívfrøðiligu framleiðslu, og  
leggur seg tískil eftir at framleiða dygdargóða vøru úr laksi við at hava javnvág í framleiðsluni millum 
fíggjarligan og lívfrøðiligan førleika. 

Framhaldandi langtíðarvøkstur Bakkafrosts og fíggjarligi støðugleiki er úrslit av skipaðum arbeiði við einum 
blendingi av sáttmálaseldari góðskaðari vøru og dag–til-dag sølu av heilum kruvdum fiski á útvaldum 
marknaðum. 

Langtíðarstøðið undir høvuðsendamálinum hjá felagnum til tess at ala føðslugóðan og góðan laks bíliga skal 
tryggjast við at: 

• hava eftirlit við øllum liðum í framleiðsluni frá smolti til lidna laksin, sum verður seldur 

• at gagnnýta fyrimunirnar við teimum sera góðu landafrøðiligu økjunum, har alistøðirnar liggja 

• at innføra og menna bestu framferðarhættir innanfyri veterineru, burðardyggu og lívfrøðiligu 
framleiðslu 

• at tryggja okkum góðskutrygd og sporføri, soleiðis at fyribyrgjandi tiltøk altíð kunnu setast í verk 

• at fáa sum mest burturúr fíggjarliga við allatíðina at royna at ala so stóran laks sum til ber 

• bjóða út bæði góðskaða vøru eins væl og heilan laks til tess at nøkta tørvin á øllum teimum stóru 
marknaðunum hvørt sær 

Hesi endamál hjá Bakkafrost skulu náast við at leggja dent á hesar høvuðsframleiðsluhættir: 

 

Lívfrøðilig trygd 
Bakkafrost leggur stóran dent á at laksurin svimur í góðum og sunnum sjógvi, soleiðis at hann verður væl 
fyri. Alt má gerast fyri at nøkta allan náttúrligan og fysiologiskan tørv til tess framhaldandni at hava sunna og 
so bíliga og burðardygga framleiðslu sum gjørligt. 

Alingin má fara fram eftir reglunum hjá heilsufrøðiligu myndugleikunum sum skal tryggja, at fiskurin hjá 
felagnum veksur og trívist í so náttúrligum umstøðum sum gjørligt. 

Eftir at nýggju og strongu reglurnar komu í gildi í Føroyum í 2003, hevur Bakkafrost mist sera lítið av fiski 
vegna sjúku, fiskurin gagnnýtur fóðurið nógv betur, deyðiligheitin er minni og framleiðslan økt uttan at nýta 
antibiotika. 

Myndirnar niðanfyri vísa menningina innan sera umráðandi lyklaøkir hjá føroyskum laksaalarum, so sum 
meðalvekt á fiskinum, deyðiligheit og hvussu fiskurin umsetur fóður sítt, og eingin ivi er um, at nýggju og 
strongu reglurnar hava havt stóran fyrimun við sær. 
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MIÐALVEKT Á TIKNUM LAKSI LWE Deyðiligheit í % 

  

 Fóðurfaktor  

 

 

Kelda: Alieftirlitið3  
 

Lága vektin og høga deyðiligheitin í 2002 var orsaka av sjúku og at fiskurin, sum var eftir, varð tikin ov tíðliga 
fyri at forða fyri, at sjúkan spreiddi seg. Meðalvektin á tikna fiskinum nú er vorðin so ómetaliga nógv størri 
síðani í 2001, tá vektin var tann lægsta nakrantíð og deyðiligheitin var umleið 30%, til 2007, tá meðalvektin 
var 6 kg og deyðiligheitin ikki meir enn umleið 7%. Góða lívfrøðiliga arbeiðið og úrslitini hevur gjørt tað 
gjørligt at framleiða størri fisk, sum hevur minkað føðslukostnaðin pr. kg niður í umleið 1,12 í Føroyum í 
meðal. 

 

Besti framferðarháttur – menniskjansligt tilfeingi 
Felagið fer eisini framyvir at leggja stóran dent á starvsfólkarøkt og høgt nøgdsemi millum starvsfólkið til tess 
at varðveita allan førleika innan fyri felagið og fáa ágóða av førleika teirra á øllum økjum í alingini. Felagið 
hevur tveir starvsfólkaleiðarar. Árliga hevur alibólkurin mist 1-3% av starvsfólkinum, hagreiðingarbólkurin 
hevur mist 3-10%, og góðskingin hevur mist 10-20%. Eingin útskifting hevur verið á søludeildini ella í 
leiðsluni hetta seinasta árið. 

Leiðararnir á alibrúkunum hava sera hollar royndir, flestir av teimum hava arbeitt síðani fyrst í 90’unum, og 
onkur teirra hevur verið har síðan mitt í 80’unum, og hetta hevur sítt at siga, at aligeirin hevur havt so góð 
úrslit. Hinvegin, so koma nógv nýggj ungfólk á góðskudeildina, sum bert arbeiða eina tíð, sum oftast 1-2 ár, 
og tískil hevur útskiftingin av fólki verið so stór. Felagið roynir sum heild at økja um nøgdsemið innanfyr øll 
framleiðsluliðini. 

 
                                                 
3 Alieftirlitið hevur síðan 1993 skrásett og víst dátur frá føroysku alivinnuni. Tølini, sum eru víst á myndunum, vísa millum 50–90% av 
øllum alilaksi í Føroyum fyri árini 1993–2002 og 100% eftir 2003. 
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Lágt kostnaðarstig 

Felagið skal leggja seg eftir at hava góða burðardygga framleiðslu og ansa eftir kostnaðinum innan fyri 
heilsufrøðiliga burðardygga aling. Her er tað umráðandi at: 

Implementera og viðlíkahalda bestu framferðarhættir innan fóðring og djórahald. 

Halda á at fylgja við í og eftirmeta ymsu stigini í framleiðsluni, til tess at fáa sum mest burtur úr førleika 
okkara og at finna út av, hvar tað kann gerast betur. 

Løna teimum, sum koma við nýggjum hugskotum at betra um framleiðsluna, sum antin ger góðskuna betri 
ella forðar fyri, at hon gerst verri. 

Góðsking 
Í 2009 vóru góðskaðar vørur, sum t.d. laksaportiónir og flak, 60% av samlaðu søluni hjá Bakkafrost (áðrenn 
lagt varð saman). Grundarlagið undir góðskingini er sáttmálasøla og hetta minkar um sveiggini í 
fíggjarviðurskiftum felagsins gjøgnum alla framleiðsluna og til søluna. Tað er umráðandi at vera førur fyri at 
bjóða kundunum fleiri ymisk sløg av góðskaðum vørum. 

Bakkafrost fer at blíva við at gera íløgur í nýggjasta tøkni innan aliútgerð fyri at nøkta tørvin á marknaðinum á 
bæði góðskaðum og nýggjum vørum. Felagið fer áhaldandi at betra um vøruúrvalið, fyri at hava fleksibilitet 
millum góðskaðar vørur og aðrar vørur. 

Nýggir møguleikar 
Samanleggingin millum Bakkafrost og Vestlax 1. januar 2010 fer at geva nýggjar møguleikar fyri vøkstri, við 
at betra um alistøðirnar og fáa til vega betri rávøru. Felagið fer at vera betur fyri at kunna veita verandi og 
komandi kundum í smásøluliðnum størri mongdir, so sum hesir krevja, at byggja upp langtíðar sambond 
samstundis sum vit fáa fyrimunir av spot marknaðinum og kunnu kanna nýggjar møguleikar har. 

Vakstrarætlanin 
Síðan veterinera kunngerðin kom í gildi í Føroyum, hevur Bakkafrost økt framleiðsluna við 34% árliga. 
Tessvegna hevur leiðslan sett sær fyri at framleiða 37.000 tons av kruvdari vekt um árið við okkara verandi 
útgerð, og hetta verður ein vøkstur á 21% tá samanborið verður við samlaðu framleiðsluna í 2009. Møguleiki 
fyri meiri vøkstri má metast eftir, hvussu lívfrøðiligu útlitini vera. 

Felagið hevur eisini møguleika fyri at vaksa í Føroyum við at fáa sær fleiri loyvir. Tó eigur Bakkafrost í dag 
44% av samlaðu loyvunum, og loyvt er ongum felagi at eiga meira enn 50% av loyvunum; tískil kann 
vøksturin ikki verða meiri enn 6%, og hetta svarar til 6.000 tons um árið. 

Felagið umhugsar eisini at vaksa uttanlands fyri at vaksa enn meir. Í løtuni eru ongar ætlanir um hetta, men 
leiðslan heldur, at føroyski framleiðsluhátturin eisini fer at verða eins góður aðrastaðni, har ið náttúrligu 
umstøðurnar eru eins framúrskarandi, og felagið fer at umhugsa hetta, tá tíðin verður hildin vera búgvin. 
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FRAMLEIÐSLA 
 

Bakkafrost alir meira laks enn nakar annar í Føroyum. Samanlagda felagið (Bakkafrost og Vestlax) 
framleiddu í 2009 30.500 tons av kruvdari vekt, og mett verður, at tað er ført fyri at framleiða í minsta lagi 
37.000 tons av kruvdari vekt um árið, um verandi loyvir verða gagnnýtt fult út. Bakkafrost eigur 44% av øllum 
loyvum í Føroyum og stendur fyri ~60% av øllum tí, ið verður framleitt4. 

Felagið eigur fimm smoltstøðir og fjúrtan aliloyvir til atlantslaks og haraftrat er eitt loyvi, sum í løtuni liggur 
óvirkið. Alivirkini eru á trettan firðum. 

Primera framleiðslan fer fram á kryvjivirkjunum í Klaksvík og í Kollafirði, og restin fer fram á 
góðskingarvirkinum á Glyvrum. 

 

Virðisketan 
 

Bakkafrost stýrir allari virðisøkingini frá smolti til sølu og marknaðarføring. Tað er týdningarmikið fyri at kunna 
stýra dagliga framleiðslurenslinum. Bæði kundar og framleiðsluvirkir mugu kunna líta á at fáa laks hvønn 
dag, og tað er alt um at gera hjá teimum, at tilgongdin er støðug. 

Góðskan á fiskinum er úrslit av allari gongdini líka frá rogninum til alda laksin. Dokumentatión og sporbari frá 
lidnu vøruni og aftur til rognini og sjálvt aftur til fiskafóðrið,  er umráðandi hjá kundunum hjá Bakkafrost, og tí 
eisini hjá Bakkafrost sjálvum. 

 

Virðisøking 
Tíðarlinja: 

 

12 mðr 

 

+18m 
=30mðr 

 

1 dagur 2–3 dagar 

 

3–5 dagar 

 

 

 

                                                 
4 Tøl frá 2009 
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Tað at Bakkafrost stýrir allari virðisøkingini, gevur Bakkafrost møguleika fyri at fáa langtíðarsáttmálar við 
kundar og langtíðarsamstarv, uttan at muga líta á triðjapart fyri at tryggja góðsku og levering. Haraftrat gevur 
hetta betri møguleika fyri at gagnnýta framleiðslutólini til alla virðisketina og forða fyri at liða ketina sundur í 
smá profitsentur. 

1. Smolt 

Bakkafrost keypir rogn frá veitarum bæði í Føroyum, Íslandi, Norra og Skotlandi. Hesir megna væl at nøkta 
tørvin á rogni hjá Bakkafrost bæði nú og framyvir. 

Sera umráðandi er, at fiskurin er lívførur. Tískil er eisini umráðandi, at bestu ílegurnar verða aldar, og at 
fiskurin tí hevur góða immunverju móti sjúku. Bakkafrost leggur stóran dent á at keypa gott rogn og hevur tí 
skipað fyri einans at keypa frá útvaldum útlendskum rognveitarum, sum hava lagt orku og pening í at betra 
um rognið og tess íbornu førleikar og eginleikar. 

2. Ungfiskur 

Bakkafrost eigur tilsamans átta smoltloyvi. Samanlagda felagið eigur fimm smoltstøðir sum geva av sær 
umleið sjey mió. smolt um árið, og hetta ger, at felagið sjálvt kann ala fram tað smolt, tað hevur tørv á. 
Bakkafrost hevur savnað seg um at ala smolt til egna aling og selur lítið av smolti. Felagið fer at at ala meira 
smolt á smoltstøðunum, fyri at kunna fylgja við ætlanum sínum um vøkstur, og hetta krevur bert smáar 
íløgur. 

Smoltstøðirnar hjá Bakkafrost liggja har, ið sjógvurin er reinur og góður, og har eingin kapping er um sjógvin 
frá hvørki bygdum ella vinnu. Hetta er umráðandi av tí, at í Føroyum er einki grundvatn. Smoltstøðirnar 
endurnýta vatnið, sum verður reinsað við biofiltri. Smoltkørini eru innandura, og er hetta fyri at sleppa undan 
ávirkan uttaneftir av veðri, fugli og dálking annars. 

Starvsfólkið á smoltstøðunum hevur drúgar royndir; fleiri teirra hava arbeitt á smoltstøðunum síðani fyrst í 
nítiárunum. 

Bakkafrost hevur sett smoltið út, tá tað vigar millum 50 og 60 g. Tey seinastu 4 árini hevur Bakkafrost broytt 
skipan sína og hevur bíðað til smoltið vigar 80-100g, áðrenn tað er sett út. Felagið metir hetta hava verið 
gagnligt fyri vøkstur og deyðiligheit annars og hevur hetta tí verið við til at betra úrslitið hjá felagnum hetta 
tíðarskeið. 
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3. Aling 

Bakkafrost eigur 15 alistøðir, sum liggja í miðøkinum og í Norðoyggjum. Hvør alistøð fer, sambært núverandi 
skipan at kunna framleiða umleið 2.500 tons av kruvdari vekt um árið innan fyri 3-5 tey næstu árini. 
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Fiskurin svimur í stórum aliringum, har hann verður fóðraður, og eru hesir ringar nóg stórir til, at fiskurin kann 
vaksa í 16-18 mánaðar. Hesir mánaðirnir veksur fiskurin frá 100 g til tað, sum Bakkafrost leggur seg eftir skal 
verða meðalvekt, sum er 6,0-6,5 kg wfe. Hendan vektin, sum Bakkafrost leggur seg eftir, verður mett vera 
tann besta til at skilja fiskin sundur soleiðis, at hann bæði kann nøkta tørvin á feskfiskamarknaðinum, eins 
væl og til at verða góðskaður. Vanligt er, at stórur fiskur verður seldur sum feskur og lítil fiskur verður 
góðskaður. 

Fiskurin verður fóðraður fleiri ferðir um dagin, og eftirlit er við fóðurnøgdini. Trý tey seinastu ættarliðini av fiski 
hava havt lægri fóðurkvotient, frá umleið 1,20 niður í 1,10, og hetta hevur minkað fóðurkostnaðin umleið 
8,5%. Hetta verður mett vera beinleiðis avleiðing av betraðu fiskaheilsuni síðan veterinera kunngerðin kom í 
gildi í 2003. 

Í vakstrartíðini verður hvør útseting av fiski hildin fyri seg á hvør sínum firði, og eftir at allur fiskurin á einum 
firði er tikin, standa aliringarnir tómir í 3-4 mánaðar, áðrenn eitt nýtt ættarlið verður sett út. Byrjað varð í 2003 
við hesum framferðarhátti, og sjónsku avleiðingarnar eru betur vøkstur, lægri deyðiligheit og betri fóðurnýtsla. 
Í meðal er deyðiligheitin minni enn 10% hjá øllum føroyskum alarum, og er hetta eftir, at nýggja veterinera 
kunngerðin varð sett í gildi í Føroyum. 

Høvuðsendamálið við alingini er at ala laks við lágum fóðurkvotienti og at lágari deyðiligheit. Bakkafrost metir 
umhvørvið hava stóran týdning til tess at náa hesum endamáli og ger tí sítt ítasta til at skapa eitt gott 
umhvørvi, og at halda tað við líka. Sambært føroyskari lóg verða øll alibrúk kannað hvørt ár av uttanhýsis 
konsulentum. Úrslitini av hesum kanningum verða nýtt í skipaðum ætlanum, ið verða gjørdar til tess at allir 
alarir skulu náa bestu møguligu umhvørvisligu úrslitum. 

Eisini skulu umhvørvismyndugleikarnir hvørt ár góðkenna eina 3-áraætlan hjá føroyskum laksaalarum. 
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Farming North 
 

Alibrúkini hjá Farming North (sum Bakkafrost átti, áðrenn lagt varð saman við Vestlax) eru í 
landnyrðingspartinum í Føroyum. Framleiðslan har á staðnum hevur verið sera góð av tí, at umstøðurnar fyri 
laksaaling eru framúr góðar. 

 
Farming North hevur víst seg at hava havt sera góða framgongd, tí umstøðurnar í sjónum eru so sera góðar. 
Golfstreymurin ger umstøðurnar støðugar alt árið og góðskan í sjónum er høg. Hitin í sjónum er javnur, hann 
varierar ikki meir enn 6°C um árið. Tá hitin er lægstur, liggur hann um 5,5°C, og er hetta aloftast í februar 
mánað. Tá hann er hægstur, liggur hann um tey 11,5°C, og er hetta síðst á summarinum.  

Haraftrat hevur sera lítið av laksalús verið á hesum alibrúkum, sum aftur – saman við veterineru kunngerðini, 
sum kom í gildi í Føroyum í 2003 – vísir, hvussu góðar lívfrøðiligu umstøðurnar eru. 

Økini, har alibrúkini eru, eru stór og kunna bera ta nøgd, ið verður framleidd. 

Lívfrøðiliga støðan á Farming North gevur góðar møguleikar fyri at ala fisk yvir meðal, og hetta minkar um 
eindarkostnaðin og fóðurkvotientin og gevur eina 1. floks vøru. Trý tey seinastu árini er vektin hækkað í 
meðal úr 4,4 kg pr. fisk og upp í 5,3 kg av kruvdari vekt. Framúr góða lívfrøðiliga støðan er høvuðstáttur í at 
hava framleiðslukostnaðin á tí stigi, hann er á nú, og at fáa sum mest burtur úr peningaligu íløgunum. 

 
Farming West 
 

Alibrúkini hjá Farming West (fyrr Vestlax, sum nú 1. januar 2010 verður lagt saman við Bakkafrost) liggja 
miðskeiðis í Føroyum. Alibrúkini hjá Farming West hava ikki kastað so nógv av sær sum tey hjá Farming 
North. Tó er leiðslan á Bakkafrost sannførd um, at hesi alibrúk kunnu fáast at geva líka nógv av sær 
lívfrøðiliga, eins væl og samsvarandi lágan framleiðslukostnað av tí, at náttúrligu umstøðurnar eru meira ella 
minni tær somu. 

Hesi alibrúk fáa eisini, eins og tær hjá Farming North, støðugan sjógv frá Golfstreyminum. Men í mun til at 
støðirnar hjá Bakkafrost hjá Farming North hava alt økið einsamallar, so búleikast Farming West ikki 
einsamalt á økjunum, men má býta tað við onnur alibrúk (Marine Harvest við tveimum alibrúkum og Viking 
Salmon við einum). Bakkafrost metir, at tað, at feløgini ikki samskipa arbeiðið, er ein høvuðsorsøkin til, at 
alibrúkini hjá Farming West ikki hava havt eins góð úrslit. Til dømis var laksalús á alibrúkunum 14-16 í 2009. 

Framyvir eru øll feløg samd um at samskipa arbeiðið at lata fjørðin hvíla í tveir mánaðir frá 1. juli 2010, 
áðrenn smolt aftur verður sett út. Farming North nýtir sama framferðarhátt, og mett verður, at hann fer at 
betra um lívfrøðisstøðuna í økjunum. 

Leiðslan metir, at alibrúkini so líðandi verða før fyri at ala størri fisk við at nýta sama góða framferðarhátt sum 
Farming North. 

Alibrúkini hava gott pláss og kunnu tískil væl bera ta nøgd, ið hvørt alibrúk framleiðir. Umframt tað 
lívfrøðiliga, sum er nevnt omanfyri, er eisini umráðandi at hava í huga, at tá framleiðslukostnaðurin hjá 
Farming North og Farming West verður samanborin, at Farming West er í ferð við at hækka framleiðsluna og 
tískil ikki nýtir framleiðsluorkuna fult út. Í 2010 verður meira alið og størri íløgur verða gjørdar í alingina. 

 

4. Tøka 

Í 2009 tóku Bakkafrost og Vestlax tilsamans umleið 30.500 tons av kruvdari vekt. Bakkafrost roknar við at 
taka 27.000 tons av kruvdari vekt í 2010, og 33.000 tons av kruvdari vekt í 2011, mett eftir nøgdini á smolti, 
ið varð sett út í fjør og tað, ið verður sett út í ár. Orsøkin til at ikki var tikið meira í 2010 er, at Vestlax ikki setti 
so nógv smolt út í 2008. Ætlanin er at seta út umleið 5% meira um árið komandi árini. 
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Bakkafrost hevur avgjørt at halda uppat við sílaframleiðsluni framyvir og bara savna seg um atlantslaksin. Í 
2009 var sílaframleiðslan hjá Vestlax 19% av samlaðu framleiðsluni, og í 2012 verður henda framleiðsla 
fullkomiliga burtur. Mett verður, at hetta hevur við sær betri gagnnýtslu av verandi umstøðum, 
framleiðslukapasiteti og betraða marknaðarstøðu fyri kjarnuframleiðsluna. 

Allur fiskurin verður hagreiddur á kryvjivirkjunum í Klaksvík og í Kollafirði. Virkini virka umleið 220 tons wfe 
um dagin við í 1½ skiftivakt í meðal. Fiskurin verður fluttur úr alibrúkunum til virkini í brunnbátum. 

Bakkafrost eigur tveir brunnbátar: ein minni brunnbát (230m3 / 45 tons wfe) og ein størri (660m3 / 110 tons 
wfe), har vatnið verður reinsað og iltað.  
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5. Góðsking 

Glyvra góðskingarvirki, sum er 4.000m2, hevur ein framleiðslukapasitet á 140 tons av flaki um dagin, 
vakuumpakkaðar skamtir á 125 gr. 

