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DKK 1.000   
Rakstur 2014 2013 2012 2011 2010
Nettosøla 2.683.319 2.491.081 1.855.544 1.321.092 820.212

Primerur rakstur EBIT * 833.775 587.010 323.040 335.146 246.788

Avlop áðrenn rentur, avskrivingar og skatt EBITDA * 930.944 673.669 403.284 402.471 289.045

Avlop áðrenn rentur og skatt (EBIT) 892.291 701.320 343.520 400.698 315.580

Avlop áðrenn skatt (EBT) 899.191 727.351 323.681 370.196 307.259

   

Ársúrslit 647.105 589.218 267.875 323.417 259.711
Avlop pr. partabræv, áðrenn virðisjavnan av biomassa og 
avseting til tapsgevandi sáttmálar (DKK)  12,33 10,55 5,01 7,43 3,97

Avlop pr. partabræv, eftir virðisjavnan av biomassa og 
avseting til tapsgevandi sáttmálar (DKK) 13,34 12,07 5,76 6,66 5,41

   

Fíggjarstøðan   
Støðisogn tilsamans 1.462.633 1.328.179 1.197.655 1.234.333 519.427

Ogn í umferð tilsamans 2.000.300 1.784.047 1.373.256 1.067.441 665.229

OGN TILSAMANS  3.462.933 3.112.226 2.570.911 2.301.774 1.184.656

Eginogn tilsamans 2.063.653 1.665.277 1.262.912 1.061.011 902.289
Skuld tilsamans 1.399.280 1.446.949 1.307.999 1.240.763 282.366

EGINPENINGUR OG SKULD TILSAMANS  3.462.933 3.112.226 2.570.911 2.301.774 1.184.656

Netto rentuberandi skuld ** 232.711 603.074 806.903 816.825 70.190
Soliditetur  60% 54% 49% 46% 76%
 
* Tølini eru javnað við atliti til virðisjavnan á biomassanum, avseting móti tapsgevandi sølusáttmálum, inntøkum frá assosieraðum  
   feløgum og fyri annað, ið ikki beinleiðis er tengt at rakstrinum. 

** Avleidd fíggjaramboð, ið hava við langfreistaðu rentuberandi skuldina at gera, áljóðandi DKK 106.908, eru ikki íroknað. 
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SØGAN HJÁ BAKKAFROST 

Hetta er ein samandráttur av høvuðstættum og varðum felagsins síðan stovnan: 

 
 
1968 Brøðurnir Hans og Róland Jacobsen stovna 
fyritøkuna Bakkafrost. Fyrsta góðskingarvirkið verð-
ur bygt sama ár. Triði bróðirin, Martin Jakobsen, 
kemur við í felagið í 1971. 
 
1972 Næsta góðskingarvirkið verður bygt á Glyvr-
um. Vinnuhugskotið er at fiska sild á føroysku firðun-
um og at virka og selja kryddað og marinerað silda-
fløk. 
 

1977 Farið verður undir at pakka flatfisk frá øðrum 
føroyskum virkjum til bretska marknaðin. Hetta verð-
ur gjørt fyri at tryggja fyritøkuna, tí sildarveiðan er í 
minking. 
 
1979 Bakkafrost fer – sum ein av fyrstu føroysku 
fyritøkunum – undir alivinnu. 
 
1980-ini Farið verður undir at virka fars og surimi úr 
svartkjafti í Føroyum. Í 1990-unum minkaði svart-
kjaftastovnurin brádliga, og hetta førdi til, at felagið 
og restin av vinnuni fekk fíggjarligar trupulleikar. 
 
1986 Jón Purkhús og Heini Gregersen stovna Sp/f 
Faroe Salmon, ið seinni verður P/F Bakkafrost Hold-
ing. Teir fara undir at ala laks og smolt. 
 
1992 Regin Jacobsen, Hans Jacobsen og Martin 
Jakobsen umskipa felagið. Fyritøkan setur um hetta 
mundið á stovn felagið P/F Alistøðin á Bakka, sum 
hevur loyvi at ala laks á tveimum firðum, ger um-
støður til kryvjing og pakking av laksi á Glyvrum, 
umframt virkingarumstøður til pelagiskan fisk og 
framleiðslu av styroporeskjum til fiskaútflutning. 
 
1995 Virkið á Glyvrum verður umbygt til góðskingar-
virki til laks. Íløgan er avmarkað og framleiðsluorkan 
lítil. Felagið fær loyvi at ala smolt/yngul á Glyvrum/á 
Glyvradali. 
 
1999–2001 Felagið økir dagligu framleiðsluorkuna á 
góðskingarvirkinum til umleið 22 tons av kruvdum 
fiski við tveimum ymiskum íløgum til tess at fáa í lag 
størri vøkstur. 
 
2006 Felagið veksur við samanleggingum og yvir-
tøkum, og aliframleiðslan økist við 15.000 tonsum í 
kruvdari vekt til eina samlaða framleiðslu á 18.000 
tons í kruvdari vekt av laksi. Samtakið fær atgongd 
til seks firðir afturat at ala á, umframt  tvær smolt-
støðir afturat. Samtakið ger stórar íløgur í góðsk-
ingarvirkið á Glyvrum, so tað er ført fyri at taka ímóti 
øktu nøgdini. Dagliga framleiðslan er nú 55 tons í 
kruvdari vekt um dagin. 
 
 

 
2008 Partaeigararnir í Bakkafrost og Vestlax 
semjast um at leggja feløgini saman. Samanlegg-
ingin verður sett at verða tann 1. januar 2010. 
Partaeigararnir hjá P/F Vestlax Holding fáa umskip-
að síni partabrøv til P/F Bakkafrost partabrøv. Vest-
lax samtakið hevur eina framleiðsluorku á 11.000 
tons í kruvdari vekt av laksi og sílum og eitt kryvjivirki 
í Kollafirði. 
 
2009 Hetta árið hevur felagið metstóra framleiðslu, 
og nettovinningur og úrslit eru tey bestu nakrantíð. 
Avgerð verður tikin at skráseta felagið á virðis-
brævamarknaðinum í Oslo. 
 
2010 Bakkafrost og Vestlax leggja saman. Saman-
lagda felagið er størsta alifyritøka í Føroyum við um-
leið 55% av allari framleiðsluni av aldum laksi í Før-
oyum. Nú feløgini eru endaliga løgd saman, spennir 
virksemið frá smoltframleiðslu til aling av fiski og 
framleiðslu av liðugt góðskaðum vørum. Samtakið 
tekur 21.626 tons í kruvdari vekt í 2010. Tann 26. 
mars 2010 verður samtakið skrásett á virðisbræva-
marknaðinum í Oslo og víðkar harvið um skaran av 
partaeigarum, so umframt føroysku íleggjararnar 
fær fyritøkan nú íleggjarar úr øllum Evropa og USA. 
 
2011 Bakkafrost keypir P/F Havsbrún, ið er nýmót-
ans og altjóða viðurkendur framleiðari av fiskamjøli, 
fiskalýsi og fiskafóðri við heimstaðið í Føroyum. 
Meginparturin av framleiðsluni av fiskamjøli og -lýsi 
verður nýttur til egna framleiðslu av fiskafóðri, og 
restin verður útflutt. Bakkafrost var størsti kundi hjá 
Havsbrún. P/F Havsbrún átti 78,1% av alifyritøkun-
um P/F Faroe Farming og P/F Viking Seafood við til-
samans 5 loyvum. Eftir at Bakkafrost hevur ognað 
sær Havsbrún, keypir Bakkafrost eisini minniluta-
partarnar í P/F Viking Seafood og hevur nú 100% av 
partabrøvunum. 
 
2012 Havsbrún samtakið, ið varð yvirtikið í 2011, 
verður tillagað Bakkafrost samtakið, og virkisfyri-
munir við samanleggingini verða staðfestir. Saman-
leggingin inniber, at bygnaðurin í samtakinum verð-
ur umskipaður, og 51% av alifelagnum Faroe Farm-
ing verða seld í tráð við føroysku alilógina. Felagið 
Bakkafrost UK verður keypt í endanum á 2012 við 
virknaði frá 1. januar 2013. 
 
2013 Bakkafrost fráboðar eina 5 ára íløguætlan við 
tí endamáli at gera virksemið á landi effektivari, at 
økja lívfrøðiliga vøksturin og minka um lívfrøðiliga 
váðan. Partur av ætlanini er bygging av nýggjum 
brunnbáti – „Hans á Bakka“. Til tess at minka um 
lívfrøðiliga váðan, býtir Bakkafrost økið í Vestmanna 
um við økið á Gøtuvík, ið áður er rikið av P/F Luna. 
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2014 Bakkafrost samtakið nær besta fíggjarliga úr-
slitinum nakrantíð. Fyrsti partur av íløguætlanini 
verður liðugur, nú nýggja kassavirkið er bygt á 
Glyvrum og er farið undir framleiðslu. Ein nýggj 
smoltstøð, ið ger, at Bakkafrost nú er ført fyri at 
nøkta tørvin á smolti hjá felagnum, verður bygd á 

Norðtoftum og fer undir virksemi. Farið verður undir 
at byggja nýggja kryvji-/góðskingarvirkið á Glyvrum, 
og byggingin av nýggja brunnbátinum í Yalova, 
Istanbul, gongur framá. Skipið verður handað í juni 
2015.
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BYGNAÐURIN HJÁ SAMTAKINUM 
Myndin niðanfyri vísir bygnaðin í Bakkafrost samtakinum býtt út á virksemið í ymsu 
undirfeløgunum. Samtakið tók 44.013 tons av laksi í kruvdari vekt í 2014 (2013: 
41.268 tons kruvd vekt) og virkaði 85.724 tons av fiskafóðri (2013: 85.333 tons). 
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A‐03, A‐47, A‐80 og A‐85 eru ikki virkin í løtuni 



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 11/124 

FRAMLEIÐSLUØKIR  

Bakkafrost er størsta alifyritøka í Føroyum. Samtakið hevur alla virðisketuna 
frá virking av fiskalýsi, fiskamjøli og fiskafóðri til framleiðslu av smolti, alifiski og 
virðisøktum vørum og sølu. Bakkafrost rekur loyvir á 19 aliøkjum, og 700 fólk 
starvast hjá felagnum tilsamans. 
 
 
SMOLTSTØÐIR 
Bakkafrost Farming 
Norðtoftir S-03 
Húsar S-04 
Gjógv S-08 
Svínoy S-10 
Glyvradalur S-16 
Viðareiði S-21 

ALISTØÐIR 

Bakkafrost Farming 
Svínáir A-03** 
Lambavík A-04 
Undir Síðu A-05 
Gulin A-06 
Hvannasund A-11 
Kunoyarnes A-12 
Borðoyarvík A-13 
Hvannasund Suður A-21 
Gøtuvík A-25 og A-47** 
Fuglafjørður A-57 
Árnafjørður A-63 
Funningsfjørður A-71 
Haraldssund A-72 
Hvannasund Norður A-73 
Selatrað A-80** 
Kolbeinagjógv A-81 
Kaldbaksfjørður A-82 
Undir Nesi A-85** 

BRUNNBÁTAR 
Grønalíð 
Stígabrúgv 
Vesthav 
Víkingur 
Hans á Bakka (í gerð) 

KRYVJING 
Bakkafrost Harvest 
Klaksvík FO-103 
Strendur FO-114 
Kollafjørður FO-147 

VIRÐISØKING (VAP) 
Bakkafrost Processing 
Glyvrar FO-125 
Fuglafjørður FO-139 

HØVUÐSSÆTI & SØLA 
Bakkafrost og Bakkafrost 
Sales 
Glyvrar 

FRAMLEIÐSLA KASSAR 
Bakkafrost Packaging 
Glyvrar 

FISKAMJØL, -LÝSI OG –
FÓÐUR (FOF) 
Havsbrún 
Fuglafjørður 

ALISTØÐIR * 
Faroe Farming 
Drelnes A-15 
Hov A-17 
Lopra A-19 

KRYVJING * 
Faroe Farming 
Vágur FO-190 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Faroe Farming er eitt assosierað felag. 

** Ikki virkið í løtuni. 
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 KJARNUHENDINGAR 
 

 

 

 

  

Besta fíggjarliga úrslitið  
í søgu samtaksins við 
støði í góðum úrslitum  
í øllum geirum	

Nýggja kassavirkið á Glyvrum 
byrjaði virksemi	

Góð og støðug 
lívfrøðilig úrslit	
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Bakkafrost nøktar tørvin á smolti 
hjá felagnum, nú nýggja smolt-
støðin á Norðtoftum fór undir 
virksemi 

Farið varð undir bygging  
av kryvji-/VAP-virkinum  
á Glyvrum 

	

Byggingin av nýggja brunnbátinum „Hans á Bakka“ í Istanbul, Turkalandi, gongur framá.  
Skipið verður avhendað í juni 2015 
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FRÁGREIÐING FRÁ NEVNDARFORMANNI 
Bakkafrost er ein av mest vertikalt integreraðu alifyritøkunum í vinnuni. At hava 
fult ræði á virðisketuni frá rávøru, tilgongd til fiskalýsi, fiskamjøl og fiskafóður til 
virðisøkta framleiðslu, er alneyðugt fyri støðuna hjá Bakkafrost sum framleiðari 
av hágóðsku. Sjálv støddin á samtakinum og mongu krossvegirnir við fleiri 
partar av samfelagnum ger Bakkafrost til ein týðandi leikara í føroysku vinnuni. 
Mál okkara er at liva upp til hesa ábyrgd bæði mótvegis samfelagnum og 
okkara partaeigarum. 

	
	 	



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 15/124 

5-ára íløguætlanin frá juli 2013 varð hækkað við 
DKK 470 milliónum í august 2014 til eina samlaða 
upphædd á DKK 1.370 milliónir. Hækkaða íløgan 
var bæði fyri at økja framleiðsluorkuna á smolt-
støðunum – sum økir aliframleiðsluna sum frálíður 
og minkar um lívfrøðiliga váðan – og fyri at vera enn 
framsøknari og stytta byggitíðina á nýggja sam-
einda kryvji-/virðisøkingarvirkinum á Glyvrum. Sátt-
málar eru undirskrivaðir við bæði útlendskar og 
føroyskar veitarar til nýggju smoltstøðirnar og 
virkið, sum farið varð undir í 2014. Tað gleðir 
okkum at síggja, at føroysku veitararnir eru kapp-
ingarførir bæði í góðsku og prísi. 

Alivinnan – og tessvegna Bakkafrost – er bundin av 
góðum og støðugum reglugerðum frá myndugleik-
unum. Lívfrøðiligi lógarpakkin frá 2003 er gott dømi 
um positivu ávirkanina, sum lógir og reglugerðir 
kunnu hava á vinnuna, tá ið politikarar, myndugleik-
ar og vinnan í felag seta eina burðardygga aliskip-
an í verk. Síðan 2011 hevur føroyska alivinnan havt 
ein loyvisskatt á 2,5%, sum varð ásettur fyri eitt ár 
í senn. Í 2014 varð skatturin ásettur við lóg sum 
varandi loyvisskattur á 4,5% av skattligu inntøkuni 
av aling umframt 0,5% av umsetninginum av aling-
ini. 

Tað er alneyðugt fyri vinnuna at hava gjøgnum-
skygdar langtíðar karmar fyri at kunna taka lang-
tíðar avgerðir og reka vinnuna á skilabesta hátt. 
Kappingarførið hjá felagnum er tengt at før-
leikanum hjá myndugleikunum at skapa vinnuni eitt 
gott vinnuligt umhvørvi. Alivinnan er í altjóða kapp-
ing. Kappingarførið hjá føroyskum feløgum eigur 
ikki vera verri enn í øðrum londum við alivinnu. 

Síðan Bakkafrost fór undir nýggju strategiina, hevur 
felagið megnað at skapa hægri virði, enn miðaltalið 
er fyri vinnuna. Virðið á Bakkafrost vørumerkinum, 
føroyski smakkurin, serstaka uppskriftin á okkara 
fóðri við lokalari rávøru og kostnaðardygga virðis-
ketan hava prógvað, at kappingarfyrimunur er 

skaptur bæði fyri felagið, partaeigararnar og sam-
felagið. 

Samlaði skatturin fyri 2014 er DKK 252 milliónir. 
Umframt hetta rindar Bakkafrost óbeinleiðis skattir, 
og partaeigarar gjalda skatt av útgoldnum vinnings-
býti. Metti skatturin av vinningsbýti fyri 2014 verður 
DKK 80-90 milliónir. 

Bakkafrost kýtir seg fyri at vera ein alifyritøka við 
dyggum tamarhaldi á kostnaðinum. Hetta sæst 
aftur í okkara fíggjarætlan og áhaldandi arbeiði at 
bøta um mannagongdir og framleiðsluhættir. 
Starvsfólkini spæla ein týðandi leiklut í at náa hes-
um máli. Bakkafrost hevur meir enn 1.000 fólk í 
starvi, og DKK 264 milliónir vórðu útgoldnar í lønum 
í 2014. 

Eitt samlað operationelt EBIT fyri ali- og virðiøking-
argeiran á næstan NOK 20 pr. kilo vísir, at bæði 
framleiðslan og sølan á Bakkafrost hava framt eitt 
frálíkt avrik í 2014. Fiskalýsi, -mjøl og fóðurgeirin 
fekk eisini góð úrslit í 2014. Samanlagt gav hetta 
eitt úrslit áðrenn skatt á DKK 899 milliónir í 2014. 