Tað mesta av hesi vøru endar í handilsketum í Evropa. Góður møguleiki er fyri eisini at selja aðrastaðni enn í 
Evropa. Men av tí, at eftirspurningurin frá okkara núverandi kundum er vaksin sera brádliga, hevur 
Bakkafrost nú í nøkur ár gjørt av heldur at nøkta hendan eftirspurning heilt og fult, heldur enn at royna at fáa 
fleiri kundar. 
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Ein annar týðandi partur av marknaðinum fyri góðskaðan fisk er industriellir kundar, sum keypa heilt flak til 
víðari framleiðslu og hjávøru. Hesin marknaðurin er mentur seinastu fimm árini, og hendan vøran verður nú 
seld við yvirskoti.  Hesir kundar eru mest úr Evropa ella Fjareystri. 
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Felagið ætlar at halda áfram at uppstiga góðskingarvirkið fyri at verða ført fyri at nøkta tørvin á marknaðinum. 
Tosað hevur verið um at byggja virkið út og økja framleiðsluna, og komið verður til eina niðurstøðu, tá mett 
verður, at hetta kann gerast ein fyrimunur fyri felagið. 

 

6. Søla og flutningur 

Søluætlan 
Strategiin hjá felagnum er at býta søluna javnt millum ymsu landafrøðiøkini og ymsu vørusløgini.  
 
Teir báðir mest týðandi marknaðirnir eru tann evropiski og tann amerikanski, sum Bakkafrost selir góðskaðan 
og heilan fisk til. Góðskaði fiskurin verður sum oftast seldur við langtíðarsáttmála, og heili fiskurin verður 
seldur á dag-til-dag marknaðinum. 
 
Bakkafrost metir, at tað fer at minka um sveiggið bæði í umsetningi og avlopi, um Bakkafrost verður ført fyri 
at nøkta hesi bæði landafrøðiligu økir við báðum vørusløgum. 
 
Ætlanin er at bjóða teim stóru handilsketunum fyrimunir við at tryggja teimum, at tær vørur, tær vilja hava, 
altíð eru tøkar, og at góðskan altíð er í topp. 
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KONTRAKTSØLA OG DAG-TIL-DAG STÓRIR OG SMÁIR KUNDAR 

  

  
 
Flutningur 
Verandi flutningsleið er við skipi til Evropa, og við flogfari til USA. Felagið er ført fyri at flyta bæði feskan og 
frystan fisk til marknaðirnar. 
 
Við verandi flutningleið kunnu vørur flytast til Skotland við skipi innanfyri 20 tímar. Úr Skotlandi fer vøran við 
flogfari til størstu floghavnirnar í USA og er har innanfyri 24 tímar við einum samlaðum kostnaði á DKK 8-9 
frá virki til kunda. 
 
Vørur til evropiska marknaðin fara við skipi til Danmarkar og eru har innanfyri tveir dagar og verða fluttar 
víðari í lastbili. 
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TRYGD, HEILSA OG UMHVØRVI  
 
Siðsemiliga stevnumiðið 
Í 2009 gjørdi Bakkafrost nýggjar leiðreglur viðvíkjandi virðum og etikki. Endamálið er at leggja stóran dent á  
góða framleiðslu og at stremba eftir at seta í verk eitt arbeiðsháttalag, sum skal tryggja eitt gott og sunt 
arbeiðsumhvørvi. Hetta merkir millum annað tað, at felagið á skipaðan hátt virkar fyri góðum nøgdsemi 
millum starfólkið, minkar um vandan fyri vanlukkum, fær sum mest burtur úr ráevnum og orku, dálkar minst 
møguligt og at so lítið sum møguligt fer til spillis. 
 
Vit fara at stremba ímóti altíð at halda øll krøv og allar lógir, sum eru galdandi á økinum, og helst at skara 
framúr í so máta. Øll starvsfólk skulu hjálpa til við at gera eitt arbeiðsumhvørvi, har eingin mismunur verður 
gjørdur á nøkrum. 
 
Heilsa og trygd 
Í 2009 hava vit lagt størri dent á trygdina og heilsuna hjá starvsfólki okkara. Eitt nágreiniligt og skipað 
trygdareftirlit er gjørt av teim vanligastu vandunum fyri starvsfólkaheilsu og –trygd, serliga á alibrúkunum og á 
kryvjivirkjunum. Vandametingin varð gjørd í samstarvi við starvsfólkið. Vit hava dagført arbeiðsbátar okkara 
samsvarandi trygdarkrøvunum fyri 2009. Vit samstarva eisini tætt við myndugleikarnar og aðrar alarar, til 
tess at finna dygdarbestu loysnina fyri at sleppa undan vanlukkum á alibrúkunum. 
 
Eftirlit verður allatíðina havt við arbeiðinum at tryggja heilsugott arbeiðsumhvørvi á øllum virkjum okkara, 
bæði alibrúkum, kryvjivirkjum og í framleiðsluni og verður javnan eftirmett. Í 2009 fingu starvsfólk okkara 
undirvísing í fyrstuhjálp og hvussu farast skal fram dagliga fyri at gera trygdina betri. Tørvur er á, at vit seta 
okkum betur inní, hvat gerast kann fyri at fyribyrgja vanlukkum, til dømis við at broyta framferðarhátt og at 
finna nýggjar framferðarhættir; hetta inniber eisini tøkniliga loysnir og frálæru. Í 2010 fara vit at kanna tey øki 
nærri, ið 2009 vísti okkum høvdu tørv á hesum ábøtum. Vit fara á hendan hátt at kunna enn betur um heilsu 
og trygd, til dømis við enn meira upplýsing og kunning og við at seta í gildi strangari reglur um atburð á 
hesum øki og við at gera tað lættari og skjótari at hjálpa, um vanlukkur skuldu hent. 
 
Heilsan á fiskinum, djóravælferð og sjúkufyribyrging (biotrygd) 
Felagið metir heilsuna á fiskinum, vælferðina og tað at fyribyrgja sjúkur sera høgt. Vit hava tætt samstarv við 
djóralæknar og við veterineru myndugleikarnar, til tess at tryggja best møguligt umhvørvi og fyribyrgja at 
sjúka kemur í. Í 2009 vórðu lýsingarnar av møguligu vandunum og av trygdareftirlitinum dagførdar og fara 
framhaldandi at verða dagførdar. Fyri hvønn møguligan vanda og hvørja møguliga sjúku verður kunnað um 
fyribyrging, og hendan kunning verður fylgd. 
 
Í 2009 vóru ongar sjúkur og ongir trupulleikar av lús á alibrúkunum hjá Bakkafrost. Vestlax hevur havt nakað 
av trupulleikum av lús. Tískil gáaðu vit eisini í 2009 betur um vandan fyri lús, til tess at fyribyrgja hesum 
trupulleikum. Vit hava tætt samstarv við myndugleikarnar og við aðrar alarar um hetta. 
 
Um umhvørvið 
 
Hugburður okkara er at stremba eftir at verða fremst á økinum, tá umræður at fara væl við umhvørvinum. Vit 
siga við øll starvsfólk okkara, at tey skulu hugsa um tær avleiðingar, ið arbeiði teirra hevur á náttúru og 
umhvørvi og at royna at finna tær umhvørvisvinarligastu loysnirnar. 
 
Vit leggja okkum støðugt eftir at fara væl við umhvørvinum. Tað er sera umráðandi fyri okkum ikki at dálka 
ella at órógva náttúrligu gongdina og skipanina í umhvørvinum við arbeiði okkara. Umhvørvisligar 
trygdarmetingar eru gjørdar og vórðu endurskoðaðar í 2009. Fyribyrgjandi tiltøk eru sett í verk fyri at minka 
sum mest um vandan fyri at órógva ella avskapa ta náttúrligu balansuna og tí eisini vælferðina hjá fiskinum, 
tí eitt gott og sunt umhvørvi er neyðugt fyri fiskaaling. 
 
Umhvørvismyndugleikarnir í Føroyum hava góðkent øll alibrúk, kryvjivirki og góðskingarvirki og tey halda og 
akta reglugerðirnar og krøvini, sum umhvørvismyndugleikarnir hava sett. 
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Fleiri krøv eru sett alingini, til tess at hon skal verða góðkend, og eitt av hesum er, at havbotnurin, har 
alibrúkini liggja, regluliga skal eftirkannast. Úrslitini av okkara regluligu kanningum vístu aftur í 2009, at vit 
liva fult og heilt upp til krøvini, ið sett verða. Alibrúkini liggja í tí allarbest egnaða umhvørvinum yvirhøvur. 
 
Um matvørutrygdina 
 
Myndugleikarnir í Føroyum hava góðskugóðkent okkara góðskingarvirki. Hesar góðkenningar eru grundaðar 
á HACCP-standardin. Haraftrat hevur góðskingarvirkið á Glyvrum bæði BRC- og IFS-sertifikatión, og hesar 
vórðu báðar endurnýggjaðar í 2009. 
 
Global GAP 
 
Vit arbeiða fram ímóti at fáa eina Global GAP-viðurkenning í 2010. Global GAP er ein altjóða standardur, 
sum hevur við matvørutrygdina og alla framleiðsluna at gera (hendan er grundað á HACCP), fiskaheilsu og –
trivnað, eins væl og umhvørvið. 
 
Nýggjir møguleikar 
 
Samanleggingin við Vestlax í 2010 fer at geva virki okkara óteljandi møguleikar. Samanleggingin fer 
allatíðina at økja kunnleika okkara og atgongd okkara til kunning, grundað á royndir og frálæru. Vit fara at 
eiga fleiri alibrúk og hetta fer at gera okkum før fyri at gagnnýta hesi á burðardyggasta hátt. Vit fara at eiga 
meira framleiðsluorku og av hesum sama verða før fyri at tryggja matvørutrygdina, eins væl og góðskubestu 
framleiðsluna framyvir. 
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UPPLÝSINGAR UM  PARTAEIGARAR 
nn. u al 
Bakkafrost leggur stóran dent á at kunna allar partaeigarar um øll viðurskifti. Tá Bakkafrost verður skrásett á 
Oslo-børsinum, fara vit at stremba eftir at hava regluligt samskifti við partaeigararnar í felagnum gjøgnum 
fráboðanir frá keypsskálanum, fyribils frágreiðingum, ársfrásagnum, ársfundum og í framløgum til  íleggjarar 
og greinarum. 
 
Fíggjarligur álmanakki 2010 
 
15. februar 2010 Ársaðalfundur – á Glyvrum, í Føroyum 
  
26. mai 2010  Uppgerð 1. árfjórðingur  2010 løgd fram 
 
20. august 2010 Uppgerð 2. árfjórðingur  2010 løgd fram 
 
9. novembur 2010 Uppgerð 3. árfjórðingur  2010 løgd fram 
 
Vinaliga gevið gætur, at fíggjarálmanakkin kann verða broyttur. Verða broytingar, kunnu tær lesast á 
heimasíðuni hjá felagnum: www.bakkafrost.com. 
 
Ársaðalfundur 
Ársaðalfundurin hjá móðurfelagnum verður eftir ætlan hin 15. februar 2010. 
 
Grannskoðararnir 
Sp/f Grannskoðaravirkið Inpact, løggilt grannskoðaravirki eru grannskoðarar hjá móðurfelagnum og øllum 
dótturfeløgum, og tað eru teir, sum hava grannskoðað konsolideraða roknskapin. 
 
Vinningsbýti 
Bakkafrost miðar ímóti at geva partaeigarum sínum kappingarført avkast av íløgum teirra, bæði við at felagið 
gevur teimum vinningsbýti og við at tryggja virðisøking í eginognini. Vanligt er, at felagið rindar partaeigarum 
sínum vinningsbýti, men endaliga avgerðin liggur hjá nevndini, sum skal taka atlit fyri at tryggja felagnum gott 
fíggjarligt grundarlag, bæði til dagligu framleiðsluna og til felagsins vøkstur framyvir. 
 
Á ársaðalfundinum 15. februar 2010 fer nevndin at skjóta upp at gjalda tilsamans DKK 18 mió. í vinningsbýti. 
 
Partabrøv og atkvøðurættur  hjá partaeigarum  
 
Tann 31.12.2009 hevði P/F Bakkafrost Holding 2.991.789 partabrøv tilsamans við áljóðandi virði á DKK 1 
ella margfald av hesum. 
 
Størstu partaeigararnir 
 
Teir partaeigarar, ið tann 31. desembur 2009 áttu meira enn 5% í felagnum vóru: 
 

DKK 1.000     
Tal av 

partabrøvumi  
Lutfalsligur 

partur Atkvøðurætt 
      
P/F Føroya Banki   1.007.621 33,68% 33,68% 
Hans Jacobsen   473.043 15,81% 15,81% 
P/F Havsbrún   472.285 15,79% 15,79% 
J. Regin Jacobsen   424.558 14,19% 14,19% 
Kverva AS     217.095 7,26% 7,26% 
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Partaeigarar tilsamans, sum 
eiga meir enn 5%   2.594.602 86,73% 86,73% 
Aðrir partaeigarar tilsamans     397.187 13,27% 13,27% 
      
Partabrøv tilsamans      2.991.789 100,00% 100,00% 

 
 
Nevndarfundir 
 
Í 2009 hevði nevndin í P/F Bakkafrost Holding 11 nevndarfundir. 
 
Vangamyndir av nevndarlimunum 
 

Rúni M. Hansen, nevndarformaður 
Føddur í 1967. MSc. í búskaparfrøði og virkisleiðslu frá Copenhagen Business School, 1993. DBA, 
Lancaster University, The Management School, Lancaster UK, 1994. Arbeiði: Statoil, limur í altjóða 
kanningartoyminum fyri Evropa og Norðurafrika, síðani 2007. Stjóri fyri Statoil Faroes og Statoil Greenland. 
Nevndarlimur í Vónini 1998–2008, formaður 2002–2008. Nevndarlimur í Føroya Banka 1999–2006, 
næstformaður 2003–2006. 

Rúni M. Hansen eigur ongi partabrøv í felagnum. 

Odd Eliasen, næstformaður 
Føddur í 1965. Sølustjóri á Havsbrún 1988–1995, leiðari á fóðurdeildini hjá Havsbrún síðan 1995. 
Nevndarlimur í Viking Seafood og Faroe Farming. 

Odd Eliasen eigur ongi partabrøv í felagnum. 

Trine Sæther Romuld, nevndarlimur 
Fødd í 1968. Løggildur grannskoðari úr NHH. Arbeiði: Arthur Andersen & Co./Ernst & Young í níggju ár. 
Varðastjóri í Aker ASA og CFO í Aker Drilling ASA frá aug. 2007 til des. 2008. CFO í Pan Fish ASA / Marine 
Harvest ASA í fýra ár. Nevndarlimur í Aker Seafoods ASA, Aker Floating Production ASA, Aker Drilling 
Services AS, Aker Drilling Operations AS og Barents Base AS.  

Trine Sæther Romuld eigur ongi partabrøv í felagnum. 

Virgar Dahl, nevndarlimur 
Føddur í 1958. Leiðari fyri sjódeildina í Tryggingarfelagnum Føroyar, nevndarlimur í Føroya Realkreditt. 

Virgar Dahl eigur ongi partabrøv í felagnum. 

Johannes Jensen, nevndarlimur 
Føddur í 1966. MBA, Lancaster, Lancaster University 1998. Faroe Seafood 1987–2001. Marknaðarstjóri í 
Faroe Seafood 1999–2001, stjóri á Hotel Føroyum síðan 2002. Nevndarlimur í Effo, nevndarlimur í sp/f 
Coastzone, nevndarlimur í Framtak, nevndarlimur í sp/f Etika Holding. 

Johannes Jensen eigur ongi partabrøv í felagnum. 

Annika Frederiksberg, nevndarlimur 
Fødd í 1971. Prógv frá Føroya Handilsskúla í 1988. Við í leiðslutoyminum hjá Bakkafrost 1990–2008. Við í 
sølutoyminum hjá Bakkafrost síðan 2008. Nevndarlimur síðan 2008. 

Annika Frederiksberg eigur ongi partabrøv í felagnum. 
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Lønin hjá nevndini stendur í viðmerkingunum til ársroknskapin hjá samtøkuni. 

 
Limirnir í leiðsluni 

Regin Jacobsen, aðalstjóri 
Regin Jacobsen (føddur í 1966) hevur verið CEO í Bakkafrost síðani 1989. Regin Jacobsen hevur lisið á 
Aarhus School of Business, Graduate Diploma í Business Administration and Accounting (HD-R). Regin 
Jacobsen var fíggjarleiðari á fyrrverandi P/F Bakkafrost frá 1982 til 1988, og frá 1988 og til 2006 var hann 
stjóri á fyrrverandi P/f Bakkafrost. 

Teitur Samuelsen, fíggjarleiðari 
Teitur Samuelsen (føddur í 1972) fekk í desembur 2009 starvið sum CFO á Bakkafrost. Hann hevur prógv 
sum BA í Business Economics og MSc í Business Economics & Auditing frá Copenhagen Business School. 
Teitur Samuelsen hevur fyrr arbeitt hjá Dong Energy E&P A/S sum licence controller, og hann var CFO hjá 
Atlantic Petroleum frá 2005 til 2009. 

Frederik Hansen, sølustjóri 
Frederik Hansen (føddur í 1973) hevur verið sølustjóri á Bakkafrost síðani 2007. Hann fekk skiparaprógv frá 
Føroya Sjómansskúla í 1997. Frá 1997 til 2000 sigldi hann sum navigatørur og skipari. Frá 2000 til 2006 
arbeiddi hann sum deildarstjóri fyri Faroe Ship, bæði í Føroyum og uttanlands. Hann var sølustjóri hjá Faroe 
Ship í 2006. 

Kári Jacobsen, góðskuleiðari 
Kári Jacobsen (føddur í 1963) hevur verið góðskuleiðari síðani 2008. Hann hevur prógv frá Statens Fagskole 
for Fiskeindustri, Vardø (1982/1983). Kári Jacobsen var framleiðslustjóri hjá Tavuni frá 1984 til 1994 og frá 
1999 til 2008. Frá 1994 til 1998 arbeiddi Kári Jacobsen sum framleiðslustjóri hjá Faroe Seafood. 

Andrias Petersen, framleiðsluleiðari 
Andrias Petersen hevur BSc í Chemical Engineering frá tekniska universitetinum í Danmark (2001) og hevur 
síðani tá tikið ymisk leiðsluskeið í framleiðslu og góðsku. Hann hevur arbeitt hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni 
2002-2008 sum almennur serfrøðingur, góðskuleiðari og leiðari fyri fiskaheilsudeildina, og fekk hann har 
hollar royndir og kunnleika um føroyska fiskaaling. Andrias Petersen hevur verið framleiðsluleiðari hjá 
Vestsalmon síðani 2008. 

Jón Purkhús, alileiðari 
Jón Purkhús (føddur í 1958) hevur verið alileiðari síðani 2006. Jón Purkhús hevur hollar royndir innan 
laksaaling av tí, at hann stovnaði Bakkafrost Farming North í 1988 og hevur verið stjóri har síðani.  

Jón Purkhús er stjóri á JH Holding, sum eigur umleið 1,31% av partabrøvunum í Bakkafrost. 

Leif av Reyni, smoltleiðari 
Leif av Reyni er kandidatur (BSc) í aling, Høgskolen i Sogndal, Norra (1999–2002) og MSc í aling, Stirling 
University, Scotland (2002–2003). Hann hevur arbeitt á alibrúkunum hjá Vestlax í Vestmanna og á 
Veðranesi, sum alir síl og laks. Leif av Reyni hevur arbeitt sum verkætlanarstjóri fyri Fiskaaling í Føroyum 
2004-2005. Hann hevur verið framleiðslustjóri á Vestlax síðani 2005 og hevur havt ábyrgdina av alibrúkunum 
og kryvjivirkjunum. Hann hevur verið nevndarlimur í Fiskaaling síðani 2006. 

 
 
Lønin hjá leiðsluni stendur í viðmerkingunum til konsernroknskapin. 
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CORPORATE GOVERNANCE  
 
Meginreglurnar innan felagsleiðslu 
P/F Bakkafrost leggur alstóran dent á at hava felagsleiðslu, sum er á høgum stigi. Felagið roynir at vera í 
samsvari við reglurnar fyri felagsleiðslu í Norra, ið nágreiniliga eru lýstar í Etisku Reglugerðini fyri 
Felagsleiðslu í Norra, ið the Norwegian Corporate Governance Board gav út 21. oktobur 2009 (“Etiska 
reglugerðin”). 

Meginreglurnar hjá felagnum innan felagsleiðslu samsvara við Etisku reglugerðina. 
Til tess at syrgja fyri, at reglugerðin verður fylgd, hevur felagið gjørt ávísar nágreiniligar leiðbeiningar 
viðvíkjandi hvørja atferð og hvønn framferðarhátt nevndin, valnevndin, aðalstjórin og onnur í leiðsluni skulu 
hava eins væl og grannskoðanarnevndin. Eisini hevur felagið gjørt reglugerðir fyri, hvussu viðurskifti við 
íleggjarar skulu handfarast, og er hetta reglugerðir viðvíkjandi yvirtøkuboðum (takeover bids) og reglugerðir 
fyri handli við nærstandandi. 
 
Leiðsluskipanin 
 
Ársaðalfundurin 
 
Ársaðalfundurin er hægsti myndugleiki hjá felagnum. Á ársaðalfundinum hava allir partaeigarir rætt til at seta 
spurningar á skránna, møta upp, fáa orðið og at atkvøða. 
 
Ársaðalfundurin verður hildin síðst í apríl á hvørjum ári. Nevndin kann altíð kalla inn til eykaaðalfund nær tað 
skal vera. Grannskoðarin hjá felagnum og partaeigarar, sum í minsta lagi eiga 10% av samlaða 
partapeninginum, kunnu eisini kalla inn til eykaaðalfund.  
 
Nevndin kallar inn til ársaðalfund. 
 
Á ársaðalfundinum verða nevndarlimir og tiltakslimir valdir, lønin hjá nevndarlimum verður ásett, 
ársroknskapurin verður góðkendur, orðaskifti um leiðbeiningarnar hjá nevndini um ásettu lønina hjá leiðsluni 
eins væl og annað orðaskifti er um evni, sum antin lógin ella reglugerðin hjá felagnum krevja. 
 
Nevndin 
 
Tað er nevndin, ið hevur høvuðsábyrgdina av, at felagið verður stýrt væl. Hetta merkir, at nevndin hevur 
ábyrgdina av at hava umsjón og eftirlit við øllum, sum fer fram í felagnum. 
 
Alt, ið nevndin ger og tekur ábyrgdina av, verður gjørt samsvarandi reglugerð fyri framferðarhátt. 
 
Felagið vil, at tey fólk, ið verða vald inn í nevndina, hava júst teir førleikar, ta vitan og tey evnir at taka tað 
slag av vælumhugsaðum avgerðum, ið eftirmetingar benda á, at tørvur er á; eisini verður stórur dentur lagdur 
á, at nevndarlimirnir mugu kunna samstarva væl sum ein eind, og at persónlig áhugamál verða hildin uttan 
fyri hetta samstarv. 
 
Meirilutin av teimum nevndarlimum, ið eru valdir av partaeigarunum, mugu ikki vera í leiðslu felagsins ella 
hava samband við samstarvsfelagar hjá felagnum. Í minsta lagi tveir av nevndarlimunum, ið eru valdir av 
partaeigarunum, mugu einki hava við tann ella teir størstu partaeigararnar í felagnum at gera. Limir í leiðsluni 
kunnu ikki sita í nevndini. 
 
Nevndarlimirnir sita í nevndini í tvey ár í senn. 
 
Aðalstjórin 
 
Aðalstjórin hevur ábyrgdina av dagliga rakstrinum í felagnum. Aðalstjórin hevur ábyrgdina av, at 
roknskapurin hjá felagnum samsvarar við verandi lóggávu og reglugerðir í Føroyum og aðrar viðkomandi 
lógir, eins væl og at ognir felagsins verða væl og virðiliga umsitnar. 
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Nevndin setur aðalstjóran, og aðalstjórin hevur ábyrgd yvir fyri nevndini. 
 
Nevndin viðtekur reglugerðir, har greitt stendur, hvørja ábyrgd, skyldir og heimildir aðalstjórin hevur. 
 
Valnevndin 
 
Sambært reglugerðini hjá felagnum skal felagið seta eina valnevnd. Valnevndin hevur 3-5 limir. Bæði 
formaðurin og limirnir í valnevndini verða valdir á ársaðalfundinum. Limirnir í valnevndini sita í tvey ár í senn. 
 
Uppgávan hjá valnevndini er at gera uppskot til, hvørjir skulu verða limir og varalimir í nevndini og at mæla til, 
hvussu nógv nevndarlimirnir skulu hava í løn. 
 
Tað verður lagt fast á ársaðalfundinum, hvussu nógv limirnir í valnevndini fáa í løn. 
 
Uppskot frá valnevndini skal leggjast fyri aðalfundin, sum skal góðkenna tað. 
 
Eins viðgerð 
 
Felagið hevur ein partabrævaflokk. Hvørt partabræv hevur eina atkvøðu. Øll partabrøvini eru umsetilig. 
 
Øll partabrøvini hava somu rættindi. Allir partaeigarar skulu viðgerast eins og ikki á ein hátt, sum kann skaða 
áhugamál felagsins ella hjá partaeigarunum. 
 
Virðir og etikkur 
 
Felagið strembar eftir at skapa eina sterka felagsmentan. Tískil hevur nevndin tikið til sín tær leiðreglur, sum 
lýsa aðaltáttin í hesi felagsmentan. 
 
Felagið krevur, at bæði leiðsla og starvsfólk vísa góðan arbeiðsmoral bæði viðvíkjandi rakstri og persónligum 
etikki. Stjórar og starvsfólk mugu altíð vera lagalig, heiðurlig og rættvís í samskiftinum og samstarvinum við 
hini starvsfólkini, við viðskiftafólk okkara og kundar, almenningin, innanhýsis í felagnum, við partaeigarar, 
útvegarar, kappingarneytar og landsins myndugleikar. 
 
Felagið strembar eftir at fáa orð á seg at vera álítandi, og skal hetta endamál náast við dygdargóðari 
framleiðslu, strangari dissiplin, og við at seta hollar loysnir og góða tænastu í hásæti, og við jøvnum 
veitingum. 
.  
Felagið hevur viðtikið nakrar leiðreglur, sum eru grundaðar á høg fyrisett mát innan heilsu, trygd og 
umhvørvi. 
 
Um grannskoðanina 
 
Nevndin hevur viðtikið og góðtikið nakrar leiðreglur fyri grannskoðararnar hjá felagnum, eins væl og fyri teir 
ella tey, sum grannskoðararnir hava samstarv við, sum fáast við anað enn grannskoðan. 
 
Fremsta uppgávan hjá grannskoðarunum er at grannskoða tað, sum grannskoðast skal, samsvarandi lógum 
og fakligum krøvum á nágreiniligan og heiðurligan hátt og við tí førleika, sum krevst sambært lógum. Annað 
arbeiði enn grannskoðan kann ikki verða álagt grannskoðarunum, tí tað kann hava við sær stríð millum 
áhugamál og tessvegna skaða almenna umdømið hjá grannskoðarunum sum heiðurligir og óheftir. 
 
Felagið skal hava eina grannskoðanarnevnd, sum nevndin velur millum nevndarlimirnar. 
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Eginogn 
 
Eginognin hjá felagnum skal vera nóg stór til, at felagið kann seta í verk tey endamál og framtíðarætlanir, 
sum tað hevur sett sær fyri, og at standa ímóti teim váðum, ið eru í vinnuni. 
 
 
Viðurskifti við íleggjarar 
 
Kunningarpolitikkur felagsins skal vera grundaður á opinleika og at allir partaeigarar fáa somu viðferð. 
 
Fyri P/F Bakkafrost Holding er tað umráðandi at samskifta við partaeigarar, íleggjarar og greinarar. 
Endamálið hjá felagnum við hesum er at tryggja, at fíggjarmarknaðurin eins væl og partaeigararnir hava nóg 
gott innlit í felagið til at tryggja sær, at tað eru virðir aftanfyri kursin. Felagið fer at ansa væl eftir, at 
partaeigarar og greinarar fáa somu óvildigu kunning. Ársfrásøgnin og ársfjórðingsuppgerðir verða alment 
lagdar fram. Hesar fíggjarligu uppgerðir verða somuleiðis lagdar á heimasíðuna hjá felagnum. Um okkurt 
skuldi komið fyri, sum kann hava stóra ávirkan á felagið, verður alt fyri eitt kunnað um hetta. 
 
Reglur um yvirtøku 
 
Felagið skal gera nakrar reglur um yvirtøku sum skulu tryggja, at allir partaeigarar fáa somu viðferð, at 
óneyðugt ólag ikki skal koma í dagliga raksturin. 
 
Um eitt boð kemur at yvirtaka felagið, so skal nevndin fylgja teim aðalreglum, ið eru allarmest umráðandi, 
nevniliga tær, ið leggja dent á, at allir partaeigarar fáa somu viðferð, og nevndin skal eisini royna at tryggja, 
at óneyðugt ólag ikki kemur í dagliga raksturin hjá felagnum. Nevndin fer tá at leggja seg sera nógv eftir at 
tryggja sær, at allir partaeigarar fáa ta neyðugu kunningina um boðið, eins væl og tíð til at gera sær eina 
meining um boðið. 
 
Handil við nærstandandi 
 
Allur handil við nærstandandi skal gerast í samsvari við teimum lógum og innanhýsis leiðreglunum hesum 
viðvíkjandi. 
 
Allur handil við nærstandi skal gerast eftir marknaðartreytum. 
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LEIÐSLUÁTEKNING 
 
Stjórn og nevnd hava í dag  gjøgnumgingið og góðkent árs- og konsernroknskapin hjá P/F Bakkafrost 
Holding fyri roknskaparárið 1. januar 2009 til 31. desembur 2009. 
 
Árs- og konsernroknskapurin er uppsettur sambært IFRS International Financial Reporting Standards, 
soleiðis sum ES hevur ásett, og sambært galdandi føroysku ársroknskaparlógini. 
 
Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er hóskandi soleiðis at árs- og konsernroknskapurin geva 
rætta mynd av fíggjarligu støðuni hjá felagnum og konsernini tann 31. desembur 2009 og av virksemi og 
peningastreymi hjá felagnum og konsernini í roknskaparárinum 1. januar 2009 til 31. desembur 2009. 
 
 
á Glyvrum, hin 15. februar 2010 
 
 
Stjórn: 
 
 
Regin Jacobsen  
stjóri 
 
 
Nevnd: 

 
 
Rúni M. Hansen,   Odd Eliasen,   Trine Sæther Romuld, 
nevndarformaður   næstformaður   nevndarlimur 
 
 
 
Virgar Dahl,    Annika Frederiksberg, Johannes Jensen, 
nevndarlimur   nevndarlimur  nevndarlimur
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ÁTEKNING FRÁ ÓHEFTUM GRANNSKOÐARA 
 
Til eigararnar í P/F Bakkafrost Holding 
 
Vit hava grannskoðað ársfrásøgnina hjá P/F Bakkafrost Holding fyri roknskaparárið 1. januar til 31. 
desembur 2009, við leiðsluátekning, leiðslufrágreiðing, nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, 
fíggjarstøðu, frágreiðing um eginogn, notum og gjaldførisfrágreiðing fyri felagið og móðurfelagið. 
Ársfrásøgnin er gjørd eftir IFRS, sum ES hevur góðtikið og eftir føroysku ársroknskaparlógini  
 
Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum 
Leiðslan hevur ábyrgd av at gera eina ársfrásøgn, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við 
ársroknskaparlógina og IFRS, sum ES hevur góðtikið. 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 skeivleikarnir 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 grannskoðanini at gera eina niðurstøðu um ársfrásøgnina. 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 
ársfrásøgnini. Grannskoðanin ber í sær, at gjørt verður tað arbeiði, sum skal til fyri at fáa 
grannskoðanarprógv fyri upphæddum og upplýsingum í ársfrásøgnini. Grannskoðarin metir um, hvat arbeiði 
skal gerast, harundir 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 innanhýsis 
eftirlitinum. Grannskoðanin ber eisini í sær, at støða verður tikin til, um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, 
er hóskandi, um tær roknskaparligu metingarnar, sum leiðslan hevur gjørt, eru rímiligar, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Niðurstøða 
Tað er okkara fatan, at ársfrásøgnin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins og móðurfelagsins ognum, 
skyldum, fíggjarligu støðu 31.12.09 og av úrslitinum av virksemi og peningastreymi felagsins og 
móðurfelagsins í roknskaparárinum 1. januar til 31. desembur 2009 samsvarandi IFRS, sum ES hevur 
góðtikið og ársroknskaparlógini. 
 
 
 
 
Tórshavn, hin 15. februar 2010  
 
 
 
Sp/F Grannskoðaravirkið INPACT 
løggilt grannskoðaravirki 
 
 
 
Jógvan Amonsson Jógvan Joensen 
statsaut. revisor løggildur grannskoðari 
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BAKKAFROST KONSERNROKNSKAPUR 
Konsolideraður rakstrarroknskapur 2009 
 
 
     
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
Nettosøla   596.565   365.634 
     
Framleiðslukostnaður  -213.606  -175.799 
Broytingar í vørugoymslum og í svimjandi fiski (til kostvirði)  -32.724  39.104 
Broytingar í svimjandi fiski til marknaðarvirði 12 33.655  -7.632 
Lønir og starvsfólkakostnaður 5 -78.014  -60.944 
Annar rakstrarkostnaður  -93.025  -78.132 
Inntøkur frá assosieraðum virkjum  340  -111 
Avskrivingar 8 -20.797  -18.963 
Úrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (EBIT)   192.394   63.157 
     
Fíggjarinntøkur  2.915  1.505 
Nettofíggjarkostnaður  -13.065  -17.794 
Netto gjaldoyrabroytingar  -630  -44 
Aðrir fíggjarkostnaðir  -377  -677 
Úrslit áðrenn skatt (EBT) 7 181.237   46.148 
     
Skattur 17 -32.509  -7.810 
Ársúrslit   148.728   38.339 
     
Inntøkur per  partabræv, framhaldandi virksemi 20 49,71  12,81 
Útvatnaðar inntøkur per partabræv   49,71  12,81 
 
 
 
Totalinntøkur: 
Ársúrslit  148.728  38.339 
Javning til marknaðarvirði á virðisbrøvum tøk at selja eftir skatt  3.509  967 
Totalinntøkur fyri árið eftir skatt  152.237  39.306 
     
     
     
     
RAKSTRARVINNINGUR / HØVUÐSTØL   2009   2008 
     
Rakstrarúrslit áðrenn fíggjarpostar, avskrivingar og skatt (EBITDA)  213.191  82.120 
Rakstrarúrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (EBIT)  192.394  63.157 
Rakstrarúrslit áðrenn skatt (EBT)  181.237  46.148 
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KONSOLIDERAÐ FÍGGJARSTØÐA  
Pr. 31. desembur 2009 
 
 
 
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
OGN     
     
Materiell støðisogn     
Bygningar og grundøki  83.985  80.292 
Framleiðslutól, rakstrargøgn og aliútgerð  137.461  141.129 
Aðrar ognir  9.556  9.234 
Materiell støðisogn tilsamans 8 231.002   230.655 
     
     
Fíggjarlig støðisogn     
Kapitalpartar í assosierað feløg 9 2.723  2.417 
Aðrir kapitalpartar 10 23.539  7.598 
Onnur fíggjarlig støðisogn  478  6.986 
Fíggjarlig støðisogn tilsamans   26.739   17.002 
STØÐISOGN TILSAMANS   257.741   247.657 
     
     
Ogn í umferð     
Svimjandi fiskur (biomassi) 12 227.497  229.720 
Aðrar vørugoymslur 11 20.527  17.373 
Vørugoymslur tilsamans   248.024   247.093 
     
     
Vøruáogn 13 66.644  42.469 
Onnur áogn 13 13.304  14.839 
Áogn tilsamans   79.948   57.309 
     
Tøkur peningur 16 35.319  471 
Ogn í umferð tilsamans   363.291   304.873 
OGN TILSAMANS   621.032   552.530 
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KONSOLIDERAÐ FÍGGJARSTØÐA  
Pr. 31. desembur 2009 
 
 
 
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
SKYLDUR     
     
Eginogn     
Partapeningur 15 2.992  2.992 
Framflytingar  385.895  238.658 
Eginogn tilsamans 14 388.887   241.650 
     
Langfreistað skuld     
Útsettur skattur 17 57.082  23.802 
Langfreistað rentuberandi skuld 16 34.350  87.382 
Langfreistað skuld tilsamans   91.431   111.184 
     
Stuttfreistað skuld     
Stuttfreistað rentuberandi skuld 16 98.262  156.313 
Ognarar og onnur skuld 16 42.451  43.382 
Stuttfreistað skuld tilsamans   140.714   199.696 
Skuld tilsamans   232.145   310.880 
SKYLDUR TILSAMANS   621.032   552.530 
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KONSOLIDERAÐA GJALDFØRISFRÁGREIÐINGIN 
Konsoliderað gjaldførisfrágreiðing fyri 2009 
 
 
 
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
Rakstrarvirksemið     
     
Úrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (EBIT)  192.394  63.157 
Niður- og avskrivingar  20.797  18.963 
Javning til marknaðarvirði á svimjandi fiski  -33.655  7.632 
Goldin skattur  0  0 
Goymslubroytingar  32.724  -39.104 
Broytingar í øðrum ognum í umferð  -22.639  -7.386 
Broytingar í stuttfreistaðari skuld  -931  5.734 
Gjaldførisúrslit frá primerum rakstri   188.691   48.995 
     
     
Íløgur     
Søluágóði frá seldum materiellum støðisognum 8 50  0 
Íløgur í materiella støðisogn 8 -21.194  -33.539 
Íløgur í kapitalpartar og virðisbrøv  -11.967  -113 
Broytingar í aðrari fíggjarligari støðisogn  6.509  -6.899 
Gjaldførisúrslit, íløgur   -26.602   -40.551 
     
     
Fígging     
     
Økingar í rentuberandi skuld   0  14.017 
Afturgoldið rentuberandi skuld  -111.084  0 
Rentuinntøkur  2.915  1.505 
Rentukostnaðir  -14.072  -18.514 
Goldið vinningsbýti  -5.000  -5.000 
Gjaldførisúrslit, fígging   -127.241   -7.992 
     
     
Nettobroytingar í tøkum peningi   34.848   452 
     
Tøkur peningur við ársbyrjan  471  18 
     
Tøkur peningur við ársenda   35.319   471 
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BROYTINGAR Í KONSOLIDERAÐU EGINOGNINI 

     
     
     
BAKKAFROST GROUP 
 
     
     
DKK 1.000 Note 2009   2008 
     
Eginogn tilsamans 01.01   241.650   207.344 
     
Framflut ársúrslit   148.728   38.339 
     
Javning til marknaðarvirði á virðisbrøvum tøk at selja  4.279  1.179 
Útsettur skattur av virðisbrøvum tøk at selja  -770  -212 
Annur totalinntøka tilsamans  3.509  967 
     
Uppskot til vinningsbýti  -18.000  -5.000 
Inntøkur og kostnaðir tilsamans bókað beinleiðis á 
eginognina   -18.000   -5.000 
     
Innroknaðar inntøkur og kostnaðir tilsamans á eginognina   134.237   34.306 
     
Eginogn flutt frá felagnum til partaeigarar     
Útgoldið vinningsbýti  -5.000  -5.000 
Uppskotið vinningsbýti  18.000  5.000 
Eginogn flutt frá felagnum til partaeigarar tilsamans í árinum   -13.000   0 
     
Broyting í eginogn tilsamans í árinum   147.237   34.306 
     
Eginogn tilsamans 31.12   388.887   241.650 
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NÝTTUR ROKNSKAPARHÁTTUR – FELAGIÐ BAKKAFROST 
 
NOTA 1.  ALMENN KUNNING 
 
P/F Bakkafrost Holding er eitt føroyskt felag við bústaði á Bakkavegi 8 á Glyvrum í Føroyum. P/F Bakkafrost 
Holding ætlar sær at verða skrásett á børsinum í Oslo í 2010. 
 
 
NOTA 2. SAMANDRÁTTUR AV NÝTTUM ROKNSKAPARHÁTTI 
Aðalreglurnar innan roknskaparuppseting, ið ársroknskapurin fyri hetta samtak er grundaður á, standa 
frágreiddar niðanfyri. Hesar reglur eru hildnar øll tíðarskeið, sum eru nevnd. 
 
GRUNDIN UNDIR FRAMLØGUNI 
Ársfrásøgnin fevnir um rakstrarroknskapin, fíggjarstøðuna, uppgerð yvir broytingarnar í eginognini, 
gjaldførisfrágreiðing og aðrar upplýsingar hjá felagnum. Roknskaparárið er tað sama sum álmanakkaárið. 
 
Ársroknskapurin varð formliga settur upp samsvarandi International Financial Reporting Standards (IFRS) og 
teim tulkingum, ið International Accounting Standards Board gjørdi, og sum ES hevur góðtikið. Nevndin 
góðtók ársroknskapin hin 15. februar 2010. 
 
Ársroknskapurin er settur upp eftir kostprísi uttan har ið IFRS krevur, at hetta varð gjørt eftir 
marknaðarprísinum, og er hetta serliga har mett verður um biomassan. 
 
Ávísir roknskaparpostar eru grundaðir á metingar og á aðrar fyritreytir. Um metingarnar ella fyritreytirnar 
broytast verður væl og virðiliga greitt frá hesum. Gjøllari lýsingar av hesum ymsu metingum og fyritreytum 
standa í roknskapinum. 
 
 
KONSOLIDERINGSREGLUR 
 
Samtøkan er Bakkafrost Holding og øll dótturfeløgini, sum Bakkafrost Holding hevur ræði á, antin av tí, at tað 
eigur meginpartin av partabrøvunum ella av atkvøðurættinum. Vanliga ræður eitt felag á einum øðrum, tá tað 
beinleiðis ella óbeinleiðis eigur meira enn helvtina av partabrøvunum. Men tað kann eisini gerast eftir avtalu. 
Eisini kann semja um avmarkingar í atkvøðurættinum gerast, og tá broytist felagið til at verða eitt assosierað 
felag. Nýkeypt dótturfeløg eru innroknað frá tí degi avgerðandi ávirkan er tryggjað, og seld dótturfeløg verða 
tikin við fram til søludagin. Konsernroknskapurin er uppsettur eftir sama roknskaparhátti, sum galda fyri aðrar 
líknandi roknskaparpostar hjá øllum feløgum, sum eru við í konsernroknskapinum. Allir handlar og 
millumrokningar millum feløgini eru eliminerað. 
 
Partabrøv í dótturfeløgum eru eliminerað sambært reglunum um yvirtiknar fyritøkur. Hetta merkir, at ogn og 
skuld hjá yvirtiknum feløgum verða tiknar við til marknaðarprís tann dagin, ið felagið bleiv yvirtikið. Ein 
møguligur meirprísur verður tikin við sum goodwill. Um marknaðarprísurin er hægri enn keypsprísurin, verður 
munurin inntøkuførdur í rakstrarroknskapinum. Útsettur skattur og skattaogn verða tiknin við sum ávíkavist 
meiri- ella minniavskrivingum í skattaroknskapinum sum grundarlag, og skatturin verður útroknaður við 
galdandi skattasatsi. Hvørki útsettur skattur ella skattaogn verða diskonterað.  
 
Tá  partabrøv verða útvegað í stigum, er virðið á ognum og skyldum grundað á virðini tann dagin, ið felagið 
hevur útvegað so mikið, at talan er um eitt samtak. Partabrøv í verandi dótturfeløgum, ið verða útvegað 
seinri, ávirka ikki virðini á ognum og skyldum, burtursæð frá goodwill, ið verður roknað so hvørt partabrøv 
verða útvegað. 
 
Kapitalpartar í assosieraðum feløgum verða tiknir upp eftir innaravirðisháttinum í konsernroknskapinum. 
Talan er um assosierað feløg tá samtakið eigur 20-50% av atkvøðugevandi partabrøvunum. Parturin hjá 
samtakinum í rakstrarúrslitinum hjá hesum fyritøkunum er roknaður út frá úrslitinum áðrenn skatt, eftir at 
innanhýsis vinningur er drigin frá og eftir at tann meirprísur, sum samtakið hevur keypt kapitalpartarnar fyri, 
er avskrivaður. Úrslitið verður tikið við í rakstrarroknskapin sum ein fíggjarligur postur, meðan kapitalpartarnir 
verða tiknir við í fíggjarstøðuni sum ein fíggjalig støðisogn. Roknskapirnir hjá assosieraðum fyritøkum eru 
tillagaðir eftir sama roknskaparhátti sum hjá konsernini. 
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MINNILUTAÁHUGAMÁL 
Parturin hjá minnilutanum í rakstrarúrslitinum eftir skatt er vístur á eini reglu fyri seg eftir partinum av vinningi 
ella tapi hjá samtakinum. Parturin av eginognini, ið fellur til minnilutaáhugamálini, er vístur á reglu fyri seg 
eftir samtakseginognini. 
 