Til tess at hava áhaldandi vøkstur og skapa arbeiði 
krevjast íløgur, til íløgur er neyðugt við íleggjarum 
og til íleggjarar krevst vinningsbýti. Vinningsbýtis-
politikkurin hjá Bakkafrost er óbroyttur, og  nevndin 
fer at skjóta upp til ársaðalfundin, at fyri hvørt parta-
bræv skulu DKK 6,00, sum svarar til DKK 293 milli-
ónir, gjaldast út sum vinningsbýti. 

Fíggjarliga støðan hjá Bakkafrost er góð við eini 
sterkari fíggjarstøðu og tøkum rakstrarláni. Hetta 
og eitt sunt virksemi ger Bakkafrost ført fyri at møta 
framtíðar avbjóðingum og at afturbera partaeigar-
unum og samfelagnum virði. 

Nevndin er nøgd við fíggjarliga úrslitið hjá samtak-
inum í ár og nýtir høvið at takka starvsfólkunum fyri 
avrikið í 2014.
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FRÁGREIÐING FRÁ STJÓRN OG NEVND 
 
BESTA FÍGGJARLIGA ÁRIÐ NAKRANTÍÐ HJÁ BAKKAFROST  SAMTAKINUM 
Fíggjarliga úrslitið hjá Bakkafrost fyri 2014 var aftur eitt ár við metstórum avlopi. Met-
stóra úrslitið var orsakað av góðum avrikum í øllum trimum geirunum hjá Bakkafrost: 
aling, virðisøking (VAP) og fiskalýsi, -mjøli og -fóðri (FOF). Alingin fekk høgan prís á 
spotmarknaðinum fyri tiknu nøgdirnar. At lívfrøðiliga støðan framvegis var góð, er 
eisini týdningarmikið fyri alingina. VAP-geirin hevði eisini góð úrslit og seldi størri 
nøgd enn nakrantíð áður við methøgum sáttmálaprísi pr. kilo. Fiskalýsi, -mjøl og           
-fóðurgeirin hevði eisini eitt gott ár við ágóða av, at tikið var ímóti nógvum fiski. Hetta 
førdi til størri framleiðslu av fiskalýsi og -mjøli. Fyrimunur var í prísgongdini á rávøru, 
og framleiðslan av fiskafóðri var støðug. 
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NOS-laksaprísurin var í miðal NOK 40,30 í 2014 
samanborið við NOK 39,59 í 2013. Hetta svarar til 
eina hækking á 2%. Tøkunøgdirnar av laksi hjá 
Bakkafrost vuksu úr 41.268 tonsum í kruvdari vekt 
í 2013 til 44.013 tons í kruvdari vekt í 2014. Vøkst-
urin stavaði í høvuðsheitum frá størru smoltútset-
ingunum seinastu árini og, hvørji øki vóru búgvin at 
taka.  

Virkaða nøgdin av virðisøktum vørum vaks úr 
18.333 tonsum í kruvdari vekt í 2013 til 21.196 tons 
í kruvdari vekt í 2014 – ein vøkstur á 16%. Herum-
framt hava sáttmálaprísirnir á virðisøktum vørum 
ongantíð verið hægri, síðan Bakkafrost fór undir at 
virka VAP vørur í 1995. 

Framleiðslan av fiskamjøli og -lýsi hjá Bakkafrost á 
Havsbrún er vaksin úr tí lægsta nakrantíð í 2011, 
tá ið Bakkafrost keypti Havsbrún. Tilgongdin av rá-
vøru er altavgerandi. Í 2014 tók Havsbrún ímóti 
193.231 tonsum samanborið við 160.581 tons í 
2013. Sølan av fiskafóðri var 85.724 tons í 2014, 
sum er heldur meir enn í 2013, tá ið sølan var 
85.333 tons. 

Framhaldandi góða lívfrøðiliga gongdin við lágum 
felli, lágum fóðurfaktori og góðum vøkstri eigur sín 
lut í góða úrslitinum í 2014. Á tí negativu síðuni er 
ávirkanin av øktum kostnaði at ala. Útreiðslur til við-
gerð av laksalús hækkaðu í 2013, men gongdin í 
2014 var positivari, tí kostnaðurin pr. kilo lækkaði 
nakað í 2014 samanborið við 2013. Fóðurkost-

naðir, sum fevna um 50-60% av kostnaðinum á 
einum kilo av laksi, eru hækkaðir seinastu árini. 
Fóðurkostnaðirnir fullu eitt vet í fyrstu hálvu, men 
hækkaðu aftur. 

Í februar 2014 avdúkaði ein vanlig yvirvøkukanning 
eitt møguligt sjúkuelvandi ILA-virus á aliøkinum    
A-80 (Selatrað) hjá Bakkafrost. Talan var hvørki um 
økt felli ella ávirkan á heilsustøðuna hjá fiskinum.  
Bakkafrost gjørdi av at seta ILA tilbúgvingina í verk 
beinanvegin og framskunda tøkuna av seinasta 
ringinum á aliøkinum. Grannaøkini vóru øll tóm við 
endan á fyrru hálvu 2014, og eingi tekin um ILA 
hava verið at sæð síðani. Avdúkingin hevði ongar 
kostnaðarøkingar við sær. Alifyritøkurnar og mynd-
ugleikarnir hava lagt stóra orku í at varðveita góðu 
lívfrøðiligu støðuna í Føroyum. Regluligar yvirvøk-
ukanningar fyri ILA-virus eru framdar á øllum ali-
brúkum seinastu umleið 10 árini í Føroyum. Bakka-
frost og hinir alararnir fara framhaldandi at virka 
saman við føroysku mat- og djóralæknamyndug-
leikum at sleppa undan, at ILA kemur aftur.  

Samtakið hevði ein vinning í 2014 á DKK 647,1 mió 
(DKK 589,2 mió). Bakkafrost samtakið hevði eina 
netto rentuberandi skuld við árslok 2014 áljóðandi 
DKK 232,7 mió (DKK 638,6 mió við árslok 2013) og 
hevði umleið DKK 958,1 mió í tøkum peningi, harav 
DKK 15,0 mió eru bundnar. Solvensurin hjá Bakka-
frost er 60% samanborið við 54% við árslok 2013. 
DKK 219,9 mió vórðu goldnar í vinningsbýti í 2. 
ársfjórðingi 2014.
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LÝSING AV VIRKSEMINUM 

Virksemið hjá samtakinum royndist aftur væl í 
2014. Lívfrøðiliga støðan í føroyskari laksaaling er 
framvegis góð, og møguleikarnir fyri høgari gagn-
nýtslu á øllum økjum í virðisketuni góvu sítt íkast til 
góða fíggjarliga úrslitið. Aligeirin tók 44.013 tons í 
kruvdari vekt samanborið við 41.268 tons í 2013. 
 
Framleiðslunøgdirnar á virðisøktum vørum vuksu 
við 16% í 2014 samanborið við árið fyri. Virkini á 
Glyvrum og í Fuglafirði virkaðu við fullari orku. 
 
Framleiðslan av fiskamjøli og -lýsi var eisini nøkt-
andi gjøgnum árið. Tilgongdin av rávøru til virking 
av fiskamjøli batnaði. Bakkafrost tók ímóti 193.231 
tonsum av rávøru. Tilgongdin av rávøru er millum 
annað tengd at kvotunum á uppsjóvarfiski í Norður-
atlantshavinum. Bakkafrost seldi 85.724 tons av 
fóðri, harav 80% varð nýtt til egna nýtslu. 
  
Lágan framleiðslukostnað 
Viðvíkjandi framleiðslukostnaði hevur alivirksemið 
givið góð úrslit, síðan veterineru fyriskipanirnar 
vórðu settar í verk í Føroyum – ein lógarskipan, ið 
er sett í gildi síðan 2003, har neyvt verður ásett, 
hvussu laksaalarar skulu ala. Føroyska veteriner-
skipanin hevur bøtt um heilsuna hjá alifiski og mink-
að framleiðslukostnaðin. Av hesi orsøk er EBIT pr. 
kilo hjá Bakkafrost betrað og er millum tað hægsta 
samanborið við kappingarneytarnar. 

Fiskaeftirlitsskipanin 
Fiskaeftirlitsskipanin, sum kom í gildi í Føroyum í 
2003, sigur týðiliga og greitt, hvussu laksaalingin 
skal fara fram. Høvuðsendamálið hjá veterineru 
skipanini er at hækka lívfrøðiligu og veterineru 
trygdina og stuðla undir burðardyggum og heilsu-
góðum virksemi. Við fullari atskiljing av árgangum 
av laksi, koppseting móti ymsum sjúkum (so sum 
ILA), at fylgja greiðum flutningsreglum bæði fyri út-
gerð og fisk og við at halda aðrar reglugerðir, vórðu 
úrslitini fyri 2005-2013 árgangirnar millum tey bestu 
í føroyskari laksaalisøgu, tá ið talan er um fóður-
faktor, felli og framleiðslu, og standa seg sera væl 
samanborið við t.d. norsku kappingarneytarnar. 
Hetta og hollu starvsfólk okkara er grundarlagið fyri 
nøktandi úrslitinum í 2014. 

Landafrøðiliga støðan 
Alistøðirnar hjá Bakkafrost liggja væl fyri viðvíkjandi 
góðsku, hita og útskifting í sjónum. Føroysku firðir-
nir veita skilnað millum økini, og hetta lættir um lív-
frøðiliga eftirlitið og stýringina av økinum. Lutfals-
liga stutt er millum alistøðirnar og framleiðsluvirkini, 
og góða infrakervið ger tað lutfalsliga bíligt at flyta 
fisk og fóður bæði á landi og sjógvi.  

Virðisøking (VAP) 
Bakkafrost hevur drúgvar royndir í at framleiða og 
selja virðisøktar vørur (VAP). Virkaðu nøgdirnar eru 

øktar á hvørjum ári. Í 2012 læt næsta góðskingar-
virkið upp í Fuglafirði, og arbeitt varð í einum skifti 
til november 2013, tá ið næsta skiftið varð mannað. 
Í 2014 var VAP-framleiðslan 45% av samlaðu tiknu 
nøgdunum sammett við 44% í 2013. Økingin í pro-
sentum er fyrst og fremst orsakað av øktari VAP 
framleiðslu. Bakkafrost miðar ímóti, at virðisøktu 
vørurnar skulu standa fyri umleið 40-50% av tiknu 
nøgdunum hjá samtakinum.  

Eitt nýtt og munadyggari virki við møguleika fyri at 
víðka vøruúrvalið er ein partur av íløguætlanini, 
sum Bakkafrost hevur fráboðað. Virkið, sum fer 
undir framleiðslu í 2016, fer at gera Bakkafrost ført 
fyri at møta tørvinum hjá kundum eisini í framtíðini. 
VAP-framleiðslan hevur vanliga eitt stabiliserandi 
árin á inntøkurnar hjá samtakinum, tí sølan er 
grundað á sáttmálar við avtalaðum prísum. Hesir 
sáttmálar eru ikki so óstøðugir sum marknaðarprís-
urin fyri feskan laks. Vanliga er ein tíðarmunur 
millum, at spotprísurin hækkar, og til sáttmálabund-
ni prísurin fyri virðisøktar vørur hækkar. Hinvegin er 
tíðarmunurin eisini har, tá ið eitt fall í marknaðar-
prísinum førir til lægri sáttmálaprísir. Í 2014 hevði 
Bakkafrost ein týðandi vinning av søluni av VAP- 
vørum, tí sáttmálaprísirnar vóru á methøgum støði; 
men í 2013 hevði Bakkafrost eitt hall, tí laksaprísir-
nir vóru hægri í 2013 enn væntað, tá ið sáttmálarnir 
vórðu gjørdir. 

Gott kundagrundarlag 
Við at leggja seg eftir at geva kundunum tað, teir 
vilja hava, hevur Bakkafrost fingið ágóðan av 
einum langtíðarsambandi við nógvar fastar kundar. 
Sambandið við kundarnar hevur víst seg at givið 
bæði Bakkafrost og kundunum kappingarfyrimunir 
við at menna framleiðslu og marknaðarføring. Tí 
hevur Bakkafrost kundar, sum samstarvað hevur 
verið við í meiri enn 15 ár. 

Væl staðsett at røkka USA, Kina og Russland 
Bakkafrost og føroysku laksaframleiðararnir eru í 
eini góðari kappingarstøðu við atliti til amerikanska 
marknaðin. Tí hevur Bakkafrost sett eitt sølulið, 
sum hevur hollar royndir í langtíðar sambandi við 
amerikanskar keyparar. Felagið hevur støðuga 
sølu av stórum laksi, stuðlað av eini vælvirkandi 
flutningsskipan til at senda vørur (bæði feskar og 
frystar) úr Føroyum til USA.  

Amerikanski marknaðurin vil fegnast hava laks, ið 
er størri og tyngri enn miðal og høga Omega-3 
innihaldið í føroyska laksinum, ið Bakkafrost fram-
leiðir. Av hesi orsøk er amerikanski marknaðurin 
vorðin ein týðandi marknaður hjá Bakkafrost úr 
nærum ongum í 2008. Sølan til amerikanska mark-
naðin var 29,9% av samlaðu søluni hjá Bakkafrost 
av feskum heilum laksi í 2014 (2013: 27,5%) 
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Síðan 2011 er útflutningurin av stórum feskum laksi 
til Kina øktur munandi. Flutningsmøguleikarnir úr 
Føroyum til Kina eru eisini hóskandi. Sølan til Kina 
minkaði nakað í 2014, tí prísir vóru betri á øðrum 
marknaðum. Hon var 23,8% samanborið við 26,7% 
av samlaðu sølini av feskum heilum laksi í 2013. 

Sølan til Russlands broytist frá tíð til aðra alt eftir 
marknaðarstøðuni. Sølan til Russlands var lítil í 
2013 og til 3. ársfjórðing 2014, men vaks munandi 
av innflutningsbanninum av norskum laksi til Russ-
lands. Føroyar komu í eina hepna marknaðarstøðu 
við lættari atgongd fyri føroyskan laks á russiska 
marknaðin av forboðnum. Hvussu leingi, hendan 
støðan fer at vara, er óvist. Sølan til russiska 
marknaðurin var 27,8% av søluni av feskum heilum 
laksi í 2014 samanborið við 9,4% í 2013. 

Framleiðsla av fiskamjøli, -lýsi og -fóðri (FOF) 
Havsbrún tók ímóti størri nøgd av rávøru í 2014 
enn í 2013, men framvegis verður mett, at rávøru-
støðan verður óstøðug framyvir. Svartkjaftakvotur-
nar eru kortini øktar seinastu árini. Hetta skuldi bøtt 
um møguleikarnar hjá Havsbrún at útvega sær rá-
vøru til egna framleiðslu av fiskamjøli og lýsi. Har-
umframt eru uppsjóvarvirki bygd í Føroyum sein-
astu árini, sum hevur økt tilgongdina av avskurði frá 
hesi framleiðsluni. 

Lýsimarknaðurin hevur verið óstøðugur seinnu ár-
ini. Prísurin fall nakað í byrjanini av 2014, men 
hækkaði aftur móti endanum á árinum. Samlaða 
heimsframleiðslan av fiskalýsi hevur verið nøku-
lunda støðug í fleiri ártíggjur, meðan eftirspurning-
urin eftir fiskalýsi er øktur. Tískil verður mett, at 
fiskalýsi verður eitt tepurt tilfeingi í framtíðini; men 
minkandi nøgdin av fiskalýsi í laksafóðri, sum verð-
ur stýrd av stórum framleiðarum, fer at minkað nak-
að um eftirspurningin. Bakkafrost miðar ímóti at 
hava eitt høgt innihald av fiskalýsi í fóðrinum, sum 
inniber, at innihaldið av Omega 3 er høgt í laksin-
um. 

Hóast allar kanningar vísa, at støðið á dálkingar-
evnum í laksinum hjá Bakkafrost er væl innan fyri 
trygdarmørkini, sum eru ásett av t.d. ES, so hevur 
Bakkafrost kortini avgjørt frá tíðliga í 2015 at reinsa 
lýsið, sum verður brúkt til laksafóðrið hjá Bakkafrost 
fyri PCB og onnur dálkingarevni. 

Sølan av fóðri var óbroytt í 2014 samanborið við 
2013. Samlaða sølan av fóðri var 85.724 tons sam-
mett við 85.333 tons í 2013. Í 2014 seldi Bakkafrost 
20% av samlaðu framleiðsluni til aðrar og nýtti 80% 
sjálvt. 
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FÍGGJARLIG FRÁGREIÐING 

Útboðið av laksi á heimsmarknaðin øktist við um-
leið 9% í 2014 (2013: 2%) sammett við 2013. Sam-
bært vanliga ástøðið skuldi hetta givið lækkandi 
laksaprísir; men sambært FishPool hækkaði laksa-
prísurin nakað úr einum miðalprísi á NOK 39,59 í 
2013 til NOK 40,30 pr. kilo í 2014. Men kursurin á 
NOK/DKK fall úr einum miðali á DKK 0,9569 fyri 1 
NOK í 2013 til DKK 0,8931 fyri 1 NOK í 2014. Tí 
var miðal laksaprísurin í 2014 DKK 37,88 saman-
borið við DKK 35,99 í 2014. Hetta svarar til eina 
lækking á 5%. 

Prísurin á virðisøktum vørum hækkaði munandi í 
2014, og bøtti hetta um úrslitið fyri 2014 sammett 
við 2013. Rávøruprísirnir hava eisini týdning fyri úr-
slitið, tí VAP-geirin keypir rávøruna á spotmarknað-
inum dag um dag. Rávøruprísirnir vóru høgir fyrsta 
partin av árinum, men lækkaðu áðrenn árið 2014 
var hálvrunnið. 