NETTOSØLA 
Nettosølur verða tiknar við dagsvirði á tí peningi, ið er innkomin ella er bókaður sum ágóði fyri seldar vørur 
ella tænastur. Nettosøla verður tikin við eftir at avsláttur, meirvirðisgjald og onnur avgjøld eru frádrigin. 
  
Meginparturin av nettosøluni hjá konsernini stava frá fiskasølu. Nettosøla verður innroknað í 
rakstrarroknskapin, tá veiting og váði eru farin til keypara. Vanliga er hetta, tá vøran verður latin. 
 
BROYTINGAR Í LÍVFRØÐILIGARI OGN TIL MARKNAÐARPRÍS 
 
Broytingar í mettum marknaðarvirði á biomassanum eru innroknaðar í rakstrarroknskapin við endan á 
hvørjum roknskapartíðarskeiði. Marknaðarvirðisjavningin er víst á eini serstakari reglu 
"marknaðarvirðisjavning av biomassa". Marknaðarvirðisjavningin er roknað sum broytingin í marknaðarvirði 
av biomassa frátrekt broyting í akkumuleraðum framleiðslukostnaði fyri biomassan. Við tøku verða 
marknaðarvirðisjavningarnar afturførdar. 
 
FÍGGJARINNTØKUR 
Fíggjarinntøkur eru tíðargreinaðar til árslok. Vinningsbýti verður skrásett, tá tey á ársaðalfundinum hava 
góðtikið, at vinningsbýtið skal verða goldið partaeigarunum. 
 
GEIRABÝTI 
Felagið Bakkafrost fæst í høvuðsheitum við tvey sløg av vinnu, nevniliga fiskaaling, sum eisini fevnir um at 
selja feskan fisk, og at góðska laks. 
 
Aling og at selja feskan fisk 
 
Felagið hevur virkir í landnyrðingspartinum í Føroyum. Tað eru ongir munir á teimum ymisku aliloyvunum, og 
tí bólkar samtakið alla alingina og feskfiskasøluna í ein og sama geira. 
 
Góðskingin 
Stórur partur av alda fiskinum verður góðskaður á virkinum á Glyvrum. Virkið fæst í høvuðsheitum við at 
skera laksafløkini í skamtur beinleiðis til smásølur. Góðskingin verður tí tikin við í ein geira fyri seg. 
 
Vinningur, sum stavar frá at selja immateriella ella materiella ogn, verður ikki tiknin við í nakran av geirunum. 
 
HVUSSU OGNIR OG SKYLDUR VERÐA BÓLKAÐAR 
Undir peningi er reiður peningur og innistandandi í peningastovni tiknin við. Ognir, sum eru neyðugar í 
framleiðsluni og skulu gjaldast innan eitt ár, verða bólkaðar sum ogn í umferð. Aðrar ognir verða bólkaðar 
undir støðisognum. Skuld, sum er neyðug í framleiðsluni ella skal gjaldast innan eitt ár, verður bólkað sum 
stuttfreistað skuld. Onnur skuld verður bólkað sum langfreistað skuld. 
Uppskot um at gjalda vinningsbýti verður ikki tikið við sum skuld fyrr enn móðirfelagið hevur átikið sær 
ábyrgdina at gjalda vinningsbýti. Vanliga hendir tað á ársaðalfundinum, tá uppskotið um at gjalda 
vinningsbýtið er góðtikið. 
 
Avgjaldið á langtíðarskuldina fyri næsta ár verður bólkað sum stuttfreistað skuld. 
 
Í fíggjarstøðuni verður biomassin tikin við til marknaðarprís. Munurin í virðinum á biomassanum tikin upp til 
framleiðsluprís, stendur á einari reglu fyri seg í rakstrarroknskapinum. Allur framleiðslukostnaður, eisini 
vanliga rentan, verður tikin við, tá framleiðsluvirðið á biomassanum verður gjørt upp. 

 
Biomassin verður síðani virðisjavnaður til marknaðarvirði, tvs. marknaðarvirði frádrigið kostnaðir til at gera 
vørurnar lidnar, við at leggja IFRS-javningina aftrat ella draga hana frá. IFRS javningin er munurnin millum 
tað, tað kostar at framleiða biomassan, og marknaðarvirðið. Broytingar í marknaðarvirði av lívfrøðiligum 
ognum eru vístar í serstakari reglu atskilt frá virðinum á lívfrøðiligu ognunum mátaðar til kostvirði undir 
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rakstrarinntøkum og kostnaðum. Tað ger tað møguligt hjá tí, ið lesur ársfrágreiðingina, at meta um bæði 
framleiðslueffektivitetin hjá fyritøkuni og lívfrøðiligu ognina til marknaðarvirði. 
  
Um tað skuldi borið á, at IFRS-tillagingin er negativ, verður hetta tikið sum ein ábending um eina 
virðislækking, og tá verður mett um  virðið á lívfrøðiligu ognununum skal niðurskrivast. 
 
ÚTLENDSKT GJALDOYRA 
Konsernroknskapurin er settur upp í donskum krónum (DKK), sum er tað gjaldoyra, sum felagið nýtir í 
gerandisdegnum. Allir handlar í fremmandum gjaldoyra verða umroknaðir til DKK, tann dagin handilin fór 
fram. Í fíggjarstøðuni verða allir peningaligir postar innroknaðir til gjaldoyrakursin við roknskaparlok. 
 
LÁNSKOSTNAÐIR 
Lánskostnaðir verða útreiðsluførdir tá teir koma fyri. Lánskostnaðir fevna um rentir og aðrar kostnaðir, ið 
felagið staðfestir í sambandi við at læna pening. 

Lánskostnaður, ið beinleiðis kemur av at hava fisk í aliringum, verður kapitaliseraður sum partur av 
viðkomandi aktivum. 

 
ÁOGN 
Áogn frá at selja vørur ella tænastur og onnur áogn verður tikin við til áljóðandi virði, eftir at drigið er frá fyri 
møguligum tapsváða. Avsett verður ímóti tapi eftir at mett er um tað einstøku áognina. Áognin er stuttfreistað 
og kostnaðirnir eru smáir, tí er ongin týðandi munur á tí amortiseraða kostprísinum og á áljóðandi virðinum, 
eftir at drigið er frá fyri møguligum tapi. 
  
GOYMSLUR 
Vørugoymslan fevnir um bæði vørugoymsluna á alibrúkunum og vørugoymsluna á góðskingarvirkjunum. 
 
Á alistøðunum 
Vørugoymslan fevnir um alifóður og onnur evni. Vørur á goymslu verða tiknar upp til kostprís ella væntaðan 
søluprís, eftir at møguligur sølukostnaður er frádrigin, um hesin er lægri. Vørugoymslan verður gjørd upp eftir 
FIFO-háttinum. 
 
Á góðskingarvirkinum 
Vørugoymslan fevnir um rávørur, tilsetingarevnir, pakkitilfar og lidnu framleiðsluna. Rávørurnar á 
góðskingarvirkinum er serliga hagreiddur laksur. Rávørurnar verða tiknar upp til marknaðarprísin, tá fiskurin 
varð tikin, um hesin er lægri. Pakkitilfar og tilsetingarevni verða tikin upp til kostprísin ella væntaðan søluprís, 
eftir at møguligur sølukostnaður er frádrigin. Vørugoymslan verður gjørd upp eftir FIFO-háttinum. 
 
Lidnu vørurnar, bæði feskar og frystar, verða tiknar upp til kostprís ella væntaðan søluprís, eftir at møguligur 
sølukostnaður er frádrigin, um hesin er lægri. Um kostprísurin er hægri enn søluprísurin, eftir at møguligur 
sølukostnaður er frádrigin, verður goymslan niðurskrivað, sum verður kostnaðarførd. 
 
Kostnaðarprísurin á tí, sum er framleitt í húsinum, er allur framleiðslukostnaður, og eisini tann óbeinleiðis 
parturin av framleiðslukostnaðinum, minus fyrisitingarkostnað. Hetta fevnir eisini um vanligu rentuna av 
rakstrarlánum. 
 
LÍVFRØÐILIGA OGNIN 
Lívfrøðiliga ognin (biomassin) fevnir um smolt og alifisk. Lívfrøðiligu ognirnar verða virðisásettar til kostprísin 
virðisjavnaður til dagsvirðið, sum er roknað út frá marknaðarvirðinum á sølubarum laksi, sum er bólkaður í 
meðalstøddir fyri hvørja útseting. Hetta merkir, at virðið á lívfrøðiligu ognunum í fíggjarstøðuni vísir tað 
samlaða marknaðarvirðið, og at í rakstrarroknskapinum sæst bæði framleiðslukostnaðurin og virðisjavnin til 
dagsvirðið.  
 
Hetta er í samsvari við IAS 41, sum ásetur, at lívfrøðiligu ognirnar skulu takast upp til dagsvirðið. 
 
Tá ein nýggjur árgangur av smolti verður settur á sjógv, verður hann virðisásettur til framleiðslukostnaðin. 
Samtakið alir fyri tað mesta øll síni smolt, og tey smoltini, ið verða sett út, verða virðisásett til 
framleiðslukostnaðin. 
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Fyrstu tíðina hjá smoltinum í sjónum er sera trupult at gera eina álítandi virðismeting. Tá fiskurin í meðal 
vigar umleið 2 kilo, er gjørligt at virðisáseta hvørja útseting til dagsvirði. Tá verður farið undir at taka fiskin 
upp til dagsvirðið. 
 
Dagsvirðið verður ásett á tann hátt, at marknaðarprísurin á 4 kg av kruvdum laksi verður ásettur frádrigið 
hagreiðingar- og sølukostnaðin. Hædd verður eisini tikin fyri, at ikki allur fiskurin hevur bestu dygd. 
Dagsvirðið verður roknað út frá tí ávísta marknaðarvirðinum, sum samtakið hevur fingið tann dagin, 
roknskapurin verður settur upp fyri. 
  
Markið á 4 kg er valt, tí tá verður mett, at ein árgangur er bæði lívfrøðliga og fíggjarliga tøkubúgvin, og at 
dagsvirðisásetingarnar eiga at vísa, at um fiskurin er minni, kann hann vaksa seg størri. 
  
Um tað vísir seg, at sjálvt um fiskurin veksur meiri, men kann ikki seljast fyri framleiðslukostnaðin, verður 
hann niðurskrivaður, og niðurskrivingin verður kostnaðarførd í rakstrarroknskapinum. 
 
Tað er munandi ósikrari at virðismeta um dagsvirði á svimjandi fisk, ið ikki er tøkubúgvin, enn at meta um  
dagsvirði á tøkubúnum fiski. Víst verður til notuna viðvíkjandi lívfrøðiligum ognum fyri at fáa neyvari 
upplýsingar um tann nýtta roknskaparháttin. 
 
SÁTTMÁLAR VIÐ FASTLØGDUM PRÍSI 
Felagið ger javnan sølusáttmálar um góðskaðar laksavørur (VAP). Sáttmálarnir fevna um ítøkuligar veitingar 
og eru ein partur av vanliga virkseminum hjá samtakinum. Í sáttmálunum eru ongar serligar ásetingar. 
 
Tá umræður sáttmálar við fastløgdum prísi, sum føra til, at samtakið selur laksavørur bíligari enn tað 
kostvirðið á vørunum (íroknað dagsvirðisjavningar tá fiskurin verður tikin), verða sáttmálarnir mettir at vera  
tapsgevandi, og avsett verður fyri at standa ímóti hesum skyldunum, sum víst verður í fíggjarstøðuni. 
Avsetingin verður kostnaðarførd í roknskaparpostinum ”Annar rakstrarkostnaður”. 
 
MATERIELL STØÐISOGN 
Materiella støðisognin verður ognarførd til útveganarvirðið frádrigið akkumuleraðum av- og niðurskrivingum. 
Tá  ognir verða seldar, verður tað bókað virðið drigið frá, og eitt møguligt søluhall ella en møguligur 
søluvinningur verður tikin við í rakstrarroknskapinum. Vanligar avskrivingar verða gjørdar frá tí degi, at ognin 
verður tikin í nýtslu, og verður ásett eftir mettu livitíðini á ognini. Avskrivingarnar verða gjørdar javnt yvir 
livitíðina, og verða tá avskrivaðar niður til tað virðið, ið mett verður, at ognin tá kann seljast fyri. Um ein ogn 
er samansett av fleiri týðandi lutum, ið hava ymiska livitíð, verður hvør lutur avskrivaður fyri seg. 
Endasøluvirðið á ognunum (scrapvirðið) og bæði avskrivingartíðarskeiðið og –hátturin verða tikin upp til 
umhugsunar á hvørjum ári. 
 
Ognir í gerð verða ikki avskrivaðar. Avskrivað verður, tá ognin kann takast í nýtslu. Um mett verður, at tað 
bókaða virði á ognini ikki kann innvinnast, verður støða tikin til, um ognin skal niðurskrivast. Um bókaða 
virðið er hægri enn innvinningarvirðið, og um talan ikki bert er um eina fyribils virðislækking, verður ognin 
niðurskrivað til innvinningarvirðið. Innvinningarvirðið er tað hægra virðið av nettosøluvirðinum og 
nýtsluvirðinum. Nýtsluvirðið er nútíðarvirði av teimum peningarstreymum, sum ognin gevur samtakinum.   
 
LANGTÍÐARLEIGUSÁTTMÁLAR  
Rakstrargøgn, ið verða langtíðarleigaðar, har samtakið átekur sær meginpartin av fíggjarliga váðanum og 
kann ráða yvir ognini (fíggjarlig langtíðarleiga), verða tikin við í fíggjarstøðuna sum materiell støðisogn, og 
langtíðarleiguskyldan verður tikin við undir rentuberandi skuld til nútíðarvirðið á leigugjøldunum. 
Rakstrargagnið verður avskrivað sum vanligt og leiguskyldan lækkar, tá leigugjøldini verða goldin, eftir at 
tann roknaða rentan er drigin frá. Avskrivingartíðarskeiðið er ájavnt við tað, sum tilsvarandi rakstrargøgn, 
sum samtakið sjálvt eigur.         
 
 
IMMATERIELLAR OGNIR 
Immateriellar ognir, ið eru keyptar, verða tiknar upp til útveganarvirðið. Immateriellar ognir, ið verða 
útvegaðar í sambandi við at eitt felag verður útvegað, verða tiknar upp til kostvirði, tá treytirnar fyri serskildari 
upptøku eru loknar. 
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Immateriellar ognir við eini avmarkaðari fíggjarligari livitíð, verða avskrivaðar yvir livitíðina. Immateriellar ognir 
niðurskrivast til innvinningarvirði, um mett verður, at teir fíggjarligu fyrimunirnir eru lægri enn tað bókaða 
virðið saman við møguligum framleiðslukostnaði. 
 
 
Kostnaður fyri gransking og menning verður bókaður sum kostnaður so hvørt teir koma fyri. Granskingar- og 
menningarkostnaður verða ognarførdir í fíggjarstøðuni, tá tað kann ávísast, at hesir kostnaðir føra við sær, at 
samtakið fær ein fíggjarliga fyrimun, at tað kann nýtast tekninskt og at felagið ætlar og  megnar at fáa teir 
fíggjarligu fyrimunirnar. 
 
Ognarførdir grannskingar- menningarkostnaðir verða tiknir við til útveganarvirði eftir at akkumuleraðar av- og 
niðurskrivingar eru drignar frá. Ognarførdir granskingar- og menningarkostnaðir verða avskrivaðir javnt yvir 
tað tíðarskeiðið, ið mett verður, at ognin kann nýtast. 
 
 
Aliloyvir 
Aliloyvir, sum samtakið ognar sær antin sum beinleiðis virkiskeyp ella við samanleggingum eftir IFRS 3, 
verða ognarførd til kostvirði eftir at akkumuleraðar niðurskrivingar eru drignar frá. Aliloyvir í Føroyum verða 
mett vera galdandi í allar ævir, tó bert so leingi felagið yvirheldur allar umhvørvis- og djóraverndartreytir. 
 
Tí verða aliloyvir ikki avskrivað. Men árliga verða aliloyvini kannað, um neyðugt er at niðurskriva tey. Um tað 
roknskaparliga virðið er hægri enn endurútveganarvirðið, verður mett, at loyvini eru lækkað í virði, og tí verða 
tey niðurskrivað. Niðurskrivingin verður tikin við í rakstrarroknskapin í postinum “Niðurskrivingar og 
afturførdar niðurskrivingar”. 
 
Aliloyvir, sum upprunaliga vórðu fingin frá føroysku myndugleikunum, verða ikki ognarførd tí onki er latið fyri 
tey. 
 
Goodwill 
Tá felagið tekur yvir eitt annað felag fyri meir enn marknaðarvirðið á øllum ognunum, verður tann munurin  
tikin upp sum goodwill í fíggjarstøðuni. 
 
Goodwill, sum samtakið fær, tá tað keypir dótturfeløg og assosierað feløg, verða tikin við sum immateriellar 
ognir. Goodwill verður ikki avskrivað, men kannað verður minst eina ferð árliga, um virðið er lækkað, um 
nakað bendir á, at virðið er lægri enn tað bókaða virðið. Tá mett verður um goodwill skal niðurskrivast, verður 
goodwill tikið upp saman við teirri inntøkugevandi deildini ella deildunum, sum roknað verður við brúka tað. 
Niðurskrivingar verða gjørdar eftir eini meting av endurvinningarvirðinum fyri hvørja einstaka inntøkugevandi 
eind, sum goodwill verður mett at hoyra til. Fyri at eyðmerkja tær inntøkugevandi eindirnar í samtakinum, 
verða ognirnar bólkaðar í tey lægstu stigini, har trygt kann sigast, at tær fáa inntøkurnar. 
Endurinnvinningarvirðið verður roknað eftir nyttuvirðinum. Hetta virðið verður ásett eftir eini meting um  
peningastreymarnar komandi trý árini, sum er grundað á góðkendar ætlanir og tað, ið væntað verður. 
Peningastreymarnir komandi trý árini verða mett at svara til tað væntaðu inflatiónina. Peningastreymarnir 
verða diskonteraðir við rentuni áðrenn skatt, tá hædd er tikin fyri galdandi marknaðarváða. Um tað roknaða 
nyttuvirðið er lægri enn tað roknskaparliga virði av teirri inntøkugevandi eindini, verður goodwill avskrivað 
fyrst, og síðani verða aðrar ognir niðurskrivaðar eftir tørvi.   
 
 
FÍGGJARLIG AMBOÐ 
Sambært IAS39 skulu fíggjarlig amboð, sum standardurin viðger, bólkast undir hesi heitir: Dagsvirði við 
virðisjavningum í  rakstrarroknskapinum, hava-til-enda, lán og ágóðar, til sølu og aðrar skyldur. 
 
Fíggjarlig amboð til dagsvirði við virðisjavningum í rakstrarroknskapinum. Fíggjarlig amboð, sum 
samtakið í høvuðsheitum hevur fyri at keypa og selja upp á stutt sigt, verða bólkað sum ogn til sølu. Hesi 
amboð verða tikin við í bólkin av fíggjarligum amboðum, sum verða tikin við til dagsvirði við virðisjavna í 
rakstrarroknskapinum saman við terminssáttmálum, sum verða tiknar við til dagsvirði við virðisjavna í 
rakstrarroknskapinum. 
 
 
Lán og ágóðar.  Lán og ágóðar verða tikin við til amortiseraðan kostprís við at nýta tann effektiva rentuháttin 
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eftir at niðurskrivingar eru drignar frá. Av tí at flytikostnaðirnir eru lutfalsliga smáir og kredittíðin er stutt, 
svarar tann amortiseraði kostprísurin til tað áljóðandi virðið, eftir at avsett er ímóti tapi. 
 
Fíggjarligar ognir til sølu. Fíggjarligar ognir, sum eru til sølu, verða tiknar upp til dagsvirðið. Møguligar 
broytingar í dagsvirðinum verða bókaðar beinleiðis yvir eginognina, tó ikki missir av virðislækkingum. 
  
EFTIRLØNIR 
Felagið hevur gjørt avtalu um at goldið verður til eftirlønir samstundis sum lønirnar verða goldnar. 
Eftirlønargjøldini verða tikin við í rakstrarroknskapin so hvørt. Samtakið hevur ongar serligar eftirlønarskyldur 
yvirfyri starvsfólki, uttan tær tíðarbundnu gjaldingarnar. Eftirlønarkostnaðurin er við í starvsfólkakostnaðinum. 
 
SKATTUR 
Skatturin svarar til tann skatt, sum áhvílir úrslitinum áðrenn skatt. Skattur, sum stendst av 
eginpeningsflytingum, verður førdur beinleiðis yvir eginognina. Skatturin fevnir bæði um skatt, sum skal 
gjaldast, og um broytingar í útsettum skatti, netto. Útsettur skattur og skattaogn verður víst í fíggjarstøðuni, 
treytað av, at útsettur skattur og skattaogn kunnu mótroknast. 
 
Útsetti skatturin verður tikin upp til áljóðandi virði, sum verður roknað av tíðarbundnu mununum millum tey 
roknskaparligu og tey skattligu virðini og av skattligum hallum við árslok. 
  
Skattaogn verður tikin við í fíggjarstøðuna, tá tað er sannlíkt, at hon kann mótroknast í framtíðar 
skattskyldugum inntøkum.  
 
AVSETINGAR 
Tað verður ikki avsett ímóti skyldum fyrr enn samtakið veruliga hevur eina skyldu (rættarliga ella veruliga), 
sum er viðvíkjandi hendingum, sum eru farnar fram, og har tað er sannlíkt, at samtakið skal gjalda hesa 
skylduna, og at gjaldið kann gerast neyvt upp. Avsetingarnar verða gjøgnumgingnar hvørja ferð, 
roknskapurin verður uppsettur, og støddin lýsir tað frægastu metingina av upphæddina á skylduni. 
 