Virðisøktu vørurnar verða vanliga seldar, grundað 
á sáttmálar við føstum prísum á 6-12 mánaðir og 
fylgja prísinum á spotmarknaðinum við einum tíðar-
muni.  

Frá eini methøgari príslegu í 2013 lækkaðu fóður-
prísirnir munandi í byrjanina av 2014. Men eftir stutt 
skeið við lægri fóðurprísum, hækkaðu prísirnir 
aftur. Orsøkin til sveiggini í fóðurprísinum er mark-
naðarstøðan fyri fiskalýsi og fiskamjøl, sum eru 
tilfarið í laksafóðrinum hjá Bakkafrost/Havsbrún. 
Sveiggini í fóðurprísinum fara at endurspegla fram-
leiðslukostnaðin á laksi. 

Rakstur 
Umsetningurin hjá Bakkafrost samtakinum var 
DKK 2.683,3 mió í 2014 sammett við DKK 2.491,1 
mió í 2013. Økingin í umsetningi er ein saman-
renning av størri tøku av laksi og sáttmálaprísunum 
á VAP vørum. Men laksaprísurin á spotmarknaðin-
um var kortini lægri í 2014 í mun til 2013 í DKK. 
Fóðurprísirnir vóru eisini lægri í 2014 í mun til 2013. 

Tikin vórðu tilsamans 44.013 tons í kruvdari vekt 
sammett við 41.268 tons í 2013. Primerur rakstur –  
operationelt EBIT – var DKK 833,8 mió sammett 
við DKK 587,0 mió í 2013. Ein negativ broyting í 
dagsvirðisjavnan á lívfrøðiligu ognini er staðfest í 
2014, sum var áljóðandi DKK -11,5 mió sammett 
við eina positiva broyting í dagvirðisjavnan á DKK 
115,4 mió í 2013. Negativa dagsvirðisjavnanin 
stavar frá lægri laksaprísum við ársenda 2014 sam-
mett við 2013. 

Bakkafrost hevur afturført avsetingarnar móti taps-
gevandi sølusáttmálum, ið áður vóru gjørdar. Aftur-
føringin var áljóðandi DKK 70,9 mió sammett við 
eina hækking í avsetingum á DKK 24,8 mió í 2013. 
Afturføringin er gjørd, tí eingin av sáttmálunum hjá 
Bakkafrost var tapsgevandi við árslok 2014. Orsøk-

in til hetta er ein blandingur av hægri sáttmálaprís-
um á VAP vørum og lægri rávørukostnaðir við árs-
lok 2014 í mun til 2013. NOS prísurin á laksi var 
NOK 43,57 við árslok 2014 samanborið við NOK 
52,98 við árslok 2013. 

Nettoúrslitið hjá assosieraðu feløgunum hjá sam-
takinum var DKK -0,8 mió í 2014 sammett við 23,8 
mió í 2013. Hallið kemur fyrst og fremst av einum 
negativum úrsliti hjá Faroe Farming á DKK 5,5 mió, 
lutvíst orsakað av afturføring av virðisjavnan á lív-
frøðiligum ognum. Úrslitið frá Pelagos var DKK 3,1 
mió, og úrslitið av sølu av minnilutapartabrøvum 
var DKK 3,2 mió. 

Fíggjarinntøkan í 2014 var DKK 4,6 mió sammett 
við DKK 6,2 mió í 2013. Netto rentukostnaðurin var 
DKK 32,4 mió sammett við DKK 28,9 mió í 2013. 
Netto gjaldoyraávirkanin var áljóðandi DKK 40,5 
mió í mun til DKK 53,2 mió í 2013. Upphæddin 
stavar frá gjaldoyravinningi frá NOK 500 mió láns-
brøvunum.  

Netto skattur var DKK -252,1 mió sammett við DKK 
-138,1 mió í 2013.  

Konsolideraði nettovinningurin var DKK 647,1 mió 
í 2014 sammett við DKK 589,2 mió í 2013. Vinn-
ingur fyri hvørt partabræv var DKK 13,34 í 2014 
samanborið við DKK 12,07 í 2013.  

Avrik fyri hvønn geira 
Bakkafrost samtakið virkar innan tríggjar geirar: 
aling av laksi, íroknað sølu av heilum laksi; virðis-
øking og søla av virðisøktum laksaúrdráttum og 
framleiðsla og søla av fiskalýsi, fiskamjøli og fiska-
fóðri. 

Aling og feskfiskasøla 
Samtakið hevur bert framleiðslueindir í Føroyum. 
Eingir týðandi munir er á framleiðsluøkjunum og ali-
loyvunum, og tískil bólkar samtakið alda laksin og 
søluna av heilum laksi undir einum. Bruttosølan av 
feskum laksi í aligeiranum hjá Bakkafrost vaks til 
DKK 1.412,5 mió í 2014 úr DKK 1.373,2 mió í 2013. 
Vøksturin kemst av størri tøkunøgdum, tí laksaprís-
urin var lægri í DKK í 2014 í mun til 2013. Opera-
tionelt EBIT var DKK 694,0 mió sammett við DKK 
642,4 mió í 2013. Hetta svarar til eitt operationelt 
EBIT á DKK 15,77 pr. kilo í kruvdari vekt sammett 
við DKK 15,57 pr. kilo í kruvdari vekt í 2013.  

Í 2014 var miðal søluprísurin NOK 40,30 í mun til 
NOK 39,59 í 2013. Men orsakað av viknaða NOK 
gjaldoyranum samanborið við DKK var miðalprísur-
in DKK 35,99 í mun til DKK 37,88 í 2013. 

Aligeirin hjá samtakinum tók 44.013 tons í kruvdari 
vekt í 2014 sammett við 41.268 tons í 2013. Faroe 
Farming, sum Bakkafrost eigur 49% í, tók 4.957 
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tons í kruvdari vekt í 2014 í mun til 6.053 tons í 
kruvdari vekt í 2013. Bakkafrost marknaðarførir og 
selur laksin fyri Faroe Farming. 

Virðisøktar vørur (VAP) 
Langtíðarætlanin hjá Bakkafrost er, at 40-50% av 
tikna laksinum verður virðisøktur. Lutfallið av VAP 
framleiðsluni var 45% av samlaðu tøkuni í 2014 í 
mun til 44% í 2013.  

Virðisøkingin fer fram á virkjunum á Glyvrum og í 
Fuglafirði. Í januar 2012 varð skjøtul settur á fram-
leiðsluna á virkinum í Fuglafirði við einari vakt, men 
framleiðslan varð økt til tvær vaktir í endanum á 
november 2013. Framleiðslan á virkjunum er í 
høvuðsheitum laksaportiónir, sum verða seldar til 
evropeiska retailmarknaðin, men í 2014 varð farið 
undir sølu til USA. Ætlanin við virðisøktu vørunum 
er, umframt at økja inntøkugrundarlag samtaksins, 
eisini at gera nettovinningin støðugari við tað, at 
hesar vørur verða seldar við ymsum fastprísasátt-
málum fyri eitt tíðarskeið á upp til 12 mánaðir. Av tí 
at tíðarmunur er millum broytingarnar í dagsprísin-
um á feskum laksi og sáttmálabundna prísin, hevur 
VAP-geirin hjá Bakkafrost vanliga vinning, tá ið 
spotprísirnir lækka, og umvent, tá ið spotprísirnir 
hækka í eina tíð. 

VAP-geirin hevði eina nettosølu á DKK 913,4 mió í 
2014 sammett við DKK 666,2 mió í 2013. Úrslitið 
av operationellum EBIT, ið er EBIT javnað fyri taps-
gevandi sáttmálar o.s.fr., var tilsamans DKK 69,9 
mió sammett við DKK -90,5 mió í 2013. Hetta 
svarar til eitt operationelt EBIT á  DKK 3,30 pr. kilo 
í kruvdari vekt sammet við DKK -4,93 pr. kilo í 
kruvdari vekt í 2013. Orsøkin til hallið í 2013 var, at 

sáttmálaprísirnir vóru á eini ov lágari legu saman-
borið við staðfesta rávøruprísin. Í 2014 vóru sátt-
málaprísirnir á munandi hægri legu, og rávøru-
prísirnir vóru eisini heldur lægri. Tí varð úrslitið fyri 
2014 betri enn fyri 2013.  

Fiskamjøl, -lýsi og –fóður (FOF) 
Rávørustøðan hjá Havsbrún fyri virking av fiska-
mjøli og -lýsi batnaði í 2014 samanborið við 2013. 
Havsbrún tók ímóti 193.231 tonsum av rávøru í 
2014 sammett við 160.581 tons í 2013. Virkaða 
fiskamjølið og -lýsið vóru lutvíst nýtt innanhýsis til 
fóðurframleiðslu og lutvíst útflutt. 

Havsbrún seldi 85.724 tons av fóðri í 2014 í mun til 
85.333 tons í 2013. Bakkafrost nýtti 68.187 tons av 
selda fóðrinum í 2014 innanhýsis. Hetta svarar til 
80%. 

Uttanhýsis nettosølan hjá geiranum, ið virkar fiska-
mjøl, -lýsi og -fóður var áljóðandi DKK 357,4 mió í 
2014 sammett við DKK 451,7 mió í 2013. Lækking-
in í nettosøluni frá 2014 til 2013 er orsakað av minni 
sølu av fóðri, fiskalýsi og fiskamjøli uttanhýsis.  

Innanhýsis nettosølan var áljóðandi DKK 613,3 mió 
í 2014 samanborið við DKK 631,3 mió í 2013. 
Innanhýsis nettosølan fevnir um søluna av fóðri til 
alivirksemið hjá Bakkafrost. EBITDA var DKK 
181,6 mió í 2014 sammett við DKK 125,8 mió í 
2013, og EBITDA avlopið var 18,70% í 2014 í mun 
til 11,61% í 2013. Orsøkin til økta avlopið er fyrst 
og fremst størri framleiðsla av fiskamjøli og –lýsi. 

Úrslitið eftir skatt fyri 2014 var áljóðandi DKK 111,5 
mió sammett við DKK 92,4 mió fyri 2013.	

 

 

 

FIG. 9 EBIT PR. KG PR. ÁRSFJÓRÐING SÍÐANI SKRÁSETING Á OSLO BØRSI 
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Fíggjarstøðan 
Samlaðu ognirnar hjá samtakinum við ársenda 
2014 vóru áljóðandi DKK 3.462,9 mió sammett við 
DKK 3.112,2 mió við árslok 2013. 

Immateriella støðisognin hjá samtakinum er óbroytt 
í mun til ársbyrjan og var DKK 294,7 mió. Immater-
iella støðisognin fevnir í høvuðsheitum um virðið á 
aliloyvunum, sum fyritøkan hevur ognað sær. Eingi 
loyvir í norðurøkinum eru skrásett við virði í rokn-
skapinum hjá Bakkafrost.  

Materiella støðisognin var DKK 1.041,2 mió við árs-
enda 2014 sammett við DKK 916,7 mió við árslok 
2013. Í 2014 gjørdi Bakkafrost íløgur í materiella 
støðisogn fyri DKK 237,2 mió. Mest týðandi íløgur-
nar, sum Bakkafrost framdi í 2014, vóru í nýggja 
kassavirkið, eina smoltstøð, sum gjørdi Bakkafrost 
sjálvbjargið við smolti, og undangjøld til nýggja 
brunnbátin „Hans á Bakka“. Aðrar íløgur vóru í 
høvuðsheitum umsitingaríløgur.  

Fíggjarliga støðisognin var áljóðandi DKK 125,4 
mió við árslok 2014 sammett við DKK 115,3 mió við 
ársenda 2013. Vøksturin í fíggjarligu støðisognini 
hevur serliga við íløguna í nýggja uppsjóvarvirkið 
Pelagos í Fuglafirði at gera, men eisini í ognarlutin 
í Hanstholm Fiskemelsfabrik, sum varð seldur til FF 
Skagen, sum Bakkafrost nú eigur 17% í. Bakka-
frost seldi eisini nøkur minnilutapartabrøv í 2014.  

Langfreistað áogn var áljóðandi DKK 1,3 mió í mun 
til DKK 1,5 mió í 2013.  

Bókaða virðið (dagsvirðið) á lívfrøðiligu ognunum 
var DKK 1.014,0 mió við árslok 2014 sammet við 
DKK 965,9 mió við árslok 2013. Við í bókaða 
virðinum á lívfrøðiligu ognunum er tillaging til 
dagsvirðið fyri tilsamans DKK 284,9 mió sammett 
við 296,4 mió við árslok 2013. Lækkingin er 
orsakað av lægri laksaprísum við ársenda 2014 
samanborið við 2013, av tí at biomassin í sjónum 
var størri enn við ársbyrjan.  

 
Við árslok 2014 var samlaða goymslan hjá samtak-
inum DKK 267,0 mió sammett við DKK 235,5 mió 
við árslok 2013. Goymslan umfatar í høvuðsheitun-
um goymsluna hjá Havsbrún av fiskamjøli, fiskalýsi 
og fiskafóðri, umframt fóðrið á alistøðunum, VAP-
liðugvørur, pakkitilfar og aðra rávøru. 

Samlaða áognin hjá samtakinum var DKK 314,3 
mió við árslok 2014 sammett við DKK 400,6 mió við 
árslok 2013. Minkingin er fyrst og fremst orsakað 
av, at Bakkafrost hevur gjørt factoringsáttmála fyri 
munandi part av søluni. 

Eginognin hjá samtakinum var DKK 2.063,7 mió 
sammett við DKK 1.665,3 mió við árslok 2013. 
Broytingin í eginognini í 2014 stavar fyrst og fremst 
frá vinninginum í tíðarskeiðinum minus vinnings-
býti, sum varð útgoldið í apríl 2014. 

Samlaða langfreistaða skuldin hjá samtakinum var 
DKK 1.036,3 mió við árslok 2014 sammett við DKK 
1.071,0 mió við árslok 2013. Útsettur skattur var 
DKK 414,0 mió sammett við DKK 310,9 mió við 
árslok 2013. Orsakað av økingini í serstaka skattin-
um á alifyritøkur og broytingina frá einum fyribils til 
ein varandi skatt er útsetti skatturin øktur við DKK 
54,9 mió frá ársenda 2013 til ársbyrjan 2014 um-
framt eina hækking í útsettum skatti fyri 2014 á 
DKK 17,8 mió. 

Langfreistað rentuberandi skuld var DKK 505,4 mió 
við árslok 2014 sammett við DKK 685,2 mió við 
árslok 2013. Orsøkin er, at langfreistað rentuber-
andi skuld er minkað við DKK 100 mió umframt 
kursvinning á langfreistaðu rentuberandi skuldina í 
NOK. Avleidd fíggjaramboð vóru DKK 116,9 mió 
við árslok 2014 í mun til 74,9 mió við ársenda 2013 
orsakað av sveigginum í NOK í mun til DKK.  

 

 

FIG. 10 TILGONGD AV RÁVØRU: TONS 
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Rentuberandi skuldin hjá Bakkafrost fevnir um tvey 
bankalán og eitt lánsbrævalán. Bankalánini eru eitt 
avdráttarlán á DKK 200 mió, ið skal gjaldast aftur 
við DKK 25 mió hvønn ársfjórðing, og eitt standandi 
lán á DKK 553 mió, ið fellur til gjaldingar við fullari 
upphædd í 2016. Lánsbrævið áljóðandi NOK 500 
mió gongur yvir 5 ár og fellur til gjaldingar 14. febr-
uar í 2018. Rentan á lánsbrævinum er NIBOR 3m 
+ 4,15%. Í samband við útgávuna av lánsbrævinum 
hevur Bakkafrost gjørt ein sáttmála um gjaldoyra-
/rentuumbýti (swap) við váðaavmarking (hedging) 
av kursinum og hevur broytt rentuna frá NIBOR 3m 
til CIBOR 3m. Bakkafrost hevur framt umbýtið 
(swappin) orsakað av tilknýtinum til DKK, av tí at 
ein stórur partur av inntøkunum og útreiðslunum 
eru í DKK og EUR.   

Stuttfreistaða skuldin var DKK 362,9 mió við árslok 
2014 sammett við DKK 376,0 mió við árslok 2013. 
Stuttfreistaða rentuberandi skuldin var DKK 100,0 
mió og hevur við stuttfreistaða partin av langfreist-
aðu skuldini at gera, sum lýst omanfyri. Vøru- og 
tænastuskuldin var DKK 262,9 mió sammett við 
DKK 276,0 mió við ársbyrjan.  

Solvensurin er 60% sammett við 54% við árslok 
2013. 

Gjaldførisfrásøgn 
Í 2014 var gjaldførið av rakstrinum tilsamans DKK 
877,2 mió sammett við DKK 517,5 mió í 2013. 
Gjaldførið er hægri í 2014 fyrst og fremst orsakað 
av góðum úrslitum í øllum geirum, størri tøkunøgd 
og lægri áogn frá sølu. Minkingin í áogn frá sølu er, 
tí Bakkafrost hevur gjørt factoringsáttmála um ein 
av okkara stóru kundum. Gjaldførið frá íløgum var 
DKK -239,8 mió sammett við DKK -204,4 mió í 
2013. Í 2014 eru DKK 237,2 mió gjald fyri íløgur í 
materiellar ognir, sum er partur av fráboðaðu íløgu-
ætlanini.  

Í 2014 var gjaldførið av fígging DKK -414,4 mió 
sammett við DKK -156,1 mió í 2013. Í talinum fyri 
2014 er niðurgjald av langfreistaðari skuld á DKK   
-100,0 mió, broyting av kassakreditti á DKK 71,9 
mió, fíggjarligar útreiðslur á DKK -38,1 mió, søla av 
eginpartabrøvum á DKK 3,4 mió, útgjald av vinn-
ingsbýti á DKK -218,2 mió og fíggjan av einum 
assosieraðum felagi á DKK 5,7 mió.  

Við stovnaðu kredittmøguleikunum er gjaldførið og 
fíggjarliga orkan hjá samtakinum mett at vera góð. 
Ónýtta fíggingin var DKK 958,1 mió tann 31. des-
ember 2014, harav vóru DKK 15,0 mió bundnar.
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VIRKSEMISVÁÐAR OG VÁÐASTÝRING  

Bakkafrost samtakið er viðkvæmt fyri fleiri mark-
naðar-, framleiðslu- og fíggjarligum váðum, ið 
standast av vanligum virksemi í okkara virðisketu. 

MARKNAÐARVÁÐAR: 
Prísur á aldum laksi 
Fíggjarstøðan og framtíðarmenningin hjá samtak-
inum er í stóran mun tengd at prísinum á aldum 
laksi, sum søguliga hevur verið rættiliga óstøðugur. 
Alilaksur er ein handilsvøra, og tí er rímiligt at 
halda, at marknaðarprísurin fer at halda fram við at 
sveiggja. Javnvágin millum samlaða útboðið og 
eftirspurningin er ein avgerandi fortreyt. Ov stór 
framleiðsla kann føra til príslækkingar sum tær, ið 
vóru í 2001-2003 og aftur í 2011-2012 og aftur mið-
skeiðis í 2014. Hetta kann hava eina týðandi ávirk-
an á rakstrarúrslitið og gjaldførið hjá felagnum. 

Prísur á fiskamjøli og -lýsi 
Fíggjarliga støðan og víðari menning av samtakin-
um valdast í ávísan mun um prísin á fiskamjøli og 
fiskalýsi, sum søguliga hevur verið sera óstøðugur. 
Fiskamjøl og -lýsi eru vanligar handilsvørur, og tí 
kann væntast, at marknaðarprísurin støðugt broyt-
ist. Javnvágin millum samlaða útboðið og eftir-
spurningin eftir fiskamjøli og fiskalýsi er ein avger-
andi fortreyt. Ov lítil framleiðsla kann føra til, at prís-
irnir hækka. Hetta kann hava ávirkan á rakstrar-
úrslitið og gjaldførið hjá felagnum. 

Fóðurprísur 
Fóðurkostnaðurin er týðandi partur av samlaða 
framleiðslukostnaðinum hjá aligeiranum, og 
sveiggj í fóðurprísum kunnu tí hava stórt árin á løn-
semið. Fóðurprísir verða bæði ávirkaðir av altjóða 
marknaðinum fyri fiskamjøl og fiska-, djóra- og 
plantuolju, og fóðurvinnan er stýrd av fáum stórum 
altjóða framleiðarum. 

Náttúruligar avmarkingar í tilfeinginum í havinum 
kunnu elva til heimsumfatandi trot á fiskamjøli og á 
-lýsi til framleiðslu av fiskafóðri. Tó eru teir, sum 
framleiða fiskafóður, komnir langt í royndunum at 
nýta ráevni úr plantum ístaðin fyri ráevni úr sjónum 
sum part av fóðrinum. Harumframt er framleiðslan 
av fiskafóðri ein heildarpartur av virðisketuni hjá 
Bakkafrost. Hetta minkar tí um váðan.  

Landafrøði 
Bakkafrost selur laksvørurnar til fleiri enn 20 ymisk 
lond. Fiskamjøl, -lýsi og -fóður verða seld til færri 
lond. Av og á kann fyritøkuni ikki verða loyvt, av 
ymiskum orsøkum, at senda vørurnar til ávís lond 
ella øki. Hetta kundi, um so var, havt týðandi 
ávirkan á rakstrarúrslit og gjaldføri hjá fyritøkuni. 

 

FRAMLEIÐSLUVÁÐAR:  
Aling 
Veðrið hevur avgerandi ávirkan á, hvussu skjótt 
aldur laksur veksur. Óvæntaður hiti ella kuldi kann 
hava týðandi ringa ávirkan á vøkstur og fóður-
nýtslu. Samtakið virkar stundum undir truplum 
umstøðum  á sjónum. Hetta kann onkuntíð hava 
stórar útreiðslur við sær t. d. óvæntað umsiting-
/umvælingar ella at fiskur sleppur. Samtakið ar-
beiðir støðugt við at minka hesar váðar við at nýta 
tær royndir, felagið hevur gjørt sær, við útgerð, 
aliøkjum og við skipan av virkseminum. Alistøðirnar 
hjá Bakkafrost eru á økjum, har veðurlíkindini eru 
væl kend, og útgerðin er væl tryggjað, hóast onnur 
veðurlíkindi, so sum stormur ella flóðir, kunnu hava 
óvæntaðan miss við sær.  

Hóast samtakið ikki letur sær lynda, at laksur slepp-
ur úr nótunum, er kortini vandi fyri, at tað kann 
henda. Hetta kann hava stóra negativa ávirkan á 
virksemið hjá samtakinum, beinleiðis av, at aldur 
laksur sleppur, og óbeinleiðis við spjaðing av sjúku, 
revsitiltøkum frá landsmyndugleikum, vánaligari 
umtalu ella øðrum óbeinleiðis árini. Fylgt verður 
støðugt við starvsskipanum og nýggjum tøkniligum 
loysnum í hesum sambandi. 

Hóast  framleiðsluvansar verða endurspeglaðir í 
kostnaðarætlanum í ein ávísan mun – til dømis 
metingar av felli og prosentbýti av niðurflokking av 
fiski í samband við primerframleiðslu, so kunnu 
slíkir váðar, um teir henda, ávirka úrslitið og fíggjar-
støðuna hjá felagnum í stóran mun. Framleiðslan 
hjá samtakinum kann eisini verða týðandi ávirkað 
av tí, sum verður flokkað sum vanligur virksemis-
váði t.d. góðska frá veitarum og undirveitarum. At 
ala laks er knýtt at lívfrøðiligum váða á høgum stigi, 
og samtakið miðar ímóti at minka um hendan váð-
an gjøgnum øll stig í framleiðsluni við at hava skip-
að eftirlit við lívfrøðiligu trygdini á øllum alistøð-
unum.  

Vaksandi talið av laksalús er ein av størstu avbjóð-
ingunum í altjóða alivinnuni og í Føroyum í dag. Økt 
tal av laksalús kann viðføra strongd, sum kann føra 
til sjúku. Felagið hevur mannagongdir fyri, hvussu 
talið av lús kann minkast við ymiskum sløgum av 
viðgerð. Mannagongdirnar verða framhaldandi 
betri. Nýggi brunnbáturin hjá Bakkafrost, „Hans á 
Bakka“, verður avhendaður frá skipasmiðjuni í juni 
2015. Brunnbáturin verður serútgjørdur til viðgerð 
av laksalús. 

Alistøðirnar hjá samtakinum eru á einum lutfalsliga 
lítlum landafrøðiligum øki, avmarkað til Føroyar, tí 
kunnu onkrir framleiðsluváðar, um teir skuldu kom-
ið fyri, havt alstóra ávirkan á samtakið (t.d. váðar 
av veðri, onkrar sjúkur o.s.fr.). 
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Sum alivinnan hevur tikið seg fram og ment seg, 
eru mørkini fyri, hvussu skjótt fiskur kann vaksa, 
eisini vorðin ein avbjóðing. Sum við allari aðrari 
miðvísari matvøruframleiðslu er eisini alingin vorð-
in rakt av ymsum framleiðslutengdum brekum, t.e. 
brek orsakað av kravmiklum hættum at ala. Vanliga 
síggjast hesi brek sjáldan, men ávísir stovnar 
kunnu vera illa plágaðir. Týdningarmesta fram-
leiðslubrekið er viðvíkjandi fysiskum vanskapning-
um og grástari. Slíkt elvir ófrávíkiliga til fíggjarligan 
miss orsaka av minni vøkstri og verri heilsu, verri 
góðsku við tøku og skaða á ummælið hjá vinnuni. 

Lýsi, fiskamjøl og fiskafóður 
Fiskalýsi, fiskamjøl og fiskafóður verða framleidd 
eftir viðurkendum framferðarhættum við væl ans-
aðari og sjálvvirknari mannagongd. Men óvæntað-
ur stígur kann koma í eina og hvørja framleiðslu-
tilgongd og møguligur mangul á rávørutilgongd. 
Óvæntað trot á rávøru, tí ov lítið verður fiskað, ella 
ov lítil møguleiki er fyri fiskakeypi, ella tí at nýtt tilfar 
ikki kemur til tíðina, kunnu hava ávirkan á, hvussu 
stór framleiðslan á virkinum er. Hetta kann hava við 
sær hendingar ella neyðugar uppíleggingar, sum 
kunnu vera sera kostnaðarmiklar. Felagið arbeiðir 
støðugt við at minka um váðar. 

Deildin hjá Bakkafrost á virkinum hjá Havsbrún, ið 
ger lýsi, fiskamjøl og fiskafóður, er í Føroyum. 
Hetta ger, at felagið kann líða dyggan smeit – bein-
leiðis av handilsavmarkingum og óbeinleiðis av av-
markingum á kvotur og fiskiloyvir.  

Hóast framleiðsluváðar í ávísan mun verða endur-
speglaðir í kostnaðarætlanum, tá ið mett verður um 
prís og nøgd, so kann slíkt, um tað hendir, hava 
stórt árin á úrslitið og fíggjarligu støðuna hjá felag-
num. Framleiðslan hjá felagnum kann eisini verða 
sera nógv ávirkað av tí, ið verður flokkað sum 
vanligir framleiðsluvandar, tað er av góðskuni á tí, 
ið keypt verður frá veitarum og undirveitarum o.s.fr. 

Dálkandi evni í fóðrinum 
Fóðrið kann verða dálkað av ymsum óynsktum 
evnum, sum kunnu vera í teim ymsu sløgunum av 
ráevnum og tilfari, ið nýtt verða til framleiðsluna ella 
í framleiðslutilgongdini. Flestu dálkandi evni hópast 
upp í lívverum sum til dømis villum sjógæti, ið nýtt 
verður til at framleiða fiskalýsi og fiskamjøl. Hesi 
dálkandi evni seta seg í feittið í lívveruni, og jú 
hægri uppi í føðiketuni hon er, størri er konsentra-
tiónin av dálkandi evninum. Myndugleikar áseta 
mest loyvdu nøgd av teimum mest týðandi dálkandi 
evnunum. Hesi markvirði verða javnan eftirkannað 
av myndugleikunum og kunnu verða broytt. Møgu-
leiki er eisini fyri, at „nýggj” dálkandi evni verða sett 
á listan.  

Í høvuðsheitum kann framleiðslan verða dálkað av 
misgáum ella við at  latið verður í framleiðsluna av 
illvilja. Slík dálking kann møguliga hava ávirkan á 
umhvørvið, fiskaheilsuna og/ella matvørutrygdina 
og kann skaða álitið hjá vanliga brúkaranum til at 

eta laks. Allir slíkir tilburðir kunnu hava neiliga 
ávirkan á framleiðsluúrslit og fíggjarligu støðuna 
hjá samtakinum. Komandi lóggáva kann økja vand-
an fyri, at reglurnar ikki verða hildnar og kostnaðin 
av at halda tær. Verða reglurnar ikki hildnar, kann 
umdømisváðin hava álvarsamar fylgjur við sær, hó-
ast hvørki umhvørvi, fiskaheilsa ella matvørutrygd 
eru skadd.  

Fóðurdeildin hjá Bakkafrost, Havsbrún, hevur fleiri 
eftirlit fyri at minka um dálkingarvandan. Dømi um 
slík tiltøk og eftirlit, ið eru tikin við í HACCP (Hazard 
Assessment Critical Control Point) og ISO-manna-
gongdirnar, eru eftirlit og kanningar av veitarum og 
nágreiniligar rávørulýsingar hjá veitarum at keypa 
ráevni frá gjølla úrvaldum veitarum, regluligar góð-
skukanningar av ráevnum og lidnum fóðri, manna-
gongdir at reinsa lýsi o.s.fr. og strangar trygdar-
mannagongdir á virkinum. Sloppið verður kortini 
ongantíð fullkomiliga av við váðarnar. 

Evni, ið kunnu dálka fiskafóður, eru til dømis – men 
eru ikki avmarkað til – lívrunnin dálkandi evni so 
sum dioxin og PCB, mycotoxinir, pesticidir, anti-
oxidantar (so sum Ethoxyquin og BHT), bromin-
erað eldforðingarevni og bakteriudálking og ólív-
runnin dálkingarevni so sum blýggj, kyksilvur, arse-
nikk og kadmium.  

Hóast allar kanningar vísa, at støðið á dálkingar-
evnum í laksinum hjá Bakkafrost er væl innan fyri 
trygdarkrøvini, ásett av t.d. ES, so hevur Bakkafrost 
kortini frá tíðliga í 2015 avgjørt at reinsa fiskalýsið, 
sum verður nýtt til laksafóðrið hjá laksinum hjá 
Bakkafrost fyri PCB og onnur dálkingarevni. 

Fóðrið kann eisini verða dálkað, antin av misgáum 
ella við vilja við øðrum ólívrunnum evnum so sum 
mineralolju, ítøkiligum lutum o.s.fr. Eftirlit er við fleiri 
enn oman fyri nevndu evnum. Lóggávumyndug-
leikar, granskingarlið og privat feløg (NGO-arar), 
savna í løtuni datamongdir um hesi evni. 

Sjúka 
At ala fisk hevur stóran váða við sær viðvíkjandi 
sjúku. Gerst fiskurin sjúkur, missir Bakkafrost um-
framt beinleiðis missin av fiski eisini nógvan pening 
av tí, at fiskurin so má takast, áðrenn ætlað, góðsk-
an á tikna fiskinum verður verri, og fylgjan av hes-
um er minni framleiðsla.  

Laksaaling hevur søguliga verið ígjøgnum fleiri 
tíðarskeið við stórum trupulleikum av sjúku. Felags 
fyri hesi er, at loysnir eru funnar við kynbótarar-
beiði, betraðum mátum at ala, øktari vitan viðvíkj-
andi lívfrøðiliga tørvinum hjá fiskinum og menning 
av munadyggum koppingarevnum. Í 1990-unum 
batnaði heilsan hjá føroyskum alilaksi munandi. 
Menningin av munadyggari koppingarevnum móti 
teimum týdningarmestu bakteriusjúkunum og betri 
arbeiðshættir sum heild hava t.d. gjørt, at nýtslan 
av antibiotika í Føroyum er minkað.  
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Mett verður um fíggjarligu avleiðingarnar av sjúku 
við at hyggja at lutfalsliga fellinum, minkandi vøkstri 
og verri góðsku á lidnu vøruni. Harumframt viðførir 
sjúka, at fiskurin líður. Lutfallið av felli fyri hvønn ár-
gang sær broytist bæði millum árgangir og millum 

framleiðslulond og økir, men fyri alivinnuna í miðal 
er fellið umleið 8-15% av hvørjum árgangi. Meiri 
enn helvtin av hesum er fiskur, sum verður tikin úr 
sjónum, áðrenn hann vigar 500g, og tað avmarkar 
kostnaðin. 
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Alilaksurin er serliga viðbrekin, tá ið hann verður 
settur á sjógv. Smoltið fær osmotiska strongd av at 
koma úr feskum vatni og beint í saltan sjógv, um-
framt aðrar strongdir so sum at verða handfarið, 
pumpað og flutt. Framleiðslan av hágóðsku smolti 
avhongur av einum nágreiniligum eftirlitið við 
góðskuni á feska vatninum og smoltifiseringini. 
Góð lívfrøðilig dygd og trygd, saman við góðum 
leiðslumannagongdum og útveljing av góðum ali-
økjum og góðari tøkni, eru umráðandi faktorar fyri 
góðan vøkstur og  góða heilsu. 

Illgrunin um Neoparamoeba perurans í Føroyum í 
2013 hevur økt um váðan fyri sjúkum. Neopar-
amoeba perurans amøban kann elva til táknu-
sjúkuna AGD. Aliøki, har illgruni er um Neopar-
amoeba perurans, eru viðgjørd við Hydrogen Per-
oxide. Hydrogen Peroxide verður eisini nýtt í við-
gerð móti laksalús. Bakkafrost hevur neyðugu út-
gerðina og starvsfólkið við førleikum og royndum 
um neyðugt, og saman við nýggja nýmótans brunn-
bátinum, ið verður førur fyri at viðgera við feskvatni, 

er Bakkafrost væl fyrireikað at handfara váðan. 9. 
februar 2014 fráboðaði Bakkafrost illgruna um 
møguligt sjúkuelvandi ILA-virus á einum aliøki hjá 
Bakkafrost. At rakt var við møguliga sjúkuelvandi 
ILA-virusið hevði einki við økt felli at gera, og 
heilsustøðan og trivnaðurin hjá fiskinum eru ikki 
ávirkað. Tríggjar av vanligu eftirlitsroyndunum við 
RT-PCR kanning, sum vórðu tiknar á øki A-80, 
Selatrað, av heilsufrøðiliga myndugleikanum, vóru 
ISAV positivar. Nærri greiningar av hesum trimum 
ILA-virus positivu sýnunum vístu eitt frábrigdi í 
HPR-økinum í einum prøva. Men kanningar av 
deyðum fiski vístu eingi ILA sjúkutekin.  