HENDINGAR EFTIR ROKNSKAPARLOK 
Nýggjar upplýsingar um fíggjarligu støðuna hjá samtakinum við árslok, sum eru fingnar til vega eftir 
roknskaparlok, eru tiknar við í ársroknskapin. Hendingar eftir roknskaparlok, sum ikki ávirka fíggjarligu 
støðuna hjá samtakinum við roknskaparlok, men sum ávirka fíggjarligu støðu samtaksins í framtíðini, verða 
tiknar við, um tær verða mettar at vera týðandi. 
 
GJALDFØRÐISFRÁGREIÐING 
Gjaldførðisfrágreiðingin hjá samtakinum vísir gjaldførið hjá samtakinum býtt sundur í rakstrar-, íløgu- og 
fíggjarvirksemi. Frágreiðingin vísir hvørja ávirkan tey einstøku virksemini hava á gjaldførið hjá samtakinum. 
Gjaldførðisstreymarnir sum stavar frá at keypa og selja fyritøkur, verða tiknir við undir íløguvirksemi.   
 
INNANHÝSIS UMLEGGINGAR Í SAMTAKINUM 
Í 2009 vórðu ongar innanhýsis umleggingar í samtakinum. Tó metir nevndin núverandi skipan hjá 
samtakinum ikki at vera nøktandi og hevur tí ætlanir um at leggja tey bæði dótturfeløgini, P/F Sveip og P/F 
Bakkafrost Packaging, saman. Tey skulu leggjast saman pr. 1. januar 2010. Móðirfelagið eigur 100% í 
báðum dótturfeløgunum, sum verða løgd saman sambært samanleggingarreglunum. Samanleggingin fær 
onga ávirkan á konsernroknskapin. 
 
Hagreiðingarvirksemið er ikki løgfrøðiliga í samsvari við geiraásetingina, sbr. notu 4 í ársfrásøgnini fyri 2009. 
Tí hevur leiðslan í umbúna at flyta kryvjivirksemið frá P/F Bakkafrost Processing til P/F Bakkafrost 
Harvesting, sum er ein partur av aligeiranum. 
 
ROKNSKAPARÁSETINGAR, SUM IKKI ERU SETTAR Í GILDI ENN 
Niðanfyri standa nýggjar ella broyttar roknskaparásetingar og tulkingar, sum ikki eru settar í gildi fyri 
tíðarskeiðið 1. januar til 31. desembur 2009. Niðanfyri nevndi dagur er tann seinasta freistin fyri at samtakið 
kann fara at nýta tær nýggju til ásetingarnar og tulkingarnar. Upplýsingarnar eru roknskaparásetingar og 
tulkingar, sum eru almannakunngjørdar áðrenn ársfrágreiðingin varð almannakunngjørd. Tær broytingarnar, 
sum ES ikki hevur góðtikið, eru ikki tiknar við niðanfyri. 
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IFRS 3 (dagførd) Virkissamanleggingar 
Endurskoðaða IFRS 3 fevnir í mun til núverandi IFRS 3 eisini um ávísar tillagingar og greiðari orðingar 
viðvíkjandi yvirtøkuháttinum. Hetta fevnir eitt nú um goodwill eftir yvirtøkuháttinum, tá yvirtøkan verður gjørd 
stigvíst, minnilutaáhugamál og treytaðan prís. Flytikostnaður, umframt kostnaðin í sambandi við at geva 
partabrøv út og at taka lán, verða kostnaðarførd so hvørt. IFRS 3 (dagført) fær gildi fyri roknskaparár, sum 
byrja 1. juli 2009 ella seinri. Samtakið fer væntandi at nýta IFRS 3 (dagført) frá 1. januar 2010. 
 
IAS 27 (dagført) Konsernroknskapir og einstakir ársroknskapir 
Dagførdi IAS 27 hevur fleiri ásetingar enn galdandi IAS 27 hevur, tá broytingar eru í ognarpørtum í 
dótturfeløgum og hvussu farast skal fram tá dótturfeløg verða seld. Eftir dagførdu ásetingunum skulu 
ognarpartar í einum fyrrverandi dótturfelagi takast upp til dagsvirðið, um samtakið hevur mist ræði á 
felagnum, og um vinningurin ella tapið verður tikið við í rakstrarroknskapin. Tann dagførdi standardurin hevur 
eisini broytingar í ásetingunum um, hvussu hallið í einum dótturfelagi skal býtast. Eftir dagførda IAS 27 skal 
tann samlaða inntøkan býtast millum tað felagið, sum hevur ræði á dótturfelagnum og tað felagið, ið ikki 
hevur ræði á dótturfelagnum, hóast hetta førir við sær, at tað felagið, ið ikki hevur ræði, hevur undirbalansu. 
IAS 27 (dagført) fær gildi fyri roknskaparár, sum byrja 1. juli 2009 ella seinri. Samtakið fer væntandi at nýta 
IFRS 27 (dagført) frá 1. januar 2010. 
 
 
IFRIC 15 Avtalur um at byggja bygningar 
Tulkingarnar siga frá muninum, hvussu fastar ognir roknskaparliga verða viðgjørdar, og eisini nær ein ætlan 
kemur undir IAS 11 Entreprisusáttmálar ella undir IAS 18 Nettosøla. Tulkingarnar fáa gildi fyri roknskaparár, 
sum byrja 1. januar 2010 ella seinri. Samtakið fer væntandi at nýta IFRIC 15 frá 1. januar 2010. 
 
NOTA 3.   ROKNSKAPARLIGAR METINGAR 
Tá roknskapir verða settir upp eftir IFRS krevst, at leiðslan vurderar og ger metingar og nýtir fyritreytir, sum 
fáa ávirkan á nýtta roknskaparháttin og á roknskaparligu virðini á ognum, skyldum, inntøkum og kostnaðum. 
Tær gjørdu metingar og fyrtreytir, sum liggja til grund fyri metingunum, eru settar upp eftir royndum og øðrum 
viðurskiftum, sum roknað verður við, eru viðkomandi og sannlík, tá metast skal. Metingarnar verða tíðum 
gjøgnumgingnar, og tey ásannaðu virðini og úrslitini kunnu víkja frá upprunaligu metingunum. Broytingarnar í 
metingunum verða tiknar við í tí tíðarskeiði, tá metingin verður broytt. 
 
Tær vurderingar og metingar, sum hildnar verða at hava størsta týdning fyri roknskapin hjá Bakkafrost-
samtakinum eru settar upp niðanfyri. 
 
BIOMASSIN VIRÐISMETTUR 
Tá metast skal um livandi fisk í sjónum, skal bæði metast um tal og tyngd og um góðskuna á fiskinum. Tá 
mett verður um livandi fisk, verða tey seinastu kendu tølini um livandi fiskin nýtt, og eisini verður tá mett um 
dygdina á fiskinum eftir søguligum upplýsingum. Sum ásett er í IAS 41 verður livandi fiskur tikin við í 
fíggjarstøðuna til ein mettan marknaðarprís tann dagin, roknskapurin endar. Tað metta marknaðarvirðið á 
livandi fiski hvílir altíð á nakrar ótryggar fyritreytir, hóast samtakið hevur drúgvar royndir at meta um hesi 
viðurskiftini. Nøgdin og tygdin á livandi fiski er í sær sjálvum gjørd upp eftir eini meting, sum hvílir á hvussu 
nógv smolt vórðu sett út, ta mettu meðalvektina, roknaðu deyðiligheitina, sum er gjørd út frá talinum á 
deyðum fiski í tíðarskeiðnum v.m. Tað er greitt frá virðisásetingarleiðbeiningunum í notuni um livandi fisk í 
ársroknskapinum.   
 
 
SÁTTMÁLAR TIL FASTAN PRÍS 
Felagið hevur langtíðarsáttmálar um góðskaðar laksavørur. Hesir sáttmálar eru greiðir og kunnu ikki tulkast 
og eru tí ikki viðgjørdir sum fíggjarlig amboð. Sáttmálarnir taka einans støði í, at góðskaðu laksavørurnar 
verða latnar. Sáttmálarnir eru ikki umsetiligir, og hava heldur onga treyt um at gjaldast skal við reiðum 
peningi. Tað verður sett av at standa ímóti møguligum tapsgevandi sáttmálum, har samtakið hevur bundið 
seg at selja laksavørur fyri ein prís, sum er lægri enn tann roknaði marknaðarprísurin á livandi fiski. 
 
 
HVUSSU ÚTSETTUR SKATTUR VERÐUR VIÐGJØRDUR ROKNSKAPARLIGA 
Útsettur skattur verður roknaður eftir galdandi skattasatsi og eftir galdandi skattalóg, og sum væntast at 
verða galdandi framyvir. Skattaogn verður tikin upp tá væntað verður, at samtakið framyvir fer at geva 
rakstrarvinning. Tað eru fleiri handlar og útrokningar í sambandi við vanliga raksturin, har skattligu 
viðurskiftini eru óviss. Útsettur skattur verður roknaður eftir áljóðandi skattasatsi í samsvari við IAS 12. Hetta 
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merkir t.d., at nettonútíðarvirðið av eitt nú framfluttum skattligum hallum, sum verða nýtt í framtíðini, víkja frá 
roknskaparliga virðinum. 
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Nota 4 Upplýsingar um rakstrargeirar   
       
       
       
    Virðisøkt  Bakkafrost 
2009 – DKK 1.000     Aling framleiðsla Elimineringar konsernin 

       
Uttanhýsis nettosøla   237.856 358.709 0 596.565 
Innan nettosøla     250.011  0 -250.011 0 
Nettosøla tilsamans     487.867 358.709 -250.011 596.565 
Av- og niðurskrivingar   -16.997 -3.800 0 -20.797 
Rakstrarkostnaðir   -343.284 -74.085 0 -417.368 
Innanhýsis rakstrarkostnaðir   0 -250.011 250.011 0 
Javning tilmarknaðarvirði á biomassa   33.655 0 0 33.655 
Inntøkur frá assosieraðum fyritøkum   312 28 0 340 
Rakstrarúrslit (EBIT)     161.553 30.842 0 192.394 
Rentuinntøkur netto   7.765 14 -4.865 2.915 
Rentukostnaðir netto   -16.615 -2.322 4.865 -14.072 
Rakstrarúrslit áðirenn skatt     152.703 28.534 0 181.237 
Skattur     -27.396 -5.113 0 -32.509 
Ársúrslit     125.308 23.421 0 148.728 

       
EBITDA     178.550 34.641 0 213.191 

       
OGNIR       
Íløgur í assosieraðar fyritøkur   0 0 0 0 
       
SKYLDUR   295.416 49.731 -113.002 232.145 

       
ÍLØGUR       
Materiellar rakstrarognir   17.226 4.113 0 21.339 
Immateriellar rakstrarognir   0 0 0 0 
Avskrivingar   -16.997 -3.800 0 -20.797 
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    Virðisøkt  Bakkafrost 
2008 – DKK 1.000     Aling framleiðsla Elimineringar konsernin 

       
Uttanhýsis nettosøla   122.463 243.171 0 365.634 
Innan nettosøla     178.519  0 -178.519 0 
Nettosøla tilsamans     300.982 243.171 -178.519 365.634 
Av- og niðurskrivingar   -15.348 -3.615 0 -18.963 
Rakstrarkostnaðir   -221.407 -54.364 0 -275.771 
Innanhýsis rakstrarkostnaðir   0 -178.519 178.519 0 
Javning tilmarknaðarvirði á biomassa   -7.632 0 0 -7.632 
Inntøkur frá assosieraðum fyritøkum   238 -349 0 -111 
Rakstrarúrslit (EBIT)     56.833 6.324 0 63.157 
Rentuinntøkur netto   2.967 6 -1.468 1.505 
Rentukostnaðir netto   -17.156 -2.825 1.468 -18.514 
Rakstrarúrslit áðirenn skatt     42.643 3.505 0 46.148 
Skattur     -7.217 -593 0 -7.810 
Ársúrslit     35.427 2.912 0 38.339 

       
EBITDA     72.181 9.939 0 82.120 

       
OGNIR       
Íløgur í assosieraðar fyritøkur   0 0 0 0 
       
SKYLDUR   394.380 46.415 -129.915 310.880 

       
ÍLØGUR       
Materiellar rakstrarognir   30.399 3.556 0 33.955 
Immateriellar rakstrarognir   0 0 0 0 
Avskrivingar   -15.348 -3.615 0 -18.963 
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BÝTIÐ Á    2009 2008 
ALDUM OG KRUVDUM LAKSI 
(svt)   tgw % tgw % 
Krudvur fiskur nýttur í virðisøktari 
framleiðslu   10.977 56,9% 8.416 59,4% 
Uttanhýsis keyptur laksur til virðisøking  304 1,6% 0 0,0% 
Kruvdur laksur seldur feskur/frystur   7.708 40,0% 5.763 40,6% 
Uttanhýsis keyptur laksur seldur 
feskur/frystur  302 1,6% 0 0,0% 
Kruvdur og keyptur laksur  
(svt)     19.292 100,0% 14.179 100,0% 

       
       
       
LANDAFRØÐILIGT BÝTIÐ AV NETTOSØLU GRUNDAÐ Á  
HVAR KUNDIN ER STADDUR   
       
Landafrøðiligur marknaður         2009 2008 
Evropa     443.398 354.965 
USA     128.210 943 
Onnur viðkomandi økir         24.956 9.726 
Tilsamans         596.565 365.634 
 
Bakkafrost konsernin virkar serliga á útflutningsmarknaðunum.   
       
Bakkafrost konsernin rekur alivirksemi umfatandi øll framleiðslulið frá at klekja rogn til kruvdan laks, á 
umleið 5 kilo í meðal. Laksurin verður partvíst seldur á spotmarknaðinum og útfluttur til framleiðslu-
fyritøkur at virka uttanlands 
 
Eisini rekur Bakkafrost eina verksmiðu til virðisøking har feskur laksur verður nýttur sum rávøra. Geirarnir 
eru nágreinaðir eftir um hvørt framleiðslan verður seld til ídnaðarmarknaðir uttanlands, ella til nýtslu hjá 
endabrúkaranum á smásølumarknaðinum 
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Nota 5 Lønir og starvsfólkakostnaðir   
      
Sundurgreingin av lønarkostnaðum      
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Lønir    71.027 56.186 
Arbeiðsmarknaðargjøld    2.073 1.700 
Eftirlønargjøld    4.777 3.058 
Aðrir lønarkostnaðir    137 0 
Lønarkostnaðir tilsamans       78.014 60.944 
      
Tal á ársverkum í meðal   355 282 
      
      
SAMSÝNING TIL LEIÐSLU OG  
LYKLASTARVSFÓLK    
      

Lønir og aðrir kostnaðir goldnir Løn Bonus Eftirløn Naað 
Tilsamans  

2009 
      
Forstjóri 944 0 30 0 974 
Fíggjarleiðari* 72 0 0 0 72 
Søluleiðari 470 0 61 0 531 
Rakstrarleiðari – aling á sjónum 631 0 53 0 684 
Rakstrarleiðari – Góðskingarvirki 509 0 51 0 560 
Rakstrarleiðari – Hagreiðing 523 0 46 0 569 
Rakstrarleiðari – smoltframleiðsla 620 0 55 0 675 
Samsýngingar tilsamans 3.768 0 296 0 4.064 
* Í starvi frá desembur 2009       
 
Samsýning til leiðslu og lyklastarvsfólk     
Samlaða samsýningin til leiðslu og lyklastarvsfólk ser samansett av grundløn, øðrum fyrimunum og eftir-
lønaravtalum, men varierar frá persóni til persón. 
 
Forstjórin í konsernini ásetir samsýningarnar til onnur leiðandi starvsfólk og lyklapersónar í samráði við 
nevndarformannin. 
 
Samlaða samsýningin er ásett grundað á tørvin á kappingarførum treytum í teimum ymisku virkisøkjunum. 
Samsýningin skal stiðja undir kappingarførið hjá fyritøkuni á teimum relevantu arbeiðsmarknaðinum. 
Samlaða samsýningin má ikki hótta umdømi hjá Bakkafrost, ella verða marknaðarførandi, men skal viðvirka 
til, at Bakkafrost kann fáa og varveita leiðarar við neyðugum førleikunum og royndunum. Grundlønin verður 
endurmett árliga og verður fastløgd út frá støðinum á arbeiðsmarknaðinum 
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Uppsagnarfreistir og fráfaringarløn     
Forstjórin hevur eina uppsagnarfreist á 24 mánaðar, meðan aðrir leiðandi og lyklapersónar hava upp-
sagnarfreistir millum 6 og 12 mánaðir, alt eftir hvørjum starvi tey eru í. 
      
Nevndarsamsýningar      
      

DKK 1.000       
           

2009 
                    

2008 
Rúni M. Hansen (valdur 15. desembur 2009) Nevndarformaður 0 0 
Odd Eliasen  Næstformaður 48 48 
Trine Sæther Romuld (vald 15. 
desembur 2009)  Nevndarlimur 0 0 
Annika Frederiksberg  Nevndarlimur 48 40 
Virgar Dahl  Nevndarlimur 48 48 
Johannes Jensen (valdur 15. desembur 2009) Nevndarlimur 0 0 
Líggjas í Bø (fór frá 15. desembur 2009) Nevndarformaður 96 96 
Hans Jacobsen (fór frá 15. desembur 2009) Nevndarlimur 48 48 
Óli Mortensen (fór frá 15. desembur 2009) Nevndarlimur 48 40 
      
      
      
Lán til starvsfólk      
Tann 31.12.2009 eru eingi starvsfólkalán     
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Nota 6. Grannskoðarakostnaðir     
      

Samsýning goldin grannskoðarunu (uttan MVG) kann sundurgreinast soleiðis:  
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Lógarkravd grannskoðan    306 351 
Skattaráðgeving    18 21 
Aðrar tænastur    36 41 
Grannskoðarakostnaðir tilsamans       360 413 
      
 
Nota 7. Fíggjarpostar netto     
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Aðrar fíggjarinntøkur    2.915 1.505 
Fíggjarinntøkur       2.915 1.505 
      
      
Rentukostnaðir á langfreistaðum lánum    -7.691 -7.620 
Rentukostnaðir á rakstrarkredittum    -5.365 -10.167 
Rentukostnaðir á vøru- og tænastuskuld   -10 -6 
Fíggjarkostnaðir       -13.065 -17.793 
      
      
      
Gjaldoyramunir    -630 -44 
Gjaldoyraávirkan netto       -630 -44 
      
      
Aðrir fíggjarligir kostnaðir    -377 -677 
Aðrir fíggjarpostar       -377 -677 
      
Fíggjarpostar tilsamans       -11.157 -17.009 
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Nota 8. Materiell støðisogn    
      
      
   Framleiðslu-      

DKK 1.000 

Bygningar 
og 

grundøki 

tól, 
rakstrargøgn 
og aliútgerð 

 
Aðrar 
ognir 

Tilsamans 
2009 

Tilsamans 
2008 

      
Útveganarvirði 01.01 94.307 194.535 12.273 301.115 267.160 
Tilgongdir í árinum 6.683 13.202 1.454 21.339 33.955 
Frágongdir í árinum 0 -291 0 -291 0 
Útveganarvirði 31.12 100.990 207.446 13.727 322.163 301.115 
      
      
Uppskrivingar 01.01 4.016 5.739 541 10.296 10.296 
Uppskrivingar 31.12 4.016 5.739 541 10.296 10.296 
      

Avskrivingar 01.01 -18.031 -59.145 -3.580 -80.756 -61.793 
Avskrivingar í árinum -2.990 -16.675 -1.132 -20.797 -18.963 
Afturførdar avskrivingar á  
  seldum ognum  0 96 0 96 0 
Avskrivingar 31.12 -21.021 -75.724 -4.713 -101.457 -80.756 
      
Roknskaparvirði 31.12 83.985 137.461 9.556 231.002 230.655 
 
 
Bygningarnir á Glyvrum og í Klaksvík standa á leigaðum grundøkjum.  
      
Mett livitíð 25 ár 10 ár  3–5 ár   
Avskrivingarháttur linierur linierur linierur   
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Nota 9. Dóttir- og assosieraðar fyritøkur    
      
     Bókað virði 

DKK 1.000 Konsoliderað Heim-   Atkvøðu- 
P/F 

Bakkafrost  
Felag Ja/Nei staður  Ognarpartur  rættindi Holding 
      
P/F Faroe Salmon Ja Glyvrar 100% 100% 157.339 
P/F Faroe Salmon Processing Ja Glyvrar 100% 100% 55.515 
P/F Faroe Smolt Ja Glyvrar 100% 100% 1.900 
P/F Bakkafrost Ja Glyvrar 100% 100% 8.168 
P/F Kassavirkið á Bakka Ja Glyvrar 100% 100% 6.667 
P/F Salmon Proteins Nei Eiði 28.46% 28.46% 1.362 
Total         230.952 

 
Samandrignar fíggjarligar uplýsingar um P/F Salmon Proteins fyri 2009 (DKK 1.000): 
Nettosøla tilsamans      7.425 
Ársúrslit       1.042 
Fíggjarjavni       14.60 
Eginogn       9.152 
 
 
Yvirtiknar fyritøkur við samanlegging 
P/F Vestlax Holding og P/F Bakkafrost Holding vóru løgd saman til eitt felag við virknaði 1. januar 2010. Eftir 
IFRS 3 er samanleggingin av fyritøkunum viðgjørd sum ein yvirtøka, har P/F Bakkafrost Holding var 
framhaldandi, og P/F Vestlasx Holding var uppathaldandi. Eftir samanleggingina eiga partaeigararnir í P/F 
Vestlax Holding 24,52 % av framhaldandi fyritøkuni. 
 
Detaljur um býti av marknaðarvirðum og ávirkanina á fíggjarligu støðuna er víst í talvuni niðanfyri. 
 
 
 
 
DKK 1.000 

 
Bókað virði 

Javning til 
marknaðarvirði 

Ávirkan á konsern-
roknskapin 

Goodwill 68,498 -64,961 3,537 
Aliloyvi 0 132,709 132,709 
Materiell støðisogn 100,142 0 100,142 
Fíggjar lig ogn  6,116 0 6,116 
Biomassi 102,379 0 102,379 
Onnur ogn i umferð 61,439 0 61,439 
Útsettur skattur 5,060 -23,888 -18,828 
Langfreistað 
rentuberandi skuld -152,769 0 -152,769 
Stuttfreistað 
rentuberandi skuld -3,191 0 -3,191 
Onnur stuttfreistað skuld -32,884 0 -32,884 
Ávirkan á Eginogn 154,790 43,860 198,650 
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Nota 10. Partabrøv og kapitalpartar í øðrum feløgum 
 
 
DKK 1.000 
Móðirfelagið 

Ognarpartur Útveganarvirði Upp- og niður-
skrivingar 

Bókað virði 

P/F Dagsbrún 8.62% 5,500 1,927 7,427 
P/F Vestlax Holding 8.10% 10,000 6,085 16,085 
Onnur   27 0 27 
Tilsamans       23,539 
 
Íløgur í aðrar fyritøkur eru klassifiseraðar sum tøkar at selja. Partabrøv og kapitalpartar har Bakkafrost 
Konsernin ikki hevur týðandi ávirkan er tikin upp til útveganarvirði. Hetta er av tí, at marknaðarvirði kann ikki 
mátast álítandi. 
 