Bakkafrost gjørdi av at seta ILA-tilbúgvingina í verk 
beinanvegin. Tí varð tøkan av seinasta ringinum á 
aliøki A-80, Selatrað, framskundað. PCR-greining-
ar av sýnum, ið vórðu tikin eftirfylgjandi á aliøkin-
um, vístu sama frábrigdið í HPR-økinum t.v.s. hjá-
veru av ILA sjúkuelvandi virusi. Økið var tómt 
áðrenn miðjan februar 2014.
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FÍGGJARLIGIR VÁÐAR OG VÁÐASTÝRING 
Uppfylging av innanhýsis mannagongdum, sum 
hava við fíggjarligu frásøgnina at gera, er partur av 
dagligu umsjónini hjá leiðsluni, uppfylgjan av ar-
beiðshættum hjá teimum, ið vara av mannagongd-
um og óheft kanning hjá grannskoðaranum. Frávik 
sambært forskriftir og øki, ið verða skrásett at tørva 
bata, verða uppfylgd, og ábøtur verða settar í verk.  

Gjaldoyraváði 
Bakkafrost handlar á heimsmarknaðinum við ald-
um laksi og laksaúrdráttum. Umsetningurin og á-
ognin er í høvuðsheitum í DKK, EUR og USD, men 
í nøkrum førum eisini í øðrum fremmandum gjald-
oyra. Hinvegin verða rávørur o.a. vanliga ásettar í 
DKK, men knýtt at USD. Tí hevur Bakkafrost nakað 
av natúrligari gjaldoyratrygging. Sveiggj í fremm-
andum gjaldoyra á tí, sum ikki verður fult gjaldoyra-
tryggjað, er ein fíggjarligur váði hjá samtakinum. 

Fíggingin hjá Bakkafrost er í DKK og NOK og er ein 
samanrenning av bankafígging og lánsbrævafígg-
ing. Bankafíggingin er í DKK, meðan lánsbræva-
fíggingin er í NOK. Tí er ein gjaldoyraváði mótvegis 
lánsbrævafíggingini. Til tess at minka um hendan 
váðan hevur Bakkafrost stovnað eitt gjaldoyra-
/rentuumbýti (swap) við eini gjaldoyratrygging og 
umbýting av rentuni frá NIBOR 3 m til CIBOR 3m. 

Í samband við nakrar materiellar íløgur er Bakka-
frost viðkvæmt yvir fyri NOK, USD og EUR. Við-
kvæmið yvir fyri NOK er gjaldoyratryggjað, meðan 
USD og EUR verða goldið við innrenslið av USD 
og EUR.  

Skuldaraváði 
Vandin fyri, at keyparar ikki hava fíggjarliga orku at 
halda sínar skyldur, verður mettur at vera lutfalsliga 
lítil, tí tap av skuldarum søguliga hevur verið lítið. 
Samtakið hevur mannagongdir at tryggja, at selt 
verður einans til kundar, sum ikki fyrr hava havt 
trupulleikar at gjalda, og at útistøða ikki fer upp um 
ásett kredittmørk. Meginparturin av samlaða skuld-
araágóðanum er tryggjaður. Av tí at ikki allar áognir 
eru tryggjaðar, noyðist felagið at góðtaka ein ávís-
an skuldaraváða. 

Samlaði kredittváðin á fíggjarstøðuni svarar til 
samlaðu áognina á dagfestingini fyri fíggjarstøð-
una. 

Gjaldførisváði 
Gjaldførisváði er vandin fyri, at samtakið ikki verður 
ført fyri at halda sínar fíggjarligu skyldur, tá ið tær 
falla til gjaldingar. Gjaldførisváðin verður stýrdur við 
at hava eina liðiliga fíggjarskipan, ið er tryggjað við 
stovnaðum lánimøguleikum. Setningurin hjá sam-
takinum er at hava nóg mikið av tøkum peningi, 
fíggjarligum ognum ella miðallongum kredittmøgu-
leikum, so tað er ført fyri at gjalda skuld, so hvørt, 
sum hon fellir til gjaldingar. Ónýtt rakstrarfígging 

verður umrødd í notu 18, har treytirnar eisini eru 
lýstar. 

Kapitalskipan og eginogn 
Høvuðsendamálið hjá fíggjarleiðslu samtaksins er 
at tryggja felagnum eitt gott kredittvirði til tess at fáa 
til vega góðar lánstreytir. Samtakið stuðlar upp 
undir virksemið við at tryggja ein góðan soliditet. 
Samtakið stýrir og tillagar kapitalskipanina sam-
svarandi teimum støðugt broytandi fíggjartreyt-
unum, sum felagið arbeiðir undir, eins væl og sam-
svarandi stuttu og miðallongu framtíðarútlitunum, 
íroknað tillagingar í útgjaldi av vinningsbýti, keyp av 
eginpartabrøvum, lækking ella hækking av parta-
peningi og útgávu av nýggjum partabrøvum. 

Gransking og menning 
Í 2014 hevur felagið brúkt umleið DKK 1,7 mió til 
gransking og menning sammett við DKK 3,5 mió í 
2013. 

Framhaldandi virksemi 
Tá ið hugsað verður um vinningin hjá samtakinum, 
fíggjarligu styrkina og langtíðar forsagnirnar fyri tey 
næstu árini, so er staðfest, at ársfrásøgnin fyri 2014 
er grundað á ta fatan, at Bakkafrost er eitt fram-
haldandi felag. Nevndin metir, at fíggjarstøðan hjá 
samtakinum er góð. 

Vinningsbýtispolitikkur 
Bakkafrost miðar ímóti at geva sínum partaeigarum 
eitt kappingarført avkast av íløgum teirra, bæði við 
at gjalda út vinningsbýti frá felagnum og við at 
tryggja, at eginognin veksur við avlopi frá rakstr-
inum.  

Vanliga skuldi felagið goldið partaeigarunum vinn-
ingsbýti, men tað áliggur nevndini at gera eina 
heildarmeting at tryggja felagnum eitt sunt fíggjar-
grundarlag, bæði fyri at tryggja dagligu framleiðsl-
una og at tryggja, at felagið mennist framyvir. 
Nevndin hevur sett sær sum langtíðarmál, at 30-
50% av tillagaðum EPS skal verða goldið út sum 
vinningsbýti. 

Ársfrásøgnin hjá móðurfelagnum og býtið av 
ársins úrsliti 
Í 2014 hevði móðurfelagið P/F Bakkafrost DKK 
570,0 mió í nettovinningi. Nevndin hevur gjørt av at 
skjóta upp til aðalfundin, at DKK 6,00 (umleið NOK 
6,90*) fyri hvørt partabræv verða útgoldnar sum 
vinningsbýti. Hetta svarar til umleið DKK 293,1 mió 
(NOK 337,0* mió). 

Tískil skjýtur nevndin upp at býta ársúrslitið 
soleiðis: 
•  Úrslit fyri 2014: DKK 570,0 mió 
•  Flutt frá aðrari eginogn: DKK 0 mió 
•  Avsett til vinningsbýti í alt: DKK 293,1 mió 
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Tá ið vinningsbýtið er goldið, er samlaða tøka 
eginognin DKK 1.713,9 mió. 

Hendingar eftir roknskaparlok 
Frá dagfestingini av ársfrásøgnini og til í dag eru 
hesar hendingar farnar fram, sum hava týðandi 
ávirkan á upplýsingarnar, ið verða givnir í frásøgn-
ini: 

Bakkafrost hevur gjørt nakrar sáttmálar um víðking 
av verandi smoltstøð. Bindingarnar higartil eru á-
ljóðandi DKK 114 mió. 

Umframt oman fyri nevnda er einki hent frá dagfest-
ingini av ársfrásøgnini og til í dag, ið hevur týðandi 
ávirkan á upplýsingarnar í frásøgnini.

*Vinningsbýti pr. partabræv í NOK broytist alt eftir vekslifótinum millum DKK og NOK, tá ið vinningsbýtið verður goldið út. 
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ÚTLIT 
MARKNAÐUR 
Mett verður, at laksamarknaðurin verður tepur í 
2015. Vøksturin í altjóða útboðnum av aldum laksi 
verður mettur til bert 4% í 2015 og 2-3% í 2016 
samanborið við árið fyri. Altjóða vøksturin í útboð-
num í 2014 var 9%, sum tykist at vera vøksturin, ið 
ger, at laksamarknaðurin verður verandi í javnvág. 
Orsøkin til avmarkaða vøksturin er, at fleiri av lond-
unum, ið ala laks, eru um at náa fullan nýtslu-
førleika. Lívfrøðiligu avbjóðingarnar eru eisini ein 
týðandi liður til tess at tálma framleiðsluvøksturin.  

Bæði verandi og nýggir marknaðir vísa øktan 
eftirspurning eftir aldum laksi. Útlitini fyri 2015 eru 
góð fyri laksavinnuna, tí vøksturin í útboðnum er 
mettur at vera avmarkaður og eftirspurningurin 
stórur. Russiska innflutningsbannið fyri norskan 
laks, ið var sett í gildi í 2014, hevði bráðfeingis 
avbjóðingar við sær at flyta nøgdir millum ymsar 
marknaðir, men marknaðurin lagaði seg lutfalsliga 
væl til nýggju marknaðarstøðuna. 

Marknaðarstaðið er ein av týdningarmestu váða-
økjunum hjá Bakkafrost. Fyri at minka henda váða 
hevur Bakkafrost eina landafrøðiliga atgongd og 
eina marknaðarprís atgongd. Til tess at spjaða 
landafrøðiliga marknaðarváðan selur Bakkafrost 
vørurnar til stóru marknaðirnar í heiminum: USA, 
Fjareystur, Evropa og Russland. 

ALING 
Útlitini hjá aligeiranum eru góð. Lívfrøðin og veter-
inera støðan er týdningarmesta váðaøkið hjá 
Bakkafrost. Felagið miðsavnar seg um hendan 
váðan við at fremja nýggjar íløgur og manna-
gongdir til tess at minka um váðan. Lívfrøðiliga 
støðan er góð, og prísútlitini fyri spotmarknaðin eru 
framvegis positiv.  

Bakkafrost væntar at taka umleið 49.000 – 51.000 
tons í kruvdari vekt í 2015, og Faroe Farming, sum 
Bakkafrost eigur 49% í, væntar at taka umleið 
4.500 tons í 2015. 

Talið av smolti, ið verður útsett, er ein av lykla-
fyritreytunum at spáa um framtíðar framleiðslu hjá 
samtakinum. Bakkafrost væntar at seta 10,4 mió 
smolt út í 2015, sum skal samanberast við talið, ið 
varð útsett í 2013, tá ið 9,5 mió smolt vórðu útsett. 
Somu aliøki eru tøk at seta smolt út á í 2015 sum í 
2013.  

Metingarnar fyri tøku og smoltútseting, eru sum 
altíð bundnar at lívfrøðiligu støðuni. Hitin í sjónum 
var hægri í 2014 enn árið fyri. Bakkafrost fer undir 
at nýta reinsifisk (rognkelsi) í fyrru hálvu av 2015 á 
tveimum aliøkjum. Hetta er ein verkætlan, ið verður 
framd saman við Fiskaaling, sum er ein vakstrar- 

alingarstøð í Føroyum. Bakkafrost fer eisini undir at 
nýta viðgerð við feskum vatni móti laksalús, tá ið 
nýggi brunnbáturin verður handaður í juni 2015. 

Í november 2013 var hjáveran av Neoparamoeba 
perurans, amøban, ið kann elva til táknusjúkuna 
AGD, staðfest í einum av okkara alibrúkum. Síðan 
tá hava vit oftast rakt við hesa amøbuna í okkara 
alibrúkum um heystið, men higartil hava táknu-
stigatølini verið lág, ið merkir eingin sjúka. Bakka-
frost hevur neyðugu útgerðina og starvsfólka-
førleikarnar at geva viðgerð um neyðugt, og saman 
við nýggja nýmótans brunnbátinum, sum verður 
førur fyri at viðgera við feskum vatni, er Bakkafrost 
væl fyrireikað at handfara váðan. 

Bakkafrost er sjálvbjargið við smolti, nú nýggja 
smoltstøðin fór til verka í 2014. Ein onnur øking í 
framleiðsluorkuni av smolti byrjaði í 2015, tá ið farið 
varð undir at víðka eina av verandi smoltstøðunum. 
Víðkanin fer at fýrfalda framleiðsluorkuna á smolt-
støðini og verður liðug innan eitt ár. Hetta fer at 
gera Bakkafrost sjálvbjargið við smolti við eini 
stødd á 200-300g hvørt áðrenn árslok 2017. Fyri-
munirnir eru styttri framleiðslutíð og minni lívfrøð-
iligur váði. 

VAP (Virðisøktar vørur) 
Útlitini fyri sølu av virðisøktum vørum eru góð. 
Bakkafrost hevur longu undirskrivað sáttmálar fyri 
umleið 65% av VAP framleiðsluorkuni fyri 2015. 
Hetta svarar til umleið 27% av væntaðu tøku-
nøgdini í 2015. Seinastu 35% av VAP framleiðslu-
orkuni verða væntandi avtalað í leypi av árinum. 
VAP sáttmálarnir eru til fastan prís við støði í laksa-
prísinum, tá ið sáttmálin verður gjørdur og væntaða 
spotprísin á laksi í sáttmálatíðarskeiðinum. 

Sáttmálarnir eru fyri 6-12 mánaðir. Langtíðarætlan-
in er, at umleið 40-50% av tiknu nøgdunum av laksi 
verða seldar sum VAP vørur við sáttmálum til 
ásettan prís. At vøran verður seld til ásettan prís, 
minkar um fíggjarliga váðan við sveiggjandi laksa-
prísum. Marknaðurin fyri sáttmálabundnar VAP 
vørur fylgir einum støðugari mynstri við einum ráki 
heldur enn stutttíðar sveiggjum sum í spotmarkn-
aðinum.  

FOF (Fiskamjøl, -lýsi og -fóður) 
Útlitini fyri framleiðsluna av fiskamjøli og fiskalýsi 
eru batnað, tí tøka rávøran til framleiðsluna er økt. 
Kvoturnar á svartkjafti í Norðuratlantshavinum eru 
hækkaðar. 

Í 2014 tók Havsbrún ímóti 193 túsund tonsum av 
rávøru til framleiðslu av fiskamjøli og fiskalýsi. 
Svartkjaftur er í løtuni týdningarmesta einstaka 
fiskaslagið til móttøku av rávøru. 
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Bakkafrost er ein av stovnarunum av Pelagos, eitt 
nýtt uppsjóvarvirki, sum er bygt við síðuna av Havs-
brún. Virksemið er at virka uppsjóvarfisk til manna-
føði. Hendan mannagongdin er við til at økja gagn-
nýtsluna av samlaða virksemi okkara, tí Havsbrún 
fer at nýta ein størri part av avskurðinum frá upp-
sjóvarfiski til virking av laksafóðri. Byrjanin hjá 
Pelagos í august 2014 eydnaðist væl. Pelagos tók 
ímóti 40.000 tonsum av uppsjóvarfiski, av hesum 
vóru 8% avskurður, ið varð seldur til Havsbrún 
fyrstu fýra mánaðirnar. Endamálið er at vaksa um 
flakaframleiðsluna, og tí fer parturin av avskurði at 
økjast. 

Við øktum kvotum er Havsbrún bjartskygt viðvíkj-
andi nøgdunum av tøkari rávøru til framleiðsluna av 
okkara hágóðsku laksafóðri. 

Men treytað av útboði, eftirspurningi og prísstøði, 
kunnu møguleikarnir at útvega rávøru til framleiðslu 
av fiskamjøli og fiskalýsi vera óvissir. Eitt alternativ 
til framleiðslu av fiskalýsi og -mjøli hjá Havsbrún er 
at keypa hesar rávørurnar frá øðrum framleiðarum. 
Fiskamjøl og fiskalýsi eru týdningarmestu rávørur-
nar til framleiðsluna av hágóðsku fiskafóðri til laksin 
hjá Bakkafrost. 

Høvuðsmarknaðurin hjá fiskafóðrinum hjá Havs-
brún er staðbundni føroyski marknaðurin, íroknað 
innanhýsis nýtsluna av fiskafóðri hjá Bakkafrost.  

Mett verður, at samlaða nýtslan av fiskafóðri í Før-
oyum verður umleið 93.000 – 97.000 tons í 2015. 
Alt eftir keypinum frá kundum í Føroyum og uttan-
landa verður sølan av fiskafóðri umleið 83.000 – 
87.000 tons.  

Íløgur 
Bakkafrost hevur fráboðað eina íløguætlan fyri tíð-
arbilið til 2017. Ætlanin var seinast dagførd í august 
2014. Endamálið við íløguætlanini er framhaldandi 
at hava eina av kostnaðardyggastu virðisketunum í 
alivinnuni, at fremja organiskan vøkstur, økja smid-
leikan og minka um lívfrøðiliga váðan, at uppfylla 
framtíðar rák frá kundum og vera meira vendur móti 
endabrúkaranum. 

Samlaðu íløgurnar fyri tíðarskeiðið frá 2014-2017 
varð fráboðað at vera DKK 1.370 mió íroknað um-
sitingaríløgur (CAPEX). Framtíðaríløgurnar næstu 
3 árini verða DKK 1.120 mió. Íroknað í íløguætlan-
ina er eitt nýtt kryvji-/VAP-virki, ið er mett til DKK 
450 mió, sum fer at geva sparingar í rakstrinum á 
DKK 70-90 mió um árið frá 2017. Virkið fer undir 
virksemi í 2016. 