 
 
 
 

Nota 11. Goymsla      
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Rávøra og vøra í gerð    9.871 8.060 
Liðug vøra    10.656 9.314 
Goymsla tilsamans       20.527 17.373 

 
Rávøra er í høvuðsheitum fóður á alistøðunum, og rávøra og pakkitilfar ið verður nýtt í virðisøkingini. 
 
Vøra í gerð umfatar hálvfabrikata og eykalutir 
 
Liðugvøra umfatar alla framleiðslu, ið er klár at selja, so sum feskur og frystur laksur, og ymsar laksaúrdráttir. 
 
Goymsla er tikin upp til til kostvirði, burtursæð frá laksi ið er kruvdur í atknýttum feløgum, ið er tikin upp til 
marknaðarvirði tá kruvt varð. 
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Nota 12. Lívfrøðiligar ognir     
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Lívfrøðiligar ognir, bókað virði 01.01   229.720 205.138 
Øking frá framleiðslu ella keypi   272.139 272.649 
Øking frá keyptum fyritøkum    0 0 
Minking orsakað av tøku ella sølu (kostnaðarvirði)  -308.017 -240.436 
Marknaðarvirðisjavning 01.01 afturførd    -13.211 -20.843 
Marknaðarvirðisjavning 31.12. bókað    46.866 13.211 
Lívfrøðiligar ognir, bókað virði 31.12     227.497 229.720 
      
Svimjandi fiskur < 4 kilo miðal livandi vekt   5.159 4.409 
Svimjandi fiskur > 4 kilo miðal livandi vekt   5.510 8.589 
Fiskur á sjónum tilsamans       10.669 12.998 
      
Nøgd tikin í árinum (tons í kruvdari vekt) 18.685 15.504 
      
Marknaðarvirðisjavningar fiskur < 4 kg. í meðal livandi vekt  10.132 0 
Marknaðarvirðisjavningar fiskur > 4 kg. í meðal livandi vekt  36.734 13.211 
Broyting í marknaðarvirðisjavning á 
lívfrøðiligum ognum     46.866 13.211 
      
Broyting í marknaðarvirðisjavning á 
lívfrøðiligum ognum    180.630 216.509 
Bókað virði lívfrøðiligar ognir       227.497 229.720 

 
 
 
Virðismáting á lívfrøðiligum ognum 
 
IAS 41 ásetir at livandi biomassi skal virðisásetast til marknaðarvirði minus slakti- og sølukostnaðir. 
 
Útrokningin á mettum marknaðarvirði er grundað á marknaðarivirði fyri kruvdum laksi. Prísirnir eru minkaðir 
við hagreiðingarkostnaði og flutningskostnaði til marknað fyri at fáa nettovirði hjá alaranum.  Virðisásetingin 
tekur hædd fyri væntaðum góðskubýti. Í roknskapinum verður broytingin í mettum marknaðarvirði bókað í 
rakstrarroknskapin so hvørt. 
 
 
 
 
Virðismetingarháttur 
Virðismetingin verður gjørd fyri hvørja framleiðslueind, og er grundað á biomassa í sjónum á hvørjum aliøki 
sær. Biomassin verður gjørdur upp eftir talinum á fiski, mettari meðalvekt og lívfrøðiligan kostnað fyri 
biomassan. Vektin er falda upp við mettum virði pr kg. sum avspeglar faktisk virði. Nýtti prisurin, er prísurin á 
fiski, ið er tøkubúgvin. Virðisásetingin tekur hædd fyri, at ikki allur fiskurin er á sama góðuskustigi. 
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Týðandi fyritreytir fyri at áseta virði á livandi fiski 
Metingin av marknaðarvirð á biomassa vil altíð verða grundað á fyritreytir ið eru óvissar, eisini hóast fyritøkan 
hevur drúgvar royndir á økinum. Nøgdin av biomassa er í sjálvum sær ein meting, sum er grundað á talið á 
smoltið, ið er sett á sjógv, mettan vøkstur og mettu deyðiligheitina í tíðarskeiðum v.m. Góðskan á fiskinum er 
torfør at meta um, og sjálvt har góðar metingar fyriliggja, er góðskan misjøvn. Sjálvt smáir prísmunir 
grundaðir á góðskuspjaðingina kunnu geva føra til stór frávik í virðinum, hóast allur fiskur og stødd á fiski í 
anleggunum samsvarðar við metingarnar. Prísmetingarnar eru eisini sera týðandi fyri virðismetingina, og um 
nøgdin í ringunum er á 10.669 tons, vil ein prísbroyting á 1 krónu hevur eina ávirkan á metingina á kr. 10,7 
mió. 
 
 
 

Nota 13. Vøru- og tænastuáogn og onnur áogn  
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Vøru- og tænastuáogn    66.649 42.449 
Afturførdar avsetingar fyri tapi    74 42 
Avsetingar fyri tapi    -79 -21 
Vøru- og tænastuáogn netto       66.644 42.469 
      
Forútgjaldingar    1.431 256 
MVG    11.326 8.832 
Onnur    547 5.751 
Onnur áogn       13.304 14.839 
      
Vøru- og tænastuáogn og onnur áogn tilsamans     79.948 57.309 

 
 
 
 
      
Vøru- og tænastuáogn aldursbýtt     
DKK 1.000       2009 2008 
      
Áogn ikki forfallin    66.517 29.217 
Forfallin 0-6 mánaðar    44 13.252 
Forfallin meiri enn 6 mánaðar    83 0 
Tilsamans       66.644 42.469 

 
 
Gjaldoyraváði knýttur at vøru- og tænastuáogn 
 
Samtakið hevði vøru- og tænastuáogn í fremmandum gjaldoyra fyri tilsamans kr. 66,6 mió. við ársenda. 
Niðanfyri er bókaða virði á áogn sundurgreinað eftir gjaldoyra, umroknað til DKK eftir kursinum 31.12. 
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Áognin sundurbýtt  
eftir gjaldoyra:      
DKK 1.000       2009 2008 
      
DKK    45.523 30.282 
EUR    15.507 9.244 
USD    1.643 640 
GBP    2.077 1.047 
Onnur    1.894 1.256 
Tilsamans       66.644 42.469 

 
 
 
Nota 14. Samanseting av eginogn 
Vísandi til Føroysku roknskaparlóggávuna, er eginognin býtt upp í flokkar. 
 
Bundin eginogn er eginogn, har útlutan til eigararnar bert kann gerast eftir serligum framferðarhættum sum 
fyriskrivað í føroysku partafelagslógini. Bundin eginogn er samansett av tiltaksgrunni fyri uppskrivingum av 
fíggjarligari støðisogn, tiltaksgrunni fyri uppskrivingum av materiellari støðisogn og tiltaksgrunni fyri 
uppskriving av biomassa til marknaðarvirði. 
 
Frí eginogn kann verða býtt út til partaeigararnar, ella nýtt á annan hátt, við aðalfundarsamtykt. 
 
Samansetingin av eginognini kann sundurgreinast soleiðis: 
 
 

DKK 1.000 

Parta-
pen-
ingur 

Yvirkurs-
grunnur 

Upp-
skriv. 

grunnur 
fyri 

fíggj. 
støðis-

ogn 

Uppskot 
til vinn-
ingsbýti 

Upp-
skriv. 

grunnur 
fyri 

mat. 
støðis-

ogn  

Marknaðar-
javning á 

biomassa 
Fluttur 

vinningur 
Eginogn 

tilsamans 
         
Eginogn 01.01.2009 2.992 86.676 3.083 5.000 8.592 13.211 122.096 241.650 
Ársúrslit 0 0 0 0 0 33.655 115.073 148.728 
Goldið vinningsbýtið 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 
Uppskot til vinningsbýti 0 0 0 18.000 0 0 -18.000 0 
Upppskrivingar, 
ognarpartur í  
assosieraðum feløgum 0 0 340 0 0 0 -340 0 
Javning til 
marknaðarvirði 
á virðisbrøvum tøk at 
selja 0 0 4.279 0 0 0 0 4.279 
Útsettur skattur á 
virðisbrøvum 
tøk at selja* 0 0 -770 0 0 0 0 -770 
Eginogn 31.12.2009 2.992 86.676 6.932 18.000 8.592 46.866 218.829 388.887 
         

* Onnur totalinntøka 
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DKK 1.000 

Parta-
pen-
ingur 

Yvirkurs-
grunnur 

Upp-
skriv. 

grunnur 
fyri 

fíggj. 
støðis-

ogn 

Uppskot 
til vinn-
ingsbýti 

Uppskriv. 
grunnur 
fyri mat. 

støðisogn  

Marknaðar-
javning á 

biomassa 
Fluttur 

vinningur 
Eginogn 

tilsamans 
         
Eginogn 01.01.2008 2.992 86.676 1.569 0 8.592 20.843 81.672 202.344 
Ársúrslit 0 0 0 0 0 -7.632 45.970 38.339 
Goldið vinningsbýtið 0 0 0 5.000 0 0 -5.000 0 
Uppskot til vinningsbýti 0 0 546 0 0 0 -546 0 
Upppskrivingar, 
ognarpartur í  
assosieraðum feløgum 0 0 1.179 0 0 0 0 1.179 
Javning til 
marknaðarvirði 
á virðisbrøvum tøk at 
selja 0 0 -212 0 0 0 0 -212 
Útsettur skattur á 
virðisbrøvum 
tøk at selja 2.992 86.676 3.083 5.000 8.592 13.211 122.096 241.650 
Eginogn 31.12.2008         

 
 



69 
 

 

Nota 15. Partapeningur og høvuðspartaeigarar   
      
Partapeningur      
      
DKK 1.000         Partapeningur 
      
Partapeningur 31.12.2008     2.992 
Partabrævaútgáva í árinum     0 
Partapeningur 31.12.2009         2.992 

 
      
Partapeningurin í móðurfelagnum umfatar:     

DKK      
Tal á  

partabrøvum Áljóðandi  Partapeningur 
Vanlig partabrøv   1 1.000.000 1.000.000 
Vanlig partabrøv   15 100.000 1.500.000 
Vanlig partabrøv   1 63.971 63.971 
Vanlig partabrøv   4 50.000 200.000 
Vanlig partabrøv   1 36.029 36.029 
Vanlig partabrøv   13 10.000 130.000 
Vanlig partabrøv   5 5.000 25.000 
Vanlig partabrøv   1 4.959 4.959 
Vanlig partabrøv   1 2.356 2.356 
Vanlig partabrøv   1 1.747 1.747 
Vanlig partabrøv   1 1.621 1.621 
Vanlig partabrøv   1 1.558 1.558 
Vanlig partabrøv   1 1.548 1.548 
Vanlig partabrøv   1 1.285 1.285 
Vanlig partabrøv   2 1.274 2.548 
Vanlig partabrøv   1 1.095 1.095 
Vanlig partabrøv   1 1.072 1.072 
Vanlig partabrøv   17 1.000 17.000 
Partapeningur tilsamans         2.991.789 
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PARTAEIGARAR      
Partaeigarar, ið áttu meiri enn 5% av partapeninginum tann 31.12.2009 vóru:   

DKK      
Áljóðandi virði á 
partabrøvunum 

Lutfalsligur 
partur 

Atkvøðu-
partur 

      
P/F Føroya Banki   1.007.621 33,68% 33,68% 
Hans Jacobsen   473.043 15,81% 15,81% 
P/F Havsbrún   472.285 15,79% 15,79% 
J. Regin Jacobsen   424.558 14,19% 14,19% 
Kverva AS     217.095 7,26% 7,26% 

 
Partaeigarar, ið eiga meiri enn 5% tilsamans  2.594.602 86,73% 86,73% 
Aðrir partaeigarar tilsamans     397.187 13,27% 13,27% 
      
Tal á partabrøvum tilsamans     2.991.789 100,00% 100,00% 
      
      
Partabrøv, ið nevndarlimur og stórn eiga:    

Navn   Heiti   
Tal á 

partabrøvum 
Lutfalsligur 

partur 
      
Runi M Hansen (valdur 15. desembur 2009 Nevndarformaður 0 0,00% 
Odd Eliasen  Næstformaður 0 0,00% 
Trine Sæther Romuld (vald 15. desembur 
2009) Nevdarlimur 0 0,00% 
Annika Frederiksberg  Nevdarlimur 0 0,00% 
Virgar Dahl  Nevdarlimur 0 0,00% 
Johannes Jensen (valdur 15. desembur 2009) Nevdarlimur 0 0,00% 
Líggjas í Bø * (fór frá 15. desembur 2009) Nevndarformaður 36.029 1,20% 
Hans Jacobsen (fór frá 15. desembur 2009) Nevdarlimur 473.043 15,81% 
Óli Mortensen (fór frá 15. desembur 2009) Nevdarlimur 0 0,00% 
J. Regin Jacobsen  Stjóri 424.558 14,19% 
      
* Óbenleiðis ognarpart ígjøgnum Sp/F Hjallur    
      
Vinningsbýti 
Nevndin hevur skotið upp at gjalda út kr. 18.000.000 í vinningsbýti. Uppskotið til vinningsbýti er ikki innroknað 
sum skuld men sum ein partur av eginognini tann 31.12.2009. 
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Nota 16. Netto rentuberandi skuld    
      
Langfreistað rentuberandi skuld      
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Skuld til peningastovnar    87.382 120.738 
Leasing skyldur    0 367 
Avdráttir av langfreistaðari skuld komandi ár   -53.033 -33.723 
Onnur langfreistað skuld    0 0 
Langfreistað skuld tilsamans 31.12.2009     34.350 87.382 

 
Skuld til peningastovnar komandi ár   45.239 122.591 
Avdráttir av langfreistaðari skuld   53.023 33.723 
Langfreistað skuld tilsamans 31.12.2009     98.262 156.313 
      
Rentuberandi skuld tilsamans    132.612 243.696 
Tøkur peningur tilsamans    35.319 471 
Rentuberðandi skuld tilsamans       97.293 243.225 
      

Tøkur peningur er samansettur av innistandandi í bankum við statsveðhaldi. 
 
 
Afturgjaldsprofilurin á fíggjarligu skyldunum er grundaður á ikki-diskonterað sáttmálaásett gjøld. 
Samanløgdu konsernirnar (Bakkafrost og Vestlax) hava ikki nýttar kreditmøguleikar á tilsamans DKK 215 
mió. tann 31.12.2009. 
      
Eftirverðandi tíðarskeið      

31.12.2009 
1–3 

mánaðir 
3–12 

mánaðir 1–5 ár > 5 ár Tilsamans 
      
Rentuberðandi lán 12.500 40.523 29.782 4.568 87.373 
Leasing skyldur 0 0 0 0 0 
Onnur skuld 0 45.239 0 0 45.239 
      
Vøru og tænastuskuld og onnur skuld 42.451 0 0 0 42.451 
      
      
Eftirverðandi tíðarskeið      

31.12.2008 
1–3 

mánaðir 
3–12 

mánaðir 1–5 ár > 5 ár Tilsamans 
      
Rentuberðandi lán 2.101 31.264 54.999 32.374 120.738 
Leasing skyldur 0 367 0 0 367 
Onnur skuld 0 122.591 0 0 122.591 
 43.382 0 0 0 43.382 
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Meira um rentuberandi skuld 
Samtakið undirskrivaði eina nýggja lánsavtalu i februar 2010 upp á tilsamans kr. 400 mió., býtt sundur á tveir 
trekningsrættir á tilsamans kr. 200 mió. og tvey seriulán á tilsamans kr. 200 mió.. 
 
Rentan er CIBOR 3 mánaðar plus eitt ískoyti, ið verður roknað, grundað á býtið millum rentuberandi 
skudarpartin samanborið við EBITDA áðrenn marknaðarjavning á lívfrøðiligum ognum. Ískoytið kann 
sveiggja millum 2% árliga og 4,5% árliga. 
 
DKK 100 mió. skulu gjaldast aftur áðrenn ársenda 2011, býtt sundur í kvartalsligar avdráttir á kr. 12,5 mió.. 
Eftir hetta skulu gjøldini fylgja einum 8-ára avdráttarprofili, ið endar 31.12.2014. Lánini eru tryggjað við veð í 
øllum materiellum ognum, goymslum, aliloyvum og tryggingarskjølum. 
 
Nettorrentuberandi skuldin hjá konsernini, mátað hvønn ársfjórðing, grundað á 4 teir seinastu 
ársfjórðingarnar, má ikki fara upp um EBITDA X 3,5 og frá 31.12.2011, faldað við 3,0. 
 
 
Lánstreytir 
Trekningsrættirnir skulu nýtast til at fíggja skudarar og svimjandi fisk. Ein partur av rættinum má ongantíð 
verða størri enn 80% av tryggjaðari áogn, og hin parturin má ongantíð vera størri enn tað lægra av 
kostvirðinum av fiski á sjónum ella metta standardvirði á fiski á sjónum, sum Føroya Banki ásetir. 
 
EBITDA fyri konsernina skal til eina og hvørja tíð vera minst 1,2 ferðir rentur og avdráttir til bankarnar 
tilsamans. Solvensurn hjá konsernini má ikki verða minni enn 30%. Javningar til marknaðarvirði á svimjandi 
fiski verða ikki tiknar við tá EBITDA verður roknað. 
 
Eftir at hava undirskrivað nýggju lánsavtaluna í februar 2010, hevur Bakkafrost-samtakið og Vestlax-
samtakið fígging fyri tilsamans kr. 458 mió., harav kr. 172 mió. ikki vóru nýttar tann 31.12.2009. 
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Nota 17. Skattur      
      
      
DKK 1.000      
Skattakostnaðir fyri árið kunnu sundurliðast 
soleiðis:     2009 2008 
Skattur at gjalda    0 0 
Broyting í útsettum skatti    32.509 7.810 
Skattur av ársúrsliti       32.509 7.810 
      
      
Skattur at gjalda í fíggjarstøðuni 
           
Skyldugur skattur    0 0 
Skattur at gjalda í fíggjarstøðuni       0 0 
      
      
Sundurgreining av 
tíðarbundnum munum 
           
Materiell støðisogn    120.644 110.918 
Fíggjarligar ognir    8.012 2.028 
Goymsla     227.679 229.498 
Skuldarar    -674 -668 
Hall at flyta fram    -38.541 -209.543 
Tíðarbundnir munir tilsamans       317.120 132.233 
Útsettur skattur (+) / 
Skattafyrimunur (-)       57.082 23.802 
      
      
Avstemman frá nominellari til aktuellan skattasats    
Úrslit áðrenn skatt       181.237 46.148 
Roknaður skattur við 18%   32.623 8.307 
Permantentir munir (18%)    -114 -497 
Roknaður skattakostnaður       32.509 7.810 
Effektivur skattasaatsur    17,9% 16,9% 

 
 
Eftir føroysku skattalóggávuni, skal vøkstur í svimjandi fiski ikki skattast fyrr fiskurin verður tikin. Tí verða 
staðfest stór skattlig hall, tá svimjandi goymslan økist. Skattahall at føra fram eru ikki tíðaravmarkað.  
 
Útsettur skattur av tíðarbundnum munum, avleitt av partabrøvum í assosieraðum fyritøkum eru ikki tikin við,  
tí vinningsbýti millum feløg er skattafrítt eftir føroysku kapitalvinnngsskattalógini. 
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Nota 18. Veðskuld og veðsetingar    
      
Bókað virði á veðlánum og veðsetingum.    
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Langfreistað skuld til fíggjarstovnar   34.350 87.382 
Stuttfreistað skuld til fíggjarstovnar   98.262 156.313 
Tilsamans       132.612 243.696 
      
Bókað virði av veðsettum ognum       
Aliloyvi    0 0 
Materiell støðisogn    231.002 230.655 
Partabrøv    7.427 5.500 
Lívfrøðiligar goymslur (biomassi)    227.497 229.720 
Goymsla    20.527 17.373 
Áogn    66.644 42.469 
Tilsamans       553.097 525.718 

 
 
Feløgini í samtakinum veðhalda mótvegis bankasambondunum sum sjálvskuldnarar in solidum fyri samlaða 
millumverðandi hjá hvørjum øðrum. Veðsetingar einum felag standa eisini sum veðseting hjá øllum hinum 
atknýttu feløgunum. 
 
Endurgjøld frá tryggingum er umfatað av veðsetingunum. 
 
 
 
 
 
 
Nota 19. Váðar 
 
 
FÍGGJARLIGIR VÁÐAR 
Samtakið hevur lánsfígging, ið verður nýtt til íløgur í ali- og góðskingarvirksemi hjá samtakinum. Harumframt 
nýtir samtakið fíggjarlig amboð, so sum vøru- og tænastuáogn, vøru- og tænastuskuld vm., sum eru avleidd 
av dagliga rakstrinum. Samtakið hevir ongar gjaldoyratrygging. 
 
Samtakið hevur eingi fíggjarlig amboð, herundir avleidd fíggjarlig amboð, við spekulatiónsendamáli. 
 
Mest týðandi fíggjarligu váðarnir ið konsernin er útsett fyri eru rentuváðin, gjaldoyraváðin, gjaldførisváðin og 
kreditváðin. Leiðslan hevur eyguni við hesum váðum alla tíðina, og hevur leiðreglur fyri hvussu hesir skulu 
handfarast. 
 
 
 
MARKNAÐARVÁÐI 
 
 
Rentuváði 
Lánini er í løtuni til variabla rentu, ið merkir at rentubroytingar ávirka samtakið beinleiðis. Lán er innroknað til 
amortiserað kostvirði, men munurin milum amortiserað kostvirði og marknaðavirði er lítil. Við verðandi 
fíggjarligu amboðunum tann 31.12.2009 vil ein rentubroyting á 0,5% stig minkað um rentabilitetin við umleið 
kr. 1,5 mió. áðrenn skatt. 
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Gjaldoyraváði 
Bakkafrost selur á heimsmarknaðinum fyri aldum fiski, og partur av inntøkunum og vøruáognini er í 
fremmandum gjaldoyra. Meðan er rávørukeyp v.m. í høvuðsheitum er í donskum krónum. Broytingar í 
gjaldoyrakursum er tí ein váði fyri samtakið. 
 