Ein nýggjur 3.000m3 brunnbátur er í gerð, og ætlan-
in var, at hann skuldi handast 25. apríl. Handanin 
er útsett í seks vikur, tí útgerð til viðgerð við feskum 
vatni verður sett í skipið. Avhendingin verður 12. 
juni 2015. Íløgan í brunnbátin er áljóðandi DKK 230 
mió. 

Tøkur peningur frá rakstrinum, verandi fíggjar-
møguleikar og lutvíst nýggj fígging, um hetta verður 
hildið at vera til fyrimuns, skal fíggja íløgurnar. Har-
umframt hevur Bakkafrost møguleikan at útseta 
íløgurnar um ólagaligar hendingar tala fyri. Vinn-
ingsbýtispolitikkurin verður óbroyttur. 

Fíggjarlig 
Betri marknaðarjavnvág á heimsmarknaðinum fyri 
laksaúrdráttir og effektivari framleiðsla, tá ið hugs-
að verður um kostnaðin, fer væntandi at betra fíggj-
arliga liðileikan, sum frálíður. Ein høgur solvensur, 
saman við bankafíggingini hjá samtakinum og út-
gávuni av lánsbrøvum ger fíggjarligu støðuna hjá 
Bakkafrost sterka. Hetta ger Bakkafrost ført fyri at 
fremja íløguætlanirnar og framhaldandi leggja orku 
í at menna felagið enn meir, møguleikarnar fyri 
samanleggingum og yvirtøkum, lívfrøðiligu vakstr-
armøguleikarnar og at uppfylla politikkin viðvíkjandi 
vinningsbýti framyvir. 
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FRÁGREIÐING UM VINNUNA 

MARKNAÐARSTRATEGI 

Bakkafrost pliktar seg til at framleiða heilsugóðan, 
burðardyggan, fyrsta floks laks við teimum eginleik-
unum, ið skapa virði til okkara kundar og tessvegna 
økja úrslitið hjá Bakkafrost mest møguligt. Av hesi 
orsøk hevur Bakkafrost fingið ein hægri prís fyri 
laksin farnu árini. 

Bakkafrost hevur sett sær fyri at styrkja støðu sína 
á marknaðinum enn meir við at gera íløgur, markn-
aðarføra og íverkseta niðanfyri nevndu serligu 
sølupunktini: 

FØROYSKI UPPRUNIN 
Náttúrugivnu umstøðurnar í Føroyum eru fullkomn-
ar til laks, og Bakkafrost pliktar seg at marknaðar-
føra føroyska upprunan sum ein serstakan uppruna 
fyri fyrsta floks laks. Norðuratlantsstreymurin hylur 
Føroyar við svalandi og støðugum hita. Bakkafrost 
framleiðir 62% av føroysku laksaframleiðsluni. 

TROT 
Av tí at Føroyar bert framleiða umleið 3% av heims-
ins laksi, og eftirspurningurin er stórur eftir upprun-
anum, mugu keyparar, ið hava ein serstakan tokka 
til føroyska upprunan, gjalda ein hægri prís fyri at 
fáa lut í føroyska laksinum. 

 
 
STÓRUR LAKSUR 
Føroyska alivinnan framleiðir størsta atlantslaksin í 
heiminum. Miðalvektin á føroyskum laksi í 2014 var 
5,3 kilo. 

Prísmunurin á ymsu støddunum á laksi hevur 
søguliga verið stórur farnu árini, og serliga laksur í 
støddini 6+ kilo hevur fingið munandi hægri prís. 
Hetta er tí, at trot er á útboði av laksi í størru stødd-
unum, tí góð lívfrøði krevst at ala stóran laks. Tess 
longur laksurin er í sjónum, tess meira er hann í 
vanda fyri ymsum tvørleikum. 

Bakkafrost miðar ímóti at ala laks við eini miðal-
stødd á umleið 5,2 kilo, sum er møguligt orsakað 
av góðu lívfrøðiligu støðuni hjá samtakinum. 

SØLA OG LANDAFRØÐILIG SPJAÐING 
Bakkafrost hevur egna sølu og marknaðardeild, 
sum hevur ábyrgdina av at selja laksin hjá Bakka-
frost kring heimin. Samtakið miðar ímóti at selja 
laksin so beinleiðis sum møguligt til best gjaldandi 
geirarnar kring knøttin. Strategiin hjá Bakkafrost er 
at hava eina sunna landafrøðiliga spjaðing at minka 
um váðan fyri sveiggjum á einstakum marknaðum.			 

 

 
 
 
  

FIG. 13 FØROYSKUR PARTUR AV 
LAKSAFRAMLEIÐSLU 
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Røkka um allan heimin 
Bakkafrost vil hava so nógvar valmøguleikar sum 
møguligt, tá ið umræður marknaðir og at røkka um 
allan heimin. Við at arbeiða tætt saman við høvuðs-
flutningsfeløgunum hevur Bakkafrost ment eina 
førandi flutningsskipan, sum tryggjar, at laksurin 
hjá Bakkafrost verður veittur so feskur sum møgu-
ligt við flogfari kring heimin fyri kappingarførastu 
flutningsprísir. 58,2% av laksinum hjá Bakkafrost 
varð útfluttur við flogførum í 2014. Laksurin hjá 
Bakkafrost verður skipaður til stóru floghavnirnar, 
haðani laksurin verður fluttur á marknaðirnar kring 
heimin við ferðafólkaflogførum. 

Effektiva flutningsnetið er eyðsæð, tá ið hugt verður 
at søluni hjá Bakkafrost fyri 2014 (Fig.14). 

Geirabýtið 
At vørumerkið á laksinum hjá Bakkafrost verður 
tikið framum, ger seg serliga galdandi í USA, har 
eftirspurningurin frá kundunum hjá samtakinum av 
laksi oman fyri 6 kilo er serliga stórur. Bakkafrost 
hevur eisini ein góðan marknaðarpart í Kina. Stórur 
partur av laksinum, sum Bakkafrost útflytir til USA 
og Kina, verður nýttur til sushi. 

Laksurin hjá Bakkafrost er serliga væl dámdur av 
fyrsta floks sushi geiranum, tí hann hevur eina 
góða vangamynd fyri burðardygd. Bakkafrost brúk-
ar eingi antibiotika og nýtir bert ikki íleguviðgjørda 
rávøru í fóðrinum. 

 
 
 
 

VAP 
Bakkafrost er ein av fremstu framleiðarunum av 
frystum laksaportiónum, sum verða seldar av 
fremstu evropeisku og amerikansku handilsketun-
um. Bakkafrost miðar ímóti at økja virðið á VAP 
framleiðsluni við at leggja dent á hágóðsku vørur 
og við at vera ein álítandi og ábyrgdarfullur veitari. 

Strategiin um at spjaða framleiðsluna av ymsu vør-
unum hjá Bakkafrost hevur aðrar greiðar fyrimunir 
fyri samtakið. Hon ger umsetningin støðugari, tí 
laksaportiónir verða seldar við sáttmálaprísum, ið 
røkka yvir 3-18 mánaðir, og heili laksurin til dags-
prís. Ikki er neyðugt hjá Bakkafrost at trýsta heilan 
laks á marknaðin, tá ið marknaðurin er ólagaligur. 

FÓÐUR 
Fóðrið er eitt av týdningarmestu liðunum í aling av 
laksi, bæði tá ið hugsað verður um kostnað og 
góðsku. 

Øll liðini í virðisketuni 
Bakkafrost er eitt av mest vertikalt integreraðu 
feløgunum í heiminum. Sum nakað serstakt virkar 
Bakkafrost enntá sítt egna fiskamjøl og fiskalýsi, 
sum verður nýtt í laksafóðrinum hjá felagnum. 
Hetta gevur Bakkafrost fult tamarhald og fulla 
ábyrgd av øllum liðum í framleiðsluni, og tað gevur 
kundunum eitt sporbarið, ið ikki kann samanberast. 

Fóður, við høgum marinum innihaldi 
Streymlinjaða integratiónin gevur Bakkafrost vitan-
ina og førleikan at gera av at gera íløgur í laksa-
fóður við einum munandi hægri prosentparti av 
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marinum innihaldi. Laksafóðrið hjá Bakkafrost hev-
ur umleið 50% hægri marint innihald samanborið 
við miðal fyri vinnuna. 

Marina innihaldið gevur laksinum hjá Bakkafrost 
eitt betri fitinnihald, sum er serliga ríkt av heilsu-
góðu Omega 3 feittsýrunum DHA og EPA. Hesin 
natúrligi kosturin er eisini týðiligur í góða smakkin-
um á laksinum hjá Bakkafrost. 

Natúrligi kosturin hjá villum laksi er marint tilfeingi, 
og við at hava føðina hjá laksinum so natúrliga sum 
møguligt, ber til hjá samtakinum at hava ein av 
bestu fóðurfaktorunum í vinnuni, sum er eitt av 
høvuðseyðkennunum fyri, at fiskurin hevur tað gott, 
og at kostnaðirnir eru lágir.  

At reinsa fiskalýsið 
Bakkafrost hevur boðað frá, at allur laksurin hjá 
samtakinum skal alast við fiskalýsi, sum er reinsað 
fyri umhvørvisdálkingarevni. Allar kanningar vísa, 
at støðið á dálkingarevnum í laksinum hjá Bakka-
frost er væl innan fyri trygdarmørkini, sum eru ásett 
av t.d. ES. Men kundageirar eru, sum óttast eitt-
hvørt støði av umhvørvisdálkandi evnum í matin-
um, og við bert at nýta reinsað fiskalýsi kann 
Bakkafrost økja um virðið á laksinum og gera hann 
enn meira tekkiligan hjá hesum vandu kundunum. 

ASC 
Bakkafrost miðar fram ímóti strongu ASC góð-
kenningini, og fyrsta aliøkið skuldi verið góðkent 
tíðliga í 2015. 

Spátt verður, at ASC verður høvuðs góðkenningar 
standardurin hjá alivinnuni, og við at vera eitt av 
fyrstu feløgunum at fáa hendan standardin, skuldi 
Bakkafrost verið ført fyri at fingið hægri prís fyri 
ASC góðkenda laksin, tí útboðið av ASC laksi 
verður sera avmarka í nærmastu framtíð. 

At vera eitt av fyrstu feløgunum, sum er góðkent av 
ASC, undirstrikar dentin, sum Bakkafrost leggur á 
burðardygd og umsorgan fyri umhvørvinum – virðir, 
sum vandu kundarnir hjá Bakkafrost virða. 

NÝTSLAN AV SJÓGÆTI 
Fiskiskapur og aling eru mett at hava veitt og tikið 
umleið 163 milliónir tons av fiski í 2013. Av hesum 
vórðu umleið 141 milliónir tons nýtt sum matvøra. 
Hetta svarar til eina nýtslu av fiski á 19 kg pr. 
heimsíbúgva (umroknað til livandi vekt). 

Framleiðslan frá alheims fiskiskapi er framvegis 
støðug á umleið 90 milliónum tonsum. Av hesum 
verða umleið 20 til 25 milliónir nýttar til framleiðslu 
av fiskamjøli og -lýsi. Hesin parturin av ikki-matvøru 
nýtslu er minkaður seinastu árini, av tí at kvotur eru 
lækkaðar, og tørvurin á matvørum til mannaføði er 
øktur. 

2013 var fyrsta árið, har meir enn helmingurin av 
alheims sjógæti kom frá alivinnuni.  

Fig. 15 vísir alheims framleiðsluna av sjógæti (til 
mannaføði) og nýtsluna pr. íbúgva frá 1999-2013E 
(E=mett). 

HØVUÐSMARKNAÐIR OG NÝTSLURÁK FYRI 
LAKS  
Í 2014 fór alheims útboðið av aldum atlantslaksi 
upp um 2,2 mió tons í livandi vekt (wfe). Hetta 
svarar til 9% vøkstur í alheims útboðnum. Hetta 
gevur ein alheims vøkstur av atlantiskum laksi pr. 
íbúgva á næstan 300 gramm í livandi vekt (wfe). 
Hetta svarar til umleið 150 gramm av matvøru, sum 
er ein verður fyri hvønn íbúgva um árið. 

Men størsti nýtslumarknaðurin av atlantiskum laksi 
er evropeiska samveldið (ES-28), har næstan 1 
mió tons vórðu nýtt í 2014, og við einum fólkatali á 
umleið 510 milliónir svarar hetta til, at nýtslan fyri 
hvønn íbúgva er 1,94 kg um árið, sum svarar til eini 
5-7 verðar pr. íbúgva um árið. Í ES eru Frankaríki 
og Týskland størstu einstøku marknaðirnir. 

Russland setti handilsbann fyri sjógæti úr EU (og 
Noregi) í august 2014. Hetta ávirkaði útboðið av 
atlantiskum laksi. Hóast uppvigað var nakað ímóti 
hesum við øktum útboði úr Kili og Føroyum, so fall 
samlaða útboðið á russiska marknaðin við 9%. 

Mynd 16 vísir nýtsluna av aldum atlantiskum laksi 
pr. íbúgva frá 1995-2014E (E = mett) fyri útvaldu 
marknaðirnar í USA, ES, Russlandi og Japan. 
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FIG. 15 ALHEIMS NÝTLSA AV SJÓGÆTI 

FIG. 16 NÝTSLA AV ATLANTSLAKSI FYRI HVØNN ÍBÚGVA 1995 – 2014E 
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AMERIKANSKI MARKNAÐURIN 
Amerikanski marknaðurin fyri aldan atlantiskan 
laks verður framvegis stýrdur av útboði úr Kili. Aðrir 
týðandi veitarar eru Kanada, Noreg og Føroyar. 

Útboðið úr Kanada minkaði í 2014 av minni fram-
leiðslu. Hædd varð tikin fyri hesum væl og virðiliga 
av øktum útboði úr Kili og Noregi. Samanlagt vísti 
amerikanski marknaðurin ein netto vøkstur í útboð-
num í 2014 á umleið 24,5 túsund tons í livandi vekt 
ella 7%. 

Við einum fólkatali á umleið 319 mió svarar hetta til 
eina nýtslu fyri hvønn íbúgva á 1,24 kg í livandi vekt 
um árið – svarandi til 4-5 verðar fyri hvønn íbúgva 
um árið. 

Mynd 17 vísir útboðið av atlantiskum laksi á ameri-
kanska marknaðin í tonsum livandi vekt. 

EVROPEISKI MARKNAÐURIN 
Í 2014 var útboðið av aldum atlantiskum laksi til ES 
marknaðin næstan 1 mió tons í livandi vekt. Hetta 
komst av eini týðandi øking í útboðnum úr Noregi. 
Sammett við 2013 vaks útboðið á ES marknaðin 
9%. 

Samstundis sum norska sølan av atlantiskum 
laksavørum á ES marknaðin vaks munandi undan 
russiska innflutningsbanninum, so varð ein týðandi 

partur av norska laksinum, ið var ætlaður til russ-
iska marknaðin, tillutaður ES marknaðinum í seinni 
helvt av 2014 – úrslitið var eitt methøgt útboð á 
834.700 tons í livandi vekt fyri alt árið. 

Útboðið úr Stóra Bretlandi vaks við 9%, meðan út-
boðið úr Føroyum fall -7%. 

Størsti parturin av útboðnum á ES marknaðin eru 
feskar vørur. Útboðið úr Kili (frystar laksavørur) var 
verðandi á umleið sama støði sum í 2013. 

Mynd 19 vísir útboðið av atlantiskum laksi á ES 
marknaðin. 

KINESISKI MARKNAÐURIN 
Kinesiski marknaðurin fyri aldan atlantslaks er 
vaksin almikið seinastu 4 árini. Síðan 2010 er út-
boðið trífaldað, úr 18 túsund tonsum í livandi vekt 
til umleið 60 túsund tons í livandi vekt í 2014(mett).  

Í hesum tíðarskeiði er laksur bæði úr Føroyum og 
Stóra Bretlandi komin á marknaðin, og í 2014 var 
útboðið ávikavist 12,7 og 15,4 túsund tons í livandi 
vekt. 

Útboðið úr Noregi fall munandi aftan á 2010 av ein-
um „politiskum stríðsmáli“. Vert er at leggja til merk-
is, at útboð til grannalondini, so sum Hong Kong og 
Vjetnam, øktist í stórum fylgjandi árini.	

FIG. 17 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI TIL AMERIKANSKA MARKNAÐIN (tons wfe) 

FIG. 18 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI 2005 – 2014E (tons wfe) 
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ALHEIMS TØKA AV ALDUM ATLANTSLAKSI  
Alheims tøkan av aldum atlantslaksi vaks sera 
nógv í 2011 og enn meira í 2012 orsakað av stóra 
vøkstrinum av, at vinnan í Kili kom aftur fyri seg. 
Vøksturin var ikki so stórur í 2013, men kilenska 
vinnan helt á við rákinum frá farnu árunum við ein-
um skjótum vøkstri (+29%), meðan tøkunøgdirnar 
hjá øðrum stórum framleiðaralondum so sum Nor-
egi, Stóra Bretlandi og Kanada minkaðu.  

Í 2014 var aftur stórur vøkstur í Kili (+24%), tí 2013 
árgangurin hilnaðist sera væl. Tøkunøgdir í Noregi 
vuksu við 5% samanborið við 2013. Lond sum 
Stóra Bretland, Føroyar og Írland høvdu eisini størri 
framleiðslu, meðan framleiðslan helt á við at minka. 
Samanumtikið var alheims tøkan av aldum atlants-
laksi yvir 2,2 mió tons í livandi vekt (+9%). 

Marknaðarprísirnir fyri atlantiskan laks vóru høgir í 
2014, júst sum í 2013. Meðan miðal norski útflutn-
ingsprísurin fyri feskan heilan laks vaks við 3% til 
41,03 NOK/kg í kruvdari vekt, so fall avlopið av 
hægri framleiðslukostnaðum. Men í Kili var ein 
munandi minking í framleiðslukostnaðinum saman-
borið við 2013.	 

Mynd 25 vísir tøkuna av atlantslaksi í heiminum frá 
2005 til 2014E (E=mett).	 

ÚTFLUTNINGURIN AV ALDUM ATLANTSLAKSI 
ÚR FØROYUM  
Seinastu 8 árini hevur árligi miðalvøksturin á tøkuni 
verið 26% fyri atlantslaks í Føroyum, og alifram-
leiðslan hevur ongantíð verið hægri í Føroyum enn 
í 2014. Tøkunøgdin var 82,3 túsund tons í rundari 
vekt, sum sammett við 2006 svarar til eina øking á 
næstan 70 túsund tons í rundari vekt. 

FIG. 19 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI TIL ES MARKNAÐIN (tons wfe) 

FIG. 20 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI 2005 – 2014E (tons wfe) 
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FIG. 21 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI TIL KINVERSKA MARKNAÐIN (tons wfe) 

FIG. 22 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI 2005 – 2014E (tons wfe) 

FIG. 23 SØGULIGT ÚTBOÐ AV ØLLUM LAKSASLØGUM (tons wfe) 
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FIG. 25 TØKA AV ATLANTSLAKSI (tons wfe) 

FIG. 26 ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI ÚR FØROYUM (tons wfe) 
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Lívfrøðiligu avrikini hjá føroyskum laksaframleiðar-
um hava verið millum tey bestu í Evropa seinastu 
árini – lágt fellislutfall og høg miðal tøkuvekt. Fyri-
bils metingar benda á eina miðal tøkuvekt á 5,8 kg 
í rundari vekt í 2014 (+7%). 

Í 2014 helt føroyska laksavinnan fram við at verða 
minni bundin av ES marknaðinum. Veitingin á 
amerikanska marknaðin helt fram á sama støði 
sum í 2013 við einari lítlari hækking. Amerikanski 
marknaðurin varðveitti støðu sína sum næst 
týdningarmesti marknaðurin fyri føroyskan laks. 

Av tí at føroyskur laksur ikki varð fevndur av russ-
isku handilsforðingunum, so vaks útflutningurin av 
feskum heilum laksi nógv í seinnu hálvu av 2014. 
Frá einum útflutningi á einans 2.600 tons í rundari 
vekt í 2013, vaks útflutningurin næstan seksfaldað 
til 14.800 tons í rundari vekt í 2014. 

GONGDIN Í MARKNAÐARÚTBOÐI OG –PRÍSI 
Frá seinnu hálvu í 2011 til fyrru hálvu í 2012 var 
vøksturin í alheims útboðnum av aldum atlantslaksi 
sera høgur. Við stóra vøkstrinum í seinnu hálvu í 
2011 í huga kom tað ikki óvart á, at vakstrarstigið 
fall nakað í seinnu hálvu í 2012. 

Hóast alheims útboðið vaks við 22% í 2012, vóru 
evropeisku spotprísirnir teir støðugastu í nógv ár. 
Evropeisku spotprísirnir vóru í miðal heldur hægri í 
seinnu hálvu 2012 enn í sama tíðarskeiði í 2011. 

Í 2013 vaks tøkan í amerikansku økjunum við 15%, 
meðan tøkan í Evropa fall við 3%. Samanumtikið 
hevur hendan støðan ført til hægri prísir á evrop-
eiska marknaðinum. Stóri eftirspurningurin á ev-
ropeiska marknaðinum gjørdu sítt til at lyfta spot-
prísirnar upp á metstóra legu í desember 2013. 

Fyrstu 4 mánaðirnar í 2014 hildu evropeisku spot-
prísirnir seg framvegis á eini høgari legu, men sum 
útboðið vaks, fullu prísirnir undir 40 NOK/kg í 
kruvdari vekt, meðan prísirnir í 2013 hildu sær til 
august. Av tí at vøksturin í útboðnum var lítil teir 
báðar seinastu mánaðirnar í 2014, hækkaðu prísir-
nir eins og í 2013, men ikki upp á methøgt støði, í 
desember, orsakað av russiska innflutningsbannin-
um. 

Mynd 28 vísir lutfalsliga munin í alheims útboðnum 
av atlantslaksi og evropeiska spotprísin fyri feskan 
atlantslaks, mánað fyri mánað – ár um ár, frá 2011 
til 2014. 

15 TÆR STØRSTU ALIFYRITØKURNAR 
Noreg er framvegis størsti framleiðarin av atlants-
laksi, meðan Kili aftur styrkti støðu sína í 2013 sum 
heimsins næststørsti framleiðari. Áðrenn kilenska 
framleiðslan syndraðist orsakað av ILA í 2008-
2009, var tøkunøgdin eitt vet oman fyri 400.000 
tons. Í 2010 fall marknaðurin aftur til støðið, sum 
var í 2005 í høvuðsheitum orsakað av stóra skrædl-
inum í 2008-2009.  

At kilenska alivinnan fótaði sær aftur og vøksturin í 
Evropa førdi til konsolidering bæði í 2011 og 2012. 
Í 2014 var stórur vøkstur í framleiðsluni (+9%), og 
mesti vøksturin stavaði frá kilensku framleiðsluni. 

Í 2013 tóku 15 av heimsins størstu alifyritøkum 
umleið 1,4 mió tons av ymsu laksasløgunum 
(atlantslaksur, coho laksur, chinook, stór síl). Hetta 
umboðaði 56% av samlaðu tøkunøgdini í 2013. Í 
Noregi stóðu hesar fyritøkurnar fyri 59% av saml-
aðu tøkuni, og í Kili var talið 58%. 

Sí mynd 29 fyri at fáa nærri útgreining.  

FRAMLEIÐSLUKOSTNAÐUR 
Kostnaðurin at framleiða 1 kg av atlantslaksi er í 
stóran mun ávirkaður av fóðurkostnaðinum, sum 
stendur fyri umleið 55% av framleiðslukostnaðinum 
(2013). Hesin kostnaður er serliga bundin av tveim-
um faktorum: Prísinum á fóðri, og hvussu nógv fóð-
ur fiskinum tørvar at vaksa 1 kg, tá ið hann verður 
tikin/seldur. Hetta seinna er eisini kent sum fíggjar-
ligi fóðurfaktorurin (FFR), sum tekur hædd fyri felli, 
missi úr ringunum, tøkuvekt og øðrum. 

Seinasta 10-ára skeiðið er tað serliga økti fóður-
prísurin, ið hevur fingið samlaða kostnaðin upp – 
av tí at vøruprísirnir á ráevnunum, sum verða nýtt í 
laksafóðrinum, eru hækkaðir, og príshækkingin hjá 
fóðurframleiðarunum hevur verið rímiliga støðug. 
Seinastu 2 árini hevur lívfrøðiliga avbjóðingin økt 
um lønar- og annan rakstrarkostnað. 

Samanborið við norskar alarar var framleiðslu-
kostnaðurin 6-7% lægri hjá føroyskum alarum – eitt 
úrslit av betri lívfrøðiligum avrikum, men eisini 
orsakað av einum heldur hægri kostnaðarstøði í 
Noregi yvirhøvur. 

Mynd 30 vísir býtið av kostnaðinum á atlantiskum 
laksi í kruvdari vekt í 2013E (mett). 
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FIG. 27 FØROYSKT ÚTBOÐ AV ATLANTSLAKSI (tons wfe) 

FIG. 28 ÚTBOÐ OG MARKNAÐARPRÍSIR 
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FISKAFÓÐUR 
Frá einum rímiligum vøkstri í nýtsluni í 2010 vaks 
fóðurnýtslan til laksasløg ald á sjónum almikið í 
2011, og fyri fyrstu ferð í søguni var fóðurnýtslan 
oman fyri 3 mió tons. Fóðurnýtslan/sølan helt á at 
vaksa í 2012 í samsvar við framleiðsluna og setti 
nýtt met á umleið 3,7 mió tons av fiskafóðri. Árið 
eftir (2013) minkaði nýtslan/sølan við umleið 2% 
orsakað av minni framleiðslu í høvuðsøkjunum inn-
an aling. 
 
Tøl fyri 2014 vísa eina fóðurnýtslu á næstan 3,9 
mió tons, sum svarar til ein vøkstur á 7%, sum er 
nýtt met hjá vinnuni. Størsti vøksturin í nøgd var í 

Noregi, meðan Norðuramerika hevði størsta lut-
falsliga vøksturin. 

Veðurfyribrigdið, El Nino, førdi til munandi fall í 
fiskiskapinum eftir peruisku ansjósini í 2014. Av tí 
at kvoturnar ikki vórðu fiskaðar, hildu prísirnir á 
fiskamjøli og –lýsi sær á eini høgari legu. El Nino 
ávirkanin kann halda fram í 2015 og minka um vár 
kvoturnar í Peru. Væntað verður eisini, at fiskiskap-
urin eftir flestu uppsjóvar fiskasløgunum minkar. 

Viknað gjaldoyru (mótvegis USD – 2014) hava eis-
ini ávirkað fóðurprísirnar hjá alarum skeiva vegin. 
Prísurin var methøgur í desember.	

 

FIG. 29 TØKUNØGD – 2013E 
ATLANTISKUR LAKSUR, COHO, CHINOOK OG SÍL (tons wfe) 
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			FIG. 30 BÝTI AV KOSTNAÐI FØROYAR 2013e (KRUVD VEKT)  BÝTI AV KOSTNAÐI NOREG 2013e (KRUVD VEKT)	

FIG. 31 METT FÓÐNÝTSLA/SØLA TIL LAKSASLØG Á ÚTVALDUM FRAMLEIÐSLUØKJUM 
ATLANTISKUR LAKSUR, SÍL, COHO, CHINOOK (TÚSUND TONS) 

FIG. 32 RÁVØRU PRÍSIR 2009 – 2014 (USD/TONS) 
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VIRKISMÁL OG STRATEGI    

Missión og visjón 
Bakkafrost miðar ímóti at vera ein fyritøka í heims-
flokki í laksavinnuni. Vit plikta okkum til at bjóða 
vælsmakkandi heilsugóðar dygdarvørur úr laksi til 
altjóða marknaðin og leggja samstundis dent á: 

x eina burðardygga framleiðslu frá fóðri til laksa-
vøru 

x fiskavælferð og framleiðslu av hágóðsku mat-
vørum 

x at skapa virðir til kundar, partaeigarar og til 
samfelagið 

Strategiska fokusið hjá samtakinum er at menna 
kjarnuvirksemið enn meira og at savna seg um 
virksemi, sum skapa mest møgulig virði fyri kundar 
og partaeigarar. Langtíðar royndirnar hjá Bakka-
frost innan sjógætisvinnuna røkka aftur til 1968, og 
samanumtikið er langtíðar strategiska málið hjá 
samtakinum at tryggja eitt sunt, spennandi og 
kappingarført lágkostnaðar samtak innan laksa-
aling.  

Strategi 
Endamál okkara, at vera ein fyritøka í heimsflokki 
innan laksavinnuna, sum veitir kundum okkara 
kring knøttin eitt stórt úrval av heilsu- og dygdar-
góðum laksavørum, verður stuðlað av høvuðs virk-
semisstrategiunum hjá Bakkafrost, sum eru: 

BURÐARDYGD 
Vit plikta okkum til at tryggja langtíðar burðardygg-
an vøkstur í framleiðsluni, meðan vit javnviga djóra-
vælferð og kostnaðardygga framleiðslu.  

LÍVFRØÐILIG TRYGD 
Fiskaheilsa, fiskavælferð og fyribyrging av sjúkum 
eru øki, ið hava stóran týdning fyri okkum. Vit miða 
ímóti at ala laks í einum burðardyggum umhvørvi, 
har vælferðin og trivnaðurin hjá laksinum verður 
tryggjaður. 

MATARTRYGD OG BESTA GÓÐSKA 
Vit miða ímóti at veita vørur, sum uppfylla ella eru 
betri enn krøvini hjá kundum okkara. 

SPENNANDI FYRITØKUMENTAN 
Vit plikta okkum til at skapa eitt áhugavert arbeiðs-
pláss, har stimbrað verður undir samrøður, og rúm 
verður givið fyri ymsum áskoðanum til tess at finna 
bestu loysnirnar. 

DUGNASKAPUR OG AT SKAPA VIRÐIR 
Vit plikta okkum at gera samlaðu virðisketuna enn 
betri – frá fóðri til liðugvørur – og at fáa nýtslu úr 
ágóðunum av kappingarfyrimunum í øllum liðum í 
virðisketuni. 

MENNING OG VØKSTUR 
Vit stremba eftir áhaldandi marknaðarriknum 
vøkstri og menning av fóðri, aling, framleiðslu og 
sølu umframt útlitum fyri øðrum vakstrarmøguleik-
um. 

SØLA OG MARKNAÐARFØRING 
Vit leggja dent á at viðlíkahalda og styrkja støðu 
okkara á marknaðinum sum ein álítandi sam-
arbeiðsfelagi og –veitari av heilsu- og dygdargóð-
um laksavørum. 

Hendan raðfestingin evnar virksemi okkara við tí 
endamáli at skapa kundum og partaeigarum okk-
ara virðir. Harumframt miða vit ímóti at geva íkast 
til samfelagið og halda á at fylgja okkara vakstrar-
strategi. 

KJARNUVIRÐIR 
x Vit eru álítandi 
x Vit vísa virðing 
x Vit eru áhaldandi, dugnalig og framsøkin 

Kjarnuvirðini hjá Bakkafrost stuðla undir virksemið 
og leiða atferð okkara sum fyritøka, einstaklingar 
og samtak. Í øllum okkara virksemi plikta vit okkum 
til at skapa okkara kundum, partaeigarum og sam-
felagnum langtíðar virðir við at liva okkara virðir at 
vera álítandi, vísa virðing og at vera áhaldandi, 
dugnalig og framsøkin. Kjarnuvirðini og høga støð-
ið lýsa hugburðin og atferðina, sum krevjast av eini 
fyritøku í heimsflokki í laksavinnuni. 

MENNISKJALIGT TILFEINGI  
Bakkafrost skal varðveita og styrkja fokusið á 
menniskjaliga tilfeingið (HR), arbeiðsnøgdsemi og 
at menna førleikarnar hjá starvsfólkunum enn 
meira. Okkara týdningarmesta tilfeingi er starvs-
fólkini, og skal Bakkafrost varðveita og víðka leið-
andi marknaðarstøðuna í alivinnuni, er tað av al-
stórum týdningi at varðveita og draga starvsfólk at 
sær við teimum røttu førleikunum og tí røttu vitan-
ini. 

Vit miða ímóti framhaldandi at styrkja førleikarnar 
hjá okkara starvsfólkum á øllum stigum í samtak-
inum við at íverkseta viðkomandi venjingarskipanir 
til tess at nøkta núverandi og framtíðar tørvin hjá 
okkara dugnaligu og skikkaðu arbeiðsmegi. Venj-
ingin verður framd sum arbeiðsrelaterað venjing, 
innanhýsis og uttanhýsis skeið og aðrir venjingar-
hættir. Dentur verður áhaldandi lagdur á at menna 
professionellar førleikar enn meira og at menna 
leiðsluevni á øllum stigum í samtakinum. 

Fyritøkumentanin og grundleggjandi virðini hjá 
Bakkafrost at vera ein álítandi og ábyrgdarfullur 
samstarvsfelagi eru grundarlagið fyri menningini av 
okkara menniskjaliga tilfeingi. At stuðla strategiini 
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hjá Bakkafrost og at tryggja ein høgan standard í 
okkara atferð í øllum handli saman við tí at skapa 
kundum okkara best møgulig virðir er alneyðugt fyri 
alla venjingarstremban. 

Samstarvsfelagarnir hjá Bakkafrost í samband við 
arbeiðsrelateraða venjing, innanhýsis og uttanhýs-
is skeið og aðrir venjingarhættir eru lokalir útbúgv-
ingarstovnar, ið seta fokus á heilsu, trygd, handil og 
vinnuútbúgving.  
 

STARVSFÓLK 
Í 2014 var javnverda fulltíðartalið av starvsfólkum 
700 í Bakkafrost samtakinum, sammett við 640 
starvsfólk í 2013. Økingin í starvsfólkatalinum er av 
øktum virksemi í fóður, ali- og VAP-geirunum.  

Í 2014 var árliga umskiftið av starvsfólki 4% á fóður-
deildini, 13% á alideildini, 25% á kryvjideildini og 
15% á VAP-deildini. Í 2014 var árliga umskiftið av 
starvsfólki 9% í fyrisitinging og sølu. Starvsfólkatal-
ið á fóður- og alideildini er lutfalsliga støðugt, með-
an stórar árstíðarbroytingar eru í samband við 
kryvji- og VAP-deildirnar, fyrst og fremst orsakað av 
ungum starvsfólki, sum bert arbeiða 1-2 ár á deild-
ini. 

 

 

			

 
*Síðan 1993 hevur FarmControl skrásett og savnað data frá føroyskum alarum. 
Tølini, ið verða víst á myndunum, umboða millum 50–90% av alda føroyska laksinum 
fyri árgangirnar 1993-2002 og ~100% eftir 2003. 