KREDITVÁÐI 
Váðin fyri at samstarvspartnararnir ikki hava fíggjarliga orku at halda sínar skyldur verður mettur at vera 
lutfallsliga lágur. Tí søguliga hevur samtakið ikki mist stórvegis í hesum sambandi. Tó hevur altjóða 
fíggjarkreppan við sær, at váðin fyri tapi má metast at vera øktur. Samtakið hevur ikki týðandi váða 
viðvíkjandi einstøkum samstarvspartnarum ella samstarvspartnarum, ið mugu metast at vera sum ein eind, tí 
teir hava sama kreditváða, hóast kreppan rakar summar marknaðir harðari enn aðrar. Samtakið hevur 
leiðreglur til at tryggja, at selt verður ikki til kundar, har tað áður hava verið trupulleikar við at gjalda, og at 
útistandandi saldur ikki verða størri enn ásetta kreditmarkið. Partar av vøruáognini eru tryggjað. 
 
Ikki øll áogn er tryggja, og samtakið má tí at góðtaka, at ein ávísur váði er knýttur at vøruáognini. 
 
Kreditváðin í fíggjarstøðuni svarar til áognina í fíggjarstøðuni hjá samtakinum. 
 
GJALDFØRISVÁÐI 
Gjaldførisváðin er váðin fyri at samtakið ikki verður ført fyri at svara sínar skyldur tá tær fella. Gjaldførisváðin 
verður fyrisitin við at hava ein liðiligan fíggjarstruktur, ið er tryggjaður við verðandi játtaðum lánsmøguleikum. 
Tað er málsetningurin hjá samtakinum at hava nøktandi tøkan pening, ella kreditmøguleikar fyri at nøkta 
gjaldføristørvin alla tíðina. Ikki nýttir kreditmøguleikar eru lýstir í notu 14, har lánstreytirnar eisini eru lýstar. 
 
 
KAPITALSTRUKTURURIN OG EGINOGN 
Tað er ein málsetningur hjá leiðsluni at uppnáa eina góða kreditmeting fyri at hava atgongd til góðar 
lánstreytir frá fíggingarstovnum. Við at varveita høgt solvensstig, stuðlar samtakið undir virksemi sítt. 
Samtakið metir alla tíðina um kapitalstrukturin og ger neyðugar tillagingar, alt eftir broytingunum í 
umhvørvinum uppá stutt- og meðallangt sikt., herundir tillagingar av vinningsbýtispolitikki, keypa egin 
partabrøv, kapitallækking og geva nýggj partabrøv út.  
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Nota 20. Inntøkur pr. partabræv     
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Ársúrslit til partaeigararnar    148.728 38.339 
Marknaðarjavning av lívfrøðiognum (IAS41)   -33.655 7.632 
Skattur av marknaðarjavningum    6.058 -1.374 
Javnað ársúrslit til partaeigarnar í P/F Bakkafrost Holding   121.131 44.597 
      
Partabræv tann 01.01 
    2.991.789 2.991.789 
Virknaður av partabrævaútgávu    0 0 
Virknaður av afturkeypi av egnum partabrøvum  0 0 
Miðaltal av partabrøvum ígjøgnum árið    2.991.789 2.991.789 
Virknaður av tilsøgdum optiónum       0 0 
Miðaltal av útvatnaðum partabrøvum ígjøgnum árið    2.991.789 2.991.789 

 
Inntøkur pr partabræv      
        2009 2008 
      
Basic (DKK)    49,71 12,81 
Útvatnað (DKK)    49,71 12,81 
      
      
Vinningur fyri hvørt partabræv share áðrenn virðið á 
biomassanum er tillagað marknaðarprísin    
        2009 2008 
      
Basic (DKK)    40,49 14,91 
Útvatnað (DKK)    40,49 14,91 
      
Bakkafrost konsernin hevur ongar partabrævaoptiónir útistandandi í løtuni. 

 
 
Nota 21. Kapitalbindingar 
Bakkafrost samtakið hevur gjørt avtalur um íløgur og herav standandi peninganýtslu, ið ikki eru avsettar í 
fíggjarstøðuni á tilsamans umleið kr. 12 mió. tann 31.12.2009. 
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Nota 22. Handlar við nærstandandi partar    
      
Nærstandandi partar í hesum høpinum eru persónar ella løgfrøðiligar eindir, ið beinleiðis ella óbeinleiðis 
hava avgerðandi ella týðandi ávirkan á Bakkafrost ígjøgnum ognarpart ella við starvi. 
      

    Starv     
Tal á 

partabrøvum 
Fyrrverandi nevndarlimir.     
Líggjas í Bø (fór frá tann 15. desembur 2009) Nevndarformaður  36.029 
Hans Jacobsen (fór frá tann 15. desembur 2009) Nevndarlimur  473.043 
      
      
Onnur lyklastarvsfólk      
J. Regin Jacobsen  Stjóri  424.558 
      

 
      
Partaeigarar.        
P/F Havsbrún og P/F Føroya Banki eru í løtuni stórpartaeigarar í P/F Bakkafrost Holding. P/F Havsbrún er 
eisini høvuðsveitari av fóðuri til alivirksemi. P/F Føroya Banki eigur í løtuni 33% av partabrøvunum. Føroya 
Banki fíggjar eisini ein stóran part av rentuberandi lánunum. 
      
Sundurgreining af transaktiónum við nærstandandi   
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Inntøkur – Havsbrún    2.342 2.296 
Inntøkur – Føroya Banki    238 1 
Keyp – Havsbrún    150.976 148.705 
Rentukostnaðir – Føroya Banki    5.578 15.730 
      
Rentuberandi skuld Føroya Banki   46.401 104.789 
Vøruáogn    0 0 
Onnur áogn – Føroya Banki    35.221 449 
      
Vøruskuld – Havsbrún    15.074 27.300 
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Nota 23. Pro Forma fíggjarligir upplýsingar 
 
 
Bakkafrost samtakið og Vestlax samtakið vóru sjálvstøðugar eindir. Í 2008 stovnaði ein bólkur av íleggjarum, 
har teir flestu teirra eisini áttu partabrøv í Bakkafrost Holding, Vestlax Holding, ið keypti partapeningin í 
Vestlax samtakinum. At byrja við vóru samtøkurnar riknar hvør sær, við hvør sínari nevnd og stjórn. 
 
Vestlax samtakið og aliparturin í Bakkafrost samtakinum reka sama virksemi, og møguleikar eru fyri at fáa 
stórrakstrarfyrimunir.  
 
Vestlax samtakið og aliparturin av Bakkafrost samtakinum reka sama virksemi, og møguleikar eru fyri tí fyri, 
at fáa fyrimunir við samanlegging, sum er gjørd pr. 1 januar 2010. 
 
Samanberingartølini fyri 2009 eru tí ikki eitt nøktandi grundarlag fyri samanbering yvir tíð. Vísandi til norsku 
lóggávuna um virðisbrævahandil skulu pro-forma tøl gerast, sum vísa rakstrarrokskapin sum um 
samanleggingin varð gjørd 1 januar 2009. 
 
Pro forma fíggjarligu upplýsingarnar vísa samlaða virksemi sum um tað varð rikið í einari eind í 
tíðarskeiðnum. Proforma upplýsingarnar eru grundaðaðar á fakstisku ársfrásagnirnar hjá samtøkunum. 
Innanhýsis handil, tap og vinningar eins og millumverðandi eru eliminerað. 
 
Bókingar í rakstrarroknskapinum, ið ikki koma fyri aftur eru ikki endurtiknar i faktisku fíggjarligu upp-
lýsingunum frá faktiska samanleggingardegnum 
 
 
 
 
 
 
  Bakkafrost Vestlax Elimi- Pro forma Pro forma  
Rakstroknskapur (DKK 1.000)    Samtakið  Samtakið neringar tillagingar 2009 
       
Nettosøla   596.565 367.877 -42.753 0 921.688 
Kostnaður til rávørur og hjálpitilfar  -213.606 -101.785 42.753 0 -272.638 
Broyting í goymslum og livfrøðiognum 
(kostvirði)  -32.724 -72.935 0 0 -105.659 

Javning til marknaðarvirði á biomassa  33.655 -1.732 0 0 31.923 
Javning til marknaðarvirði á biomassa ið 
er tikin  0 2.563 0 0 2.563 
Lønir og starvsfólkakostnaðir  -78.014 -45.882 0 0 -123.895 
Aðrar rakstrarinntøkur  0 9.500 0 0 9.500 
Aðrir rakstrarkostnaðir  -93.025 -93.702 0 0 -186.727 
Inntøkur frá assosieraðum fyritøkum  340 359 0 0 699 
Avskrivingar  -20.797 -17.337 0 0 -38.134 

Rakstarúrslit (EBIT)   192.394 46.925 0 0 239.319 
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Fíggjarkostnaðir netto  -11.157 -25.628 -1.393 0 -38.178 
Rakstrarútslit áðrenn skatt  – EBT   181.237 21.297 -1.393 0 201.142 
       
Skattir  -32.509 -3.833  0 -36.343 
Ársúrslit 148.728 17.463 -1.393 0 164.799 
       
       
       
Rakstrarútslit áðrenn rentur avskrivingar 
og skatt  – EBITDA  213.191 64.262  0 277.453 
Rakstrarútslit áðrenn rentur og skatt  – 
EBIT  192.394 46.925  0 239.319 
Rakstrarútslit áðrenn skatt  – EBT  181.237 21.297  0 201.142 

 
 
Vestlax tølini fyri 2009 eru grundað á Konsoliderað konsernroknskapin hjá hjá Vestlax samtakinum, ið er 
gjørdur í samsvarið við føroyskar roknskaparreglur, og umgjørdur til altjóða roknskaparreglur IFRS. Tølini hjá 
Bakkafrost eru ársfrásøgnini fyri 2009, ið er gjørd eftir IFRS. Pro-forma javningarnar (elimineringar) í 
nettoinntøkunum og rakstrarkostnaðum á tilskams tkr. 42.753 stavar frá samhandli millum Bakkafrost og 
Vestlax samtøkurnar í 2009. Javningarnar í nettofíggjarpostum vísir til rentur á millumrokningum í 2009. 
Harumframt er ein roknað renta á eini konverteringsoptión millum P/F Bakkafrost Holding og Vestlax Holding 
eliminerað. Optiónin er nú útnyttað. 
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AVSTEMMING MILLUM FO-GAAP OG IFRS GAAP 
Ársfráøgnin hjá Bakkafrost Samtakinum er, inntil 2008, gjørd í samsvarið við føroysku ársroknskaparlógini. 
 
Fylgjandi avstemmingar vísa virknaðin av umlegging til IFRS hjá Bakkafrost Samtakinum.  
 
Við virknaði pr. 1 januar 2008 eru øll tøl ummløgd til at verða gjørd í samsvarið við IFRS. Ummleggingin er 
grundað á faktisku fíggjarstøðuna pr. tann 31.12.2997, sum so er javnað í samsvarið við innrokngar- og 
mátingarhættirnar, ið IFRS ásetir. 
 
IFRS 1 krevur, at ein avstemming verður víst, ið lýsir munirnar millum upprunaliga kunngørdu upplýsingarnar 
eftir føroysku ársroknskaparlógini, og tølini umløgd eftir IFRS. 
: 
     
BROYTING Í EGINOGN   31.12.2009 31.12.2008 01.01.2008 
     
Eginogn FO-GAAP  343.846 229.444 196.308 
     
IFRS javningar     
Virðisjavningar av biomassa  46.866 13.211 20.843 
Vørugoymslur til kostvirði  1.823 -222 -759 
Konvertringslán/partabrævaoptión  6.085 2.028 0 
Virðisbrøv tøk at selja  1.927 0 0 
Assosierað feløg  -109 -109 1.561 
Tapsgevandi sølusáttmálar  0 0 -8.529 
Skattur av javningum  -9.911 -2.703 -2.080 
IFRS javningar tilsamans   45.041 12.206 11.036 
     
     
Eginogn IFRS GAAP   388.887 241.650 207.344 

 
 
 
 
 
 

1) Virðisjavningar av lívfrøðiognum (biomassa).  
 
Eftir teimum fyrr nýttu føroysku roknskaparreglunum vóru lívfrøðiognir virðismettar svarðandi allar 
framleiðslukostnaðir, íroknað kostnaðir, ið bert óbeinleiðis viðvíkja framleiðsluni, men uttan 
fyrisitingarkostnaðir. Rentur av kassakredittum, ið  eru nýttir til at fíggja framleiðsluna, eru tiknar við. 
 
 

2) Goymsla til kostvirði.  
 

Javningar eru til undanfarna nýtta roknskaparhátt, har liðug vøra er mátað til søluprís frádrigið 10%. 
Eftir IFRS eru goymslur av lidnari vøru máta til lagra av kostvirði, og søluvirði frádrigið sølukostnað. 
Um kostvirði er hægri enn søluvirði minus sølukostnaðir er niðurskriving gjørd og rakstrarførd í 
rakstrarroknskapinum. Kostvirði er allir framleiðslukostnaðir, íroknað óbeinleiðis kostnaðir men uttan 
fyrisitingarkostnaðir. Hetta umfatar faktiskt goldnað rentu av framleiðslukredittum. 
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3) Konvertibul lán.  
 

Eftir IFRS verða konvertibul lán býtt sundur í 2 partar a) lán og b) partabrævaoptión. Í higartil nýttu 
føroysk roknskaparreglum er konvertibult lán virðismett til pari. Eftir IFRS er renta roknað av tí 
annars rentufría láninum, eftir mótrokning av optiónini og innroknað sum fíggjarinntøka í 
raktstrarroknskapinum. Tá lánið er konverterað, í Q4 2009, er lánið ásett til pari. Partabrævaoptiónin 
er mátað til marknaðarvirði avtalutíðspunktið, og virðisbroytingar upp til konverteringsdato er tikið við 
í rakstrarroknskapin. 
 

4) Virðisbrøv tøk at selja.  
 

I higartil nýttu roknskaparreglum eru íløgur í virðisbrøv ið eru tøk at selja virðismáta til keypsvirði. 
Eftir IFRS eru virðisbrøv, ið eru klassifiserað sum tøk at selja máta til marknaðarvirði . Vinningur og 
tap, ið standast av broytingum í marknaðarvirði, eru bókað beinleiðis á eginognina, burtursæð frá 
virðisminkingum. 
 

5) Assosierað feløg.  
 

Virðisjavningar í assoseraðum feløgum eru gjørdar og vísa ávikavist part av ársúrslitið og eginogn. 
 

6) Tapsgevandi sáttmálar.  
 

Eftir teimum fyrr nýttu føroysku roknskaparreglunum vóru ongar avsetingar gjørdar fyri tapsgevandi 
sáttmálar. Konsernin ger leypandi sølusáttmálar viðvíkjandi góðskaðum vørum. Eftir 
fastpríssáttmálunum har konsernin er skyldug at selja laksaframleiðslu til ein prís lægri enn 
framleiðslukostnað (íroknað marknaðarjavningar á biomassa pr. tøkudagin), eru sáttmálarnir mettir 
at vera tapsgevandi. Eftir IFRS er ein avseting fyri tapi roknað og bókað á stuttfreistaðar skyldur. 
Avsetingin er konstaðarførd í rakstrarroknskapinum í postinum (Aðrir rakstrarkostnaðir). 
 

7) Skattur av javningum.  
 

Útsettur skattur er roknaður av IFRS javningum við 18%. 
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Byrjunarfíggjarstøða 01.01.2008 FO-GAAP – IFRS 
 
  01.01.2008 IFRS- 01.01.2008 
IFRS BYRJUNARFÍGGJARSTØÐA 
(DKK 1.000)   FO-GAAP Javningar IFRS-GAAP 
     
OGN     
Immateriell støðisogn  0 0 0 
Materiell støðisogn  216.079 0 216.079 
Fíggjarlig støðisogn  7.163 1.561 8.724 
Langfreistaðir ágóðar  0 1,011 1,011 
Støðisogn tilsamans   223.242 2.572 225.814 
     
Svimjandi fiskur  0 205.138 205.138 
Goymslur  195.537 -185.055 10.483 
Vøru- og tænastuáogn  37.638 0 37.638 
Onnur stuttfreistað áogn  14.966 -2.681 12.285 
Tøkur peningur  18 0 18 
Ogn í umferð tilsamans   248.159 17.403 265.562 
     
OGN TILSAMANS   471.401 19.975 491.376 

 
SKYLDUR     
Partapeningur  2.992 0 2.992 
Tiltakspeningur  95.268 1.561 96.829 
Framflytingar  98.048 9.475 107.524 
Eginogn tilsamans   196.308 11.036 207.344 
     
     
Langfreistað rentuberandi skuld  82.649 640 83.289 
Onnur langfreistað skuld  16.294 410 16.704 
Langfreistað skuld tilsamans   98.944 1.050 99.993 
     
Stuttfreistað rentuberandi skuld  143.140 3.249 146.390 
Onnur stuttfreistað skuld  33.009 4.640 37.648 
Stuttfreistað skuld tilsamans   176.149 7.889 184.038 
     
SKYLDUR TILSAMANS   471.401 19.975 491.376 
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Fíggjarstøða eftir FO GAAP – IFRS 31.12.2008 
 
  31.12.2008 IFRS- 31.12.2008 
FÍGGJARSTØÐA     FO-GAAP Javningar IFRS-GAAP 
     
OGN     
Immateriell støðisogn  0 0 0 
Materiell støðisogn  230.655 0 230.655 
Fíggjarlig støðisogn  14.324 -4.309 10.015 
Langfreistaðir ágóðar  0 6.986 6.986 
Støðisogn tilsamans   244.980 2.678 247.657 
     
Goymslur  234.104 12.989 247.093 
Vøru- og tænastuáogn  42.469 0 42.469 
Onnur stuttfreistað áogn  16.861 -2.021 14.839 
Tøkur peningur  471 0 471 
Ogn í umferð tilsamans   293.905 10.968 304.873 
     
OGN TILSAMANS   538.884 13.646 552.530 

 
SKYLDUR     
Partapeningur  2.992 0 2.992 
Tiltakspeningur  189.331 0 189.331 
Framflytingar  37.121 12.206 49.327 
Eginogn tilsamans   229.444 12.206 241.650 
     
     
Langfreistað rentuberandi skuld  107.076 -19.693 87.382 
Onnur langfreistað skuld  22.362 1.440 23.802 
Langfreistað skuld tilsamans   129.438 -18.253 111.184 
     
Stuttfreistað rentuberandi skuld  136.620 19.693 156.313 
Onnur stuttfreistað skuld  43.382 0 43.382 
Stuttfreistað skuld tilsamans   180.002 19.693 199.696 

     
SKYLDUR TILSAMANS   538.884 13.646 552.530 
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Rakstrarroknskapur FO GAAP – IFRS 01.01.2008 – 31.12.2008 
 
 
  2008 IFRS- 2008 
IFRS RAKSTRARROKNSKAPUR   FO-GAAP Javningar IFRS-GAAP 
     
Nettosøla   365.634 0 365.634 
Kostnaður til rávørur og hjálpitilfar  -175.799 0 -175.799 
Broyting í goymslum og lívfrøðiognum (kostvirði) 38.567 537 39.104 
Javning til marknaðarvirði á svimjandi fiski  0 -7.632 -7.632 
Javning til marknaðarvirði á hagreiddum fiski 0 0 0 
Lønir og starvsfólkakostnaðir  -60.944 0 -60.944 
Aðrir rakstrarkostnaðir  -86.661 8.529 -78.132 
Inntøkur frá assosieraðum fyritøkum  546 -657 -111 
Avskrivingar  -18.963 0 -18.963 
Rakstarúrslit (EBIT)   62.380 777 63.157 
     
Fíggjarinntøkur  653 852 1.505 
Rentukostnaðir netto  -17.794 0 -17.794 
Gjaldoyramunir netto  -44 0 -44 
Aðrir fíggjarkostnaðir  -677 0 -677 
Úrslit fyri skatt (EBT)   44.519 1.629 46.148 
     
Skattir  -7.398 -412 -7.810 
Ársúrslit   37.121 1.217 38.339 
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Fíggjarstøða  FO GAAP – IFRS 31.12.2009 
  31.12.2009 IFRS- 31.12.2009 
FÍGGJARSTØÐA   FO-GAAP Javningar IFRS-GAAP 
     
OGN     
Immateriell støðisogn  0 0 0 
Materiell støðisogn  231.002 0 231.002 
Fíggjarlig støðisogn  18.359 7.903 26.262 
Langfreistaðir ágóðar  478 0 478 
Støðisogn tilsamans   249.839 7.903 257.741 
     
Goymslur  200.975 47.049 248.024 
Vøru- og tænastuáogn  66.644 0 66.644 
Onnur stuttfreistað áogn  13.304 0 13.304 
Tøkur peningur  35.319 0 35.319 
Ogn í umferð tilsamans   316.242 47.049 363.291 
     
OGN TILSAMANS   566.080 54.952 621.032 

 
SKYLDUR     
Partapeningur  2.992 0 2.992 
Tiltakspeningur  221.452 0 221.452 
Framflytingar  119.402 45.041 164.443 
Eginogn tilsamans   343.846 45.041 388.887 
     
     
Langfreistað rentuberandi skuld  34.350 0 34.350 
Onnur langfreistað skuld  47.171 9.911 57.042 
Langfreistað skuld tilsamans   81.520 9.911 91.431 
     
Stuttfreistað rentuberandi skuld  98.262 0 98.262 
Onnur stuttfreistað skuld  42.451 0 42.451 
Stuttfreistað skuld tilsamans   140.714 0 140.714 
     
SKYLDUR TILSAMANS   566.080 54.952 621.032 
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Rakstrarroknskapur FO GAAP – IFRS 01.01.2009 – 31.12.2009 
 
  2009 IFRS- 2009 
IFRS RAKSTRARROKNSKAPUR   FO-GAAP Javningar IFRS-GAAP 
     
Nettosøla   596.565 0 596.565 
Kostnaður til rávørur og hjálpitilfar  -213.606 0 -213.606 
Broyting í goymslum og lívfrøðiognum (kostvirði) -33.129 405 -32.724 
Javning til marknaðarvirði á svimjandi fiski  0 33.655 33.655 
Javning til marknaðarvirði á hagreiddum fiski 0 0 0 
Lønir og starvsfólkakostnaðir  -78.014 0 -78.014 
Aðrir rakstrarkostnaðir  -93.025 0 -93.025 
Inntøkur frá assosieraðum fyritøkum  340 0 340 
Avskrivingar  -20.797 0 -20.797 
Rakstarúrslit (EBIT)   158.335 34.059 192.394 
     
Fíggjarinntøkur  1.211 1.704 2.915 
Rentukostnaðir netto  -13.055 0 -13.055 
Gjaldoyramunir netto  -630 0 -630 
Aðrir fíggjarkostnaðir  -387 0 -387 
Úrslit fyri skatt (EBT)   -12.861 1.704 -11.157 
     
Skattir  -26.072 -6.437 -32.509 
Ársúrslit   119.402 29.326 148.728 
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P/F BAKKAFROST HOLDING ÁRSROKNSKAPUR 
 
 
 
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
Nettosøla 2 3.820   3.820 
     
Starvsfólkakostnaður 3 -2.602  -1.704 
Aðrir rakstrarkostnaðir  -2.405  -1.090 
Avskrivingar 5 -1.460  -1.352 
Rakstrarúrslit (EBIT)   -2.647   -327 
     
Inntøkur frá kapitalpørtum í atknýttum fyritøkum 6 119.196  34.129 
Inntøkur frá øðrum kapitalpørtum 7 170  273 
Fíggjarinntøkur 4 4.941  6.818 
Fíggjarkostnaðir 4 -2.209  -3.690 
Úrslit áðrenn skatt (EBT)   119.451   37.203 
     
Skattur 10 -49  -82 
Ársúrslit   119.402   37.121 
     
Yvirskotsbýti:     
Vinningsbýti  18.000  5.000 
Innanvirðisgrunn  119.366  33.710 
Flutt fram   -17.964   -1.589 
Tilsamans   119.402   37.121 
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P/F BAKKAFROST HOLDING FÍGGJARSTØÐA  
 
 
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
OGN     
     
Materiell støðisogn     
Bygningar og grundøki 5 43.026  39.263 
Rakstrargøgn v.m. 5 409  0 
Materiell støðisogn tilsamans   43.434   39.263 
     
     
Fíggjarlig støðisogn     
Kapitalpartar í atknýttum fyritøkum  6 229.590  110.411 
Kapitalpartar í assosieraðum fyritøkum  0  259 
Virðisbrøv 7 11.386  7.164 
Aðrir fíggjarligir ágóðar 8 253  1.046 
Fíggjarlig støðisogn tilsamans   241.229   118.879 
STØÐISOGN TILSAMANS   284.663   158.143 
     
     
Millumrokningar við atknýttar fyritøkur  79.012  111.709 
Vøru- og tænastuáogn  40  0 
Onnur áogn  2.057  4.103 
Áogn tilsamans   81.109   115.812 
     
Tøkur peningur  7  5 
OGN Í UMFERÐ TILSAMANS   81.115   115.817 
OGN TILSAMANS   365.779   273.959 
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P/F BAKKAFROST HOLDING FÍGGJARSTØÐA  
 
 
DKK 1.000 Nota 2009   2008 
     
SKYLDUR     
     
Eginogn     
Partapeningur 9 2.992  2.992 
Yvirkursur við partabrævatekning  86.676  86.676 
Innaravirðisgrunnur  218.711  99.379 
Framflytingar  17.433  35.397 
Vinningsbýti  18.000  5.000 
Eginogn tilsamans   343.812   229.444 
     
Langfreistað skuld     
Útsettur skattur 10 4.379  4.330 
Langfreistað rentuberandi skuld  0  34.964 
Langfreistað skuld tilsamans   4.379   39.294 
     
Stuttfreistað skuld     
Stuttfreistað rentuberandi skuld  15.979  3.717 
Vøru- og tænastuskuld  1.223  403 
Millumrokningar við assosieraðar fyritøkur  0  461 
Onnur stuttfreistað skuld  386  640 
Stuttfreistað skuld   17.588   5.221 
     
SKYLDUR TILSAMANS   365.779   273.959 
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P/F BAKKAFROST HOLDING BROYTINGAR Í EGINOGNINI 
 
 
       
 Parta- Yvirkurs Innaravirðis Fram- Uppskot um  
DKK 1.000 peningur grunnur grunnur flytingar vinningsbýti Titsamans 
1 january 2008 2.992 86.676 64.655 36.986 5.000 196.308 
Útgoldið vinningsbýti     -5.000 -5.000 
Ársúrslit    37.121  37.121 
Ùrslit atknýtt virkir   33.710 -33.710  0 
Javningar  01.01   1.015   1.015 
Uppskot til vinningsbýti       -5.000 5.000 0 
1 january 2009 2.992 86.676 99.379 35.397 5.000 229.444 
Útgoldið vinningsbýti     -5,000 -5,000 
Ársúrslit    119.402  119.402 
Ùrslit atknýtt virkir   119.366 -119.366  0 
Javningar  01.01   -34   -34 
Uppskot til vinningsbýti       -18.000 18.000 0 
31 desembur 2009 2.992 86.676 218.711 17.433 18.000 343.812 
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P/F BAKKAFROST HOLDING – NOTUR 
 
 
NOTA 1. NÝTTUR ROKNSKAPARHÁTTUR 
 
Ársfrásøgnin hjá P/F Bakkafrost Holding fyri 2008 er gjørd í samsvari við ásetingarnar í flokki C fyri 
miðalstórar fyritøkur í ársroknskaparlógini og eftir galdandi roknskaparleiðbeiningum. 
 
Teir nýttu roknskaparhættirnir, sum standa niðanfyri, eru nýttir til ársroknskapin hjá móðirfelagnum, P/F 
Bakkafrost Holding (Bakkafrost). Greitt er frá nýtta roknskaparháttinum hjá samtakinum í sambandi við 
konsernroknskapin. 
 
 
ALMENT UM INNROKNING OG VIRÐISÁSETING 
 
Í rakstrarroknskapinum verða inntøkurnar innrokn-aðar í stigum, so hvørt tær eru vunnar. Sama er galdandi 
fyri virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir kostnaðir 
innroknaðir, herímillum avskrivingar og niðurskrivingar. 
 
Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini geva fyritøkuni fíggjarligar 
fyrimunir, og virðið kann ásetast álítandi. 
 
Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini taka fíggjarligar fyrimunir úr 
fyritøkuni, og virðið kann ásetast álítandi. 
 
Við fyrstu innrokning verða ognir og skyldur virðisásettar til útveganarvirði. Síðani verða ognir og skyldur 
virðisásettar, sum greitt er frá niðanfyri um einstøku roknskaparpostarnar. 
 
Ávísar fíggjarligar ognir og skyldur verða virðisásettar til amortiserað útveganarvirði, har ein støðug effektiv 
renta verður innroknað yvir tíðarskeiðið. Amortiserað útveganarvirði verður uppgjørt sum upprunaligt 
útveganarvirði frádrigið møguligan avdrátt, umframt ískoyti/frádrátt av akkumuleraðu amortiseringini av 
muninum millum útveganarvirði og áljóðandi virði. 
 
Innrokningar og virðisásetingar taka hædd fyri tapum og váðum, ið vóru væntað við roknskapar-lok, sum 
síðan eru sannað ella avsannað, innan framløguna av ársfrásøgnini. 
 
Roknskaparliga virðið á immateriellari og materi-ellari støðisogn verður gjøgnumgingið árliga, fyri at staðfesta 
um ábendingar eru um størri virðis-minkingar, enn tær, sum eru í regluligu avskriving-unum. Um so er, 
verður niðurskrivað til tað lægra endurútveganarvirðið. 
 
 
RAKSTRARROKNSKAPURIN 
 
Nettosøla 
 
Nettosøla av handilsvørum og lidnum vørum verður innroknað í rakstrarroknskapin, um veiting og váði er 
farin til keypara innan roknskaparlok. Nettosølan verður innroknað uttan meirvirðisgjald og við frádrátti av 
avsláttri í sambandi við søluna. 
  
Fíggjarligir postar 
 
Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í rakstrarroknskapin við upphæddum, sum viðvíkja 
roknskaparárinum. Fíggjarligu postarnir fevna um rentuinntøkur og -kostnaðir, fíggjarligar kostnaðir av 
fíggjarligari leasing, staðfestir og ikki staðfestir kursvinningar og -tap viðvíkjandi virðisbrøvum, skuld og 
handlan í frammandum gjaldoyra og amortisering av realkredittlánum. 
 
Vinningsbýti frá øðrum kapitalpørtum verða inntøkuførd í tí roknskaparári, vinningsbýti er samtykt. 
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Skattur 

Skattur av ársúrslitinum, ið fevnir um skattin fyri árið og broytingina í útsettum skatti, verður innroknaður í 
rakstrarroknskapin við tí parti, sum viðvíkur ársúrslitinum, og innroknaður beinleiðis á eginognina við tí parti, 
sum viðvíkur bókingum beinleiðis á eginognina. 
 
Felagið er samskattað við dóttirfeløgunum. Móðirfelagið ábyrgist fyri skattinum yvirfyri skattamyndug-
leikunum. 
 
 

FÍGGJARSTØÐAN 
 
Materiell støðisogn 

 
Grundøki og bygningar, framleiðslutól og maskinur, umframt onnur tól, rakstrargøgn og innbúgv verða tikin 
við til útveganarvirðið, frádrigið akkumuleraðar avskrivingar. 
 
Avskrivingargrundarlagið er útveganarvirðið við frádrátti av væntaðum restvirði eftir lokna nýtslutíð. Grundøki 
verða ikki avskrivað. 
 
Útveganarvirðið fevnir um keypsprísin, umframt kostnað, ið beinleiðis er knýttur at ognini, til hon er klár at 
taka í nýtslu. 
 
Tær linjeru avskrivingarnar eru grundaðar á fylgjandi metingar av væntaðu livitíðini hjá ognunum. 
  Nýtslutíð     
Bygningar  25 ár   
Framleiðslutól og maskinur  10 ár 
Onnur tól, rakstrargøgn og innbúgv 3 – 5 ár  
 
Vinningur ella tap, við avhendan av støðisogn, verða uppgjørd sum munurin millum søluprís, frádrigið 
sølukostnað, og tað roknskaparliga virðið á søludegnum. Vinningur ella tap verða innroknað í 
rakstrarroknskapin undir øðrum inntøkum ella kostnaðum. 
 
Fíggjarlig støðisogn 
 
Kapitalpartar í atknýttum og assosieraðum fyritøkum verða tiknir við eftir innanvirðis-háttinum. 
 
Kapitalpartar í øðrum fyritøkum verða tiknir við til útveganarvirði. Um nettorealisatiónsvirðið er lægri enn 
útveganarvirðið, verður niðurskrivað til lægra virðið. 
Lánsbrævagoymslur, sum fevna um lánsbrøv, ið leiðslan væntar, at felagið eigur til lokadag, verða tiknar við 
til amortiserað útveganarvirði.  
 
Við amortiseraðum útveganarvirði fyri hesi lánsbrøv, skilst restvirðið av lánsbrøvunum upptikin til ein kurs, ið 
verður roknaður sum kursvirðið (dagsvirðið) við útvegan, við einum tíðarbundnum útroknaðum 
ískoyti/frádrátti av muninum ímillum nevnda kursin og innfríanar-kursin. 
 
 
Áogn 
 
Áogn er tikin við til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Virðið verður 
niðurskrivað eftir møguligum tapsvanda. 

 

Tíðaravmarkingar  
 
Tíðaravmarkingar undir ognum er goldin kostnaður, sum viðvíkur komandi roknskapar-árum. 
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Virðisbrøv 
 
Virðisbrøv, undir ogn í umferð, eru tikin við til dagsvirði (kursvirði) við roknskaparlok. 
 
 
Vinningsbýti 
 
Uppskot til vinningsbýti fyri roknskaparárið verður tikið við sum serstakur postur undir eginognini. Uppskot til 
vinningsbýti verður tikið við sum skylda, tá tað er samtykt á aðalfundi.  
 
Skuld 
 
Fíggjarligar skyldur verða innroknaðar sum lántøka til útveganarvirði, svarandi til móttiknu upphæddina eftir 
frádrignan handilskostnað. Eftirfylgjandi tíðarskeið verða fíggjarligar skyldur innroknaðar til amortiserað 
útveganarvirði, sum svarar til kapitaliseraða virðið við effektivu rentuni, soleiðis at munurin, millum móttiknu 
upphæddina og áljóðandi virðið, verður innrokaður í rakstrarroknskapin yvir lánitíðarskeiðið. 
Veðskuld er tískil innroknað til amortiserað útveganarvirði, sum fyri kontantlán svarar til restskuldina á 
láninum. Fyri brævalán svarar amortiseraða útveganarvirðið til eina restskuld, roknað sum lánsins 
undirliggjandi kontantvirði á upptøkudegnum. Harumframt verður kursmunurin avskrivaður yvir avdráttar-
tíðina. 
Onnur skuld, sum fevna um vøru- og tænastuskuld, skuld til atknýttar fyritøkur og aðra skuld, verða tiknar við 
til amortiserað útveganar-virði, sum vanliga er áljóðandi virði. 
 
 
Nota 2 Nettoinntøka 
  
Móðirfelagið, P/F Bakkafrost Holding, er eitt holdingfelag, sum í høvuðsheitum veitir dóttirfeløgunum 
fyrisitingarligar tænastur og eisini leigar teimum fastogn. 
Øll inntøkan hjá móðirfelagnum kemur tískil frá einum og sama geira. 
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Nota 3. Løn og annar starvsfólkakostnaður  
      
      
Lønarkostnaðurin sundurgreinaður     
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Lønir    2.491 1.619 
Arbeiðsmarknaðargjøld    79 54 
Eftirlønargjøld    30 30 
Aðrir lønarkostnaðir    2 0 
Lønir og starvsfólkakostnaåur tilsamans       2.602 1.704 
      
Ársverk   3 3 
      
      
GJALD TIL LEIÐSLU OG GRANNSKOÐARA    
Hesir kostnaðir eru vístir í konsernroknskapinum. 
      

 

Nota 4. Fíggjarligir postar    
      
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Renta av millumrikningum við atknýtt virkir   4.865 6.731 
Aðrar fíggjarligar inntøkur    76 87 
Fíggjarinntøkur       4.941 6.818 
      
      
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Renta av millumrikningum við atknýtt virkir   0 691 
Renta av langfreistaðari skuld   2.209 2.998 
Renta rakstrarláni og ognarum   0 1 
Fíggjarkostnaðir       2.209 3.690 
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Nota 5. Materiell støðisogn   
      
      

  
Grundøki 

og Onnur Tilsamans Tilsamans 
DKK 1.000   bygningar rakstrargøgn 2009 2008 
      
Útveganarvirði pr. 01.01  42.328 0 42.328 37.806 
Tilgongdir í árinum  5.216 415 5.631 4.522 
Útveganarvirði pr. 31.12   47.544 415 47.959 42.328 
      
Av-og niðurskrivingar pr. 01.01 -3.065 0 -3.065 -1.713 
Avskrivað í árinum  -1.453 -6 -1.460 -1.352 
Av- og niðurskrivingar pr. 31.12 -4.519 -6 -4.525 -3.065 
      
Bókað virðið pr. 31.12   43.026 409 43.434 39.263 
Bygningurin á Glyvrur er á leigaðum grundøki.      
 
 
      
Mett livitíð  25 ár 3 –5 ár   
Avskrivingarháttur  linierur linierur   
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Nota 6. Kapitalpartar í atknýttum og í assosieraðum fyritøkum   

      
   Tilsamans  Tilsamans 
DKK 1.000   Atknýtt 2008 Assosierað 2008 
      
Útveganarvirði pr. 01.01  35.248 35.248 318 318 
Tilgongdir í árinum  0 0 -318 0 
Útveganarvirði pr.  31.12   35.248 35.248 0 318 
      
Uppskrivingar pr. 01.01  75.163 41.453 -59 -59 
Uppskrivingar í árinum -17 273 0 0 
Virðisjavningar  0 0 59 0 
Ársúrslit 119.196 33.437 0 0 
Uppskrivingar pr. 31.12   194.342 75.163 0 -59 
      
Bókað virði pr. 31.12   229.590 110.411 0 259 
      
      

DKK 1.000 
Innara 

virðishátturin   Atkvøður- 
Parturin hjá 

 P/F Bakkafrost  
Company Ja/Nei Bústaður Ognarlutur Rættur Holding 
      
P/F Faroe Salmon Ja Glyvrar 100% 100% 157.339 
P/F Faroe Salmon Processing Ja Glyvrar 100% 100% 55.515 
P/F Faroe Smolt Ja Glyvrar 100% 100% 1.900 
P/F Bakkafrost Ja Glyvrar 100% 100% 8.168 
P/F Kassavirkið á Bakka Ja Glyvrar 100% 100% 6.667 
Total subsidiaries         229.590 
      
P/F Bakkafrost Holding og dótturfeløgini eiga tilsamans 28,46% í P/F Salmon Proteins, sum er eitt 
assosierað virki í samtakinum. 
P/F Bakkafrost Holding eigur 14,23% í P/F Salmon Proteins og ger íløgur í virðisbrøv og kapitalpartar.  
P/F Føroya Kassasøla, sum felagið átti 50% í, og sum tí var eitt assosierað felag, er avtikið í 2009.  
      
P/F Bakkafrost Holding hevur fingið vinningsbýti frá hesum dóttirfeløgum: 
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
P/F Faroe Salmon    85.549 29.289 
P/F Faroe Salmon Processing    23.634 2.323 
P/F Bakkafrost    7.291 1.541 
P/F Kassavirkið á Bakka    2.722 976 

Vinningsbýti tilsamans frá dóttirfeløgum     119.196 34.129 
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Nota 7. Íløga í kapitalpartar  
      
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Útveganarvirði pr. 01.01    6.038 238 
Tilgongdir í árinum    4.200 5.800 
Frágongd í árinum    -131 0 
Útveganarvirði pr. 31.12       10.108 6.038 
      
Uppskrivingar pr. 01.01    1.126 17 
Uppskrivingar í árinum   153 1.108 
Uppskrivingar pr. 31.12       1.279 1.126 
      
Bókað virði pr.  31.12       11.386 7.164 
      
Kapitalpartar har felagið ikki hevur týðandi part í, verða tiknir upp til útveganarvirði. Hetta verður gjørt tí 
tað ikki er gjørligt at meta um marknaðarvirðið. 
    

 
Nota 8. Aðrir fíggjarligir ágóðar, sum fella til gjalding eftir meiri enn einum ári eftir 
roknskaparárslok. 
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Kommunulán    253 1.046 
Útveganarvirði pr.  31.12       253 1.046 
      

 

Nota 9. Partapeningur og stórpartaeigarar  
      
      
Partapeningur:      
      
DKK 1.000         Share Capital 
      
Partapeningur tann 31. desembur 2008    2.992 
Broytingar í partapeninginum í árinum    0 
Partapeningur tann 31. desembur 2009       2.992 
      
Partabrøvini er áljóðandi DKK 1,00 ella margfald av tí.  
Tá sæð verður burtur frá partabrævahækkingini í 2006, upp á DKK 1.991.789, eru ongar broytingar 
gjørdar í partapeninginum seinastu 5 árini. 
      
      
PARTAEIGARAR      
Teir partaeigararnir, sum eiga meiri enn 5% í felagnum tann 31. desembur 2009 standa í notu til 
konsernroknskapin. 
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Nota 10. Skattur 

      
      
Skattur í árinum kann sundurgreinast soleiðis:    
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Skattur ið skal gjaldast    0 0 
Broytingar í útsettum skatti    49 82 
Skattur av ársúrslitinum       49 82 
      
Skattur í fíggjarstøðuni        
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Útsettur skattur    4.379 4.330 
Skattur í fíggjarstøðuni         4.379 4.330 
      
Nettoskattur í fíggjarstøðuni         4.379 4.330 
      
Skattaogn, sum ikki er við í fíggjarstøðuni     0 0 
      
      
Sundurgreiningar av fyribils munum         
Materiell støðisogn    28.455 28.484 
Skattahall at flyta fram    -4.130 -4.429 
Fyribilsmunir tilsamans       24.326 24.055 
Útsettur skattur (+) / skattaogn (-)       4.379 4.330 
      
      
Frávik frá vanligum skattasatsi     
Úrslit áðrenn skatt       119.451 37.203 
      
Væntaður skattur við vanligum skatti  (18%)   21.501 6.697 
Vinningur frá dóttirfeløgum, ið ikki er skattskyldugt (18%) -21.486 -6.192 
Aðrir ikki skattskyldugir postar (18%)   33 -422 
Roknaður skattur, ið skal gjaldast       49 82 
Effektivur skattasatsur       0,04% 0,22% 
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Nota 11. Veðsetingar og trygdarveitingar 
      
      
Lán ið eru tryggjað við veðsetingum og trygdarveitingum    
      
DKK 1.000       2009 2008 
      
Langfreistað skuld frá fíggingarstovnum   0 34.964 
Stuttfreistað skuld frá fíggingarstovnum   15.979 3.717 
Langtíðar leiguskuld    0 0 
Tilsamans       15.979 38.681 
      
Upphæddir, sum ognir felagsins, sum eru veðsettar og trygdir eru veittar við 
    
Materiell støðisogn    43.434 39.263 
Fíggjarlig ogn    241.229 118.879 
Ágóðar    81.109 4.103 
Tilsamans       365.772 162.245 
 
      
Felagið veðheldur sum sjálvskuldnari fyri øll feløgini, ið eru við í samanlagda Bkkafrost-
samtakinum 
 
Veðsetingarnar hjá einum felagið í samtakinum, stendur eisini sum trygd fyri skuld hjá øllum 
hinum feløgunum í samtakinum. 
 
Tryggingarendurgjøld standa eisini sum trygd.      
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SAMBAND 
P/F Bakkafrost Holding  
Bakkavegur 8 
FO-625 Glyvrar 
Føroyar 
 
Telefon:  40 50 00 
Fax: 40 50 09 
Teldupostur: bakkafrost@bakkafrost.com 
Heimasíða: www.bakkafrost.com 
 
 