 

 

FIG. 33 TØKUVEKT Í MIÐAL LIVANDI VEKT 

FIG. 34 LUTFALSLIGT FELLI % FRÁ ÚTSETING 

FIG. 35 BIOLOGISKUR FÓÐURFAKTUR 
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VIRKSEMI 
Bakkafrost er størsti laksaframleiðarin í Føroyum 
við eini samlaðari framleiðslu á 44.013 tons í kruvd-
ari vekt í 2014. Bakkafrost eigur 50% av øllum loyv-
um í Føroyum, sum í løtuni umboða 62% av saml-
aðu tøkuni í Føroyum, sum var 70.893 tons í kruvd-
ari vekt í 2014. Herumframt eigur Bakkafrost 49% í 
alifyritøkuni Faroe Farming, sum eigur 3 loyvir og 
tók 4.957 tons í kruvdari vekt í 2014.  

Samtakið rekur og eigur seks smoltstøðir og sekst-
an alistøðir til aling av atlantiskum laksi á sjónum í 
Føroyum, umframt trý aliøki, sum í løtuni eru óvirk-
in. Alistøðirnar eru á fjúrtan ymsum firðum. Øll 
primer viðgerð fer fram á 3 kryvjivirkjum, og sek-
undera viðgerðin fer fram á VAP-virkjunum á Glyvr-
um og í Fuglafirði. 

VIRÐISKETAN 
Bakkafrost stýrir allari virðisketuni frá egnari 
framleiðslu av fiskamjøli, -lýsi og -fóðri og til sølu 
og marknaðarføring av lidnum VAP-vørum. At hava 
tamarhald á allari virðisketuni verður mett týdning-
armikið fyri at kunna tryggja tilgongd, sporføri og 
stýring av dagliga framleiðslurenslinum. Bæði 
keyparar og framleiðsluvirkir eru bundin av daglig-
ari tilgongd av laksi og eru fullkomiliga bundin av 
einum støðugum streymi av tiknum fiski.  

Góðskan á fiskinum er úrslit av øllum virkseminum, 
frá framleiðslu av fiskamjøli og fiskalýsi til hagreið-
ing av fiskinum. Skjalprógv og sporbari frá lidnu 
vøruni og aftur til rognini og sjálvt aftur til rávørurnar 
í laksafóðrinum hjá Bakkafrost er umráðandi hjá 
kundunum og tí eisini hjá Bakkafrost.  

At hava tamarhald á allari virðisketuni ger Bakka-
frost ført fyri at gera langtíðarsáttmálar við kundar 
og at fara inn í langtíðarsamstarv uttan at muga líta 
á triðjapart fyri at tryggja góðsku og veitanartrygd. 
Haraftrat gevur hetta betri møguleika fyri at gagn-
nýta framleiðslutólini í allari virðisketuni og forðar 
fyri, at bestu loysnirnar ikki verða nýttar á øllum 
kostnaðarøkjum. 

1. Upphav 
Bakkafrost keypir rogn frá veitarum uttanífrá, sum 
eru úr Føroyum og Íslandi. Hesir megna at nøkta 
tørvin á rogni hjá Bakkafrost bæði nú og framyvir. 

Lívførið á fiskinum er umráðandi. Tí er útveljingin 
av bestu genetisku ílegunum av alstórum týdningi. 
Mótstøðuføri móti sjúkum er ein týdningarmikil 
eginleiki hjá fiskinum. Fyri at tryggja atgongd til há-
góðsku rogn, er strategiin hjá Bakkafrost at keypa 
rogn frá útvaldum veitarum uttanífrá, sum leggja 
stóra orku og pengar í at betra vørugóðskuna og 
úrslitini.  

2. Yngul og smolt 
Bakkafrost eigur tilsamans sjey smoltloyvi. Bakka-
frost samtakið rekur seks smoltstøðir, sum hava 
eina samlaða framleiðsluorku á umleið 12 milliónir 
smolt um árið eftir víðkanina av smoltstøðini á 
Norðtoftum í 2014.  

Smoltstøðirnar hjá Bakkafrost eru í umhvørvum við 
stórum nøgdum av reinum feskum vatni, har ongar 
bygdir ella vinnur kappast um vatnið. Hetta er um-
ráðandi av tí, at í Føroyum er einki grundvatn. 
Smoltstøðirnar eru útgjørdar við afturlatnari skipan 
til endurnýtslu av vatninum við biofiltrum, og smolt-
kørini eru innandura fyri at sleppa undan ávirkanum 
uttaneftir av veðri, fugli og aðrari dálking. Starvs-
fólkið á smoltstøðunum hevur drúgvar royndir; fleiri 
teirra hava arbeitt á smoltstøðunum síðan fyrst í 
nítiárunum. 

Fyrr setti Bakkafrost smolt út, tá ið tað vigaði millum 
50 og 60g. Tey seinastu árini hevur Bakkafrost 
broytt framferðarhátt. Nú verður bíðað, til smoltið 
vigar umleið 100g, til tað verður sett á sjógv. Sam-
takið metir, at hetta hevur havt positiva ávirkan, tá 
ið framleidnið og fellið verða mátað, og hevur hetta 
tí verið við til at betra úrslitið hjá samtakinum. Málið 
hjá Bakkafrost er at økja støddina á smoltinum enn 
meira komandi árini til 200-300g hvørt. 

 

 

  

FIG. 36 VIRÐISKETAN 
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3. Aling 
Tær 19 alistøðirnar hjá Bakkafrost eru í mið- og 
norðurøkinum í Føroyum. Í miðal kann hvør alistøð 
við núverandi skipan og framtíðarmeting framleiða 
umleið 3.000 tons í kruvdari vekt um árið. 

Fiskurin svimur í stórum aliringum, har hann verður 
fóðraður og ansaður, og eru hesir ringar ríkiliga 
stórir til, at fiskurin kann vaksa í 16-18 mánaðir. 
Hetta tíðarskeiðið veksur fiskurin frá 100 gramm til 
tað, sum Bakkafrost miðar eftir skal verða miðal-
vektin, sum er umleið 6,0-6,5 kg í livandi vekt. 
Hendan vektin, sum Bakkafrost miðar eftir, verður 
mett at geva tað besta støddarbýtið, so at tað bæði  
nøktar tørvin á feskfiskamarknaðinum og á innan-
hýsis VAP framleiðsluni.  

Vanliga verður tann størri fiskurin seldur sum fesk-
ur, og tann minni fiskurin verður nýttur sum rávøra 
í VAP framleiðsluni. Fiskurin verður fóðraður fleiri 
ferðir um dagin, og áhaldandi eftirlit er við fóður-
nýtsluni. Síðan nýggi veterineri leisturin varð settur 
í verk í 2003, er biologiski fóðurfaktorurin lækkaður 
frá umleið 1,2 til umleið 1,13, og minkar hetta um 
fóðurkostnaðin við umleið 8,5%. Hetta verður mett 
vera beinleiðis avleiðing av betraðu fiskaheilsuni.  

Í allari framleiðslutíðini verður hvør árgangur hildin 
fyri seg á hvør sínum firði, og eftir at allur fiskurin á 

einum firði er tikin, verður fjørðurin ónýttur í 2-4 
mánaðir, til eitt nýtt ættarlið verður sett út. Byrjað 
varð í 2003 við hesum framferðarhátti, og sjónsku 
avleiðingarnar eru betri vøkstur, lægri felli og betri 
gagnnýtsla av fóðrinum. Í miðal hevur fellið verið 
minni enn 10% hjá øllum føroyskum alarum, síðan 
nýggi veterineri leisturin varð settur í verk.  

Høvuðsendamálið við alingini er at ala laks við lág-
um fóðurfaktori og lítlum felli. Bakkafrost metir um-
hvørvið hava stóran týdning, og til tess at náa 
hesum máli ger Bakkafrost sítt ítarsta til at skapa 
og varðveita fiskinum eitt heilsugott umhvørvi. Í tráð 
við altjóða reglur verða umhvørviskanningar 
gjørdar av uttanhýsis fyritøkum á hvørjum ári á 
hvørjum einstøkum aliøki. Úrslitini av hesum kann-
ingum verða nýtt í skipaðum ætlanum fyri at náa 
best møguligu úrslitini fyri umhvørvisburðardyggari 
aling.  

Eisini skulu umhvørvismyndugleikarnir hvørt ár 
góðkenna eina 3-ára framleiðsluætlan hjá føroysku 
laksafyritøkunum.  

Golfstreymurin veitir støðugar umstøður alt árið og 
eina góða sjógóðsku. Hitin í sjónum er støðugur og 
sveiggjar bert 6⁰C um árið. Kaldast er vanliga í 
februar – um 5,5⁰C – og heitast – um 11,5⁰C – er 
seinastu summarmánaðirnar. 

 
FIG. 37 SMOLTÚTSETING: TÚSUND SMOLT                       FIG. 38 TIKIN NØGD: TONS KRUVD VEKT 
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Aliøkini eru stór og eru før fyri at bera nøgdirnar, ið 
verða aldar á hvørjum einstøkum øki. Lívfrøðiliga 
støðan í Føroyum gevur møguleika at ala fisk størri 
enn miðal, sum ger eindarkostnaðirnar og lívfrøði-
liga fóðurfaktorin lægri og gevur eitt fyrstafloks úr-
slit. Henda heilt serstaka lívfrøðiliga støðan er alt-
avgerandi fyri at halda framleiðslukostnaðinum á 
verandi støði og at fáa sum mest burtur úr teimum 
íløgunum, gjørdar verða. 

4. Tøka og kryvjing 
Allur fiskurin verður hagreiddur á kryvjivirkjunum í 
Klaksvík, Kollafirði og á Strondum. Virkini virka um-
leið 270 tons í livandi vekt um dagin við verandi 
skipan og við einari vakt í miðal. Fiskurin verður í 
høvuðsheitum fluttur úr alibrúkunum til kryvjivirkini 
í brunnbátum við afturlatnari skipan. 

Bakkafrost eigur tveir brunnbátar til at sigla við 
smolti og tveir til at sigla við fiski til tøku: ein minni 
brunnbát (230m3/45 tons livandi vekt) og ein størri 
(660m3/110 tons livandi vekt), báðir hava afturlatn-
ar skipanir. 

Sum ein lutur í íløguætlanini hjá Bakkafrost verða 
kryvjivirkini løgd still tíðliga í 2016, og eitt nýtt kryvji-
virki á Glyvrum kemur ístaðin. Ein nýggjur brunn-
bátur, „Hans á Bakka“ – sum verður handaður í juni 
2015 – er eisini partur av íløguætlanini. 

5. Virðisøking og góðsking 
4.000m2 stóra virkið til virðisøking (VAP) á Glyvrum 
hevur eina framleiðsluorku á 30 tons av skræðu- og 
beinfríum 125g vakuumpakkaðum portiónum í 
smápakningi um dagin (tvær vaktir). VAP-virkið í 
Fuglafirði hevur eina framleiðsluorku á 15 tons av 
skræðu- og beinfríum 125g vakuumpakkaðum 
portiónum í smápakning um dagin við tveimum 
vaktum. 

Høvuðskeypararnir til hesar vørur eru handilsketur 
í Evropa. Møguleikar eru at fara til onnur økir og 
nýggjar keyparar; men av tí at eftirspurningurin frá 
okkara núverandi kundum er vaksin so skjótt, hevur 
strategiin hjá Bakkafrost seinastu árini verið at 
plikta seg fult til núverandi kundar heldur enn at 
økja talið av kundum. 

Ein annar týðandi partur av marknaðinum fyri VAP- 
vørurnar eru ídnaðarkundar, sum keypa heil fløk til 
víðari framleiðslu, og hjávørur. Hesin marknaðurin 
er mentur seinastu sjey árini, og allar hjávørur 
verða nú seldar við avlopi. Hesir kundarnir eru mest 
úr Evropa ella Fjareystri.  

Felagið ætlar at halda áfram at uppstiga virðis-
økingarpartin fyri at verða ført fyri at nøkta tørvin á 
marknaðinum. Bakkafrost ynskir at økja VAP- fram-
leiðsluorkuna úr núverandi uml. 20.000 tonsum í 

kruvdari vekt av rávøru til 30.000 tons í kruvdari 
vekt. Tí verður eitt nýtt VAP-virki bygt við síðuni av 
kryvjivirkinum á Glyvrum. Umframt, at framleiðslu-
orkan verður økt, verður VAP framleiðslan muna-
dyggari og fer at tryggja, at virkið framvegis liggur 
á odda í góðsku. Nýggja virkið verður ætlandi latið 
upp seint í 2016.  

6. Søla og flutningur 
Bakkafrost hevur 2 søluskrivstovur, eina á Glyvrum 
í Føroyum, ið røkir alheimsmarknaðin, og eina í 
Stóra Bretlandi, ið røkir marknaðin í Stóra Bret-
landi. Søluskrivstovan í Stóra Bretlandi varð keypt 
í endanum á 2012. Undan tí átti ein kundi hjá 
Bakkafrost søluskrivstovuna, sum tí hevur royndir 
og vitan um at selja vørur hjá Bakkafrost á markn-
aðinum í Stóra Bretlandi. 

Sølustrategi 
Strategiin hjá samtakinum er at viga søluna millum 
ymisk landafrøðiøkir og ymiskar vørugeirar. Mest 
týðandi marknaðirnir eru tann evropeiski, tann 
amerikanski, tann kinesiski og tann russiski, sum 
Bakkafrost í høvuðsheitum selir VAP vørur og 
heilan fisk til. VAP vørurnar verða gjarna seldar við 
langtíðarsáttmála, og heili fiskurin verður seldur á 
spotmarknaðinum.  

Bakkafrost metir, at møguleikin at tæna hesum 
landafrøðiligu marknaðunum til lítar við báðum 
vørubólkunum minkar um sveiggið bæði í umsetn-
ingi og avlopi. 

Strategiin er at bjóða teim stóru handilsketunum 
fyrimunir við at tryggja teimum at vøra er tøk, javna 
hágóðsku, og at tær fáa vørurnar, tær vilja hava. 

 

 

 

 

  

FIG 39 FRAMLEIDD TONS AV VAP Í KRUVDARI VEKT 
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Flutningur 
Verandi flutningsnet er grundað á flutning við skipi 
til Evropa og Russlands og við flogfari til USA og 
Kina úr Stóra Bretlandi. Møguligt er hjá samtakin-
um at flyta bæði feskan og frystan fisk til marknaðir-
nar. 

Við verandi flutningsleið er møguligt hjá Bakkafrost 
at flyta vørur til Stóra Bretlands við skipi innan fyri 

20 tímar. Úr Stóra Bretlandi verður vøran flutt við 
flogfari til størstu floghavnirnar í USA og Kina innan 
fyri 24 tímar við einum samlaðum kostnaði á DKK 
8-14 fyri kilo frá virki til kunda.  

Vørur til evropeiska og russiska marknaðin fara við 
skipi til Danmarkar ella Stóra Bretlands og eru har 
innan fyri tveir dagar til at verða fluttar víðari í flutn-
ingsbilum. 

  

 

  

FIG. 40 EKSTERN SØLA AV FØSTUM         FIG. 41 SØLA DEILD Á MARKNAÐIR Í 2014 
SÁTTMÁLUM, SPOT OG FÓÐUR 

FIG. 42 ÚRTØKA AV VIRÐISØKTUM VØRUM Í 2014
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TRYGD, HEILSA OG UMHVØRVI 

VIRÐIR OG ETIKKUR 
Leiðreglurnar hjá Bakkafrost fyri atburð og virðini 
hjá samtakinum lýsa standardirnar, ið galda sum 
ein vegleiðing fyri alt samtakið, um hvussu starvs-
fólk skulu bera seg at í arbeiðinum og til tess at 
fremja støði fyri góðum atburði í dagligum vinnu-
virki. Týdningarmesta tilfeingið hjá Bakkafrost er 
starvsfólkið. Starvsfólkini gera sítt ítarsta at skapa 
okkara kundum og partaeigarum virðir við at liva 
virðini hjá Bakkafrost at vera álítandi, vísa virðing, 
vera áhaldandi, dugnalig og framsøkin. Politikkurin 
hjá felagnum er at tryggja, at øll starvsfólk verða 
viðfarin á sama hátt og við virðing, og vit eggja 
okkara starvsfólki at vera við til at skapa eitt um-
hvørvi, har eingin er fyri mismuni. 

HEILSA OG TRYGD 
Trygdin og yrkisheilsan hjá starvsfólkinum er av al-
stórum týdningi fyri Bakkafrost. Stórur dentur verð-
ur lagur á øll átøk, ið hava við heilsuna og trygdina 
hjá starvsfólkinum at gera, og vit miða ímóti at 
stuðla, viðlíkahalda og menna standardir á øllum 
stigum í samtakinum við denti á venjing á øllum 
stigum til tess framhaldandi at virka móti málinum 
at vera eitt arbeiðspláss uttan mein og vanlukkur. 

FISKAHEILSA OG DJÓRAVÆLFERÐ 
Fiskaheilsa, djóravælferð og lívfrøðilig trygd eru 
raðfest sera høgt í samtakinum.  

Eingi sjúkuútbrot hava verið síðan 2005. Men í 
februar 2014 var eitt møguliga sjúkuelvandi ILA- 
virus funnið á einum aliøki hjá Bakkafrost við tøku-
stórum fiski. Orsakað av góðum sjúkraeftirliti og 
dagligum trygdarmannagongdum varð rakt við 
hesa møguligu hóttan, sum varð avbyrgd á hesum 
eina aliøkinum, meðan fiskurin varð tikin. Hetta 
ILA-virusið førdi ikki til, at fiskurin gjørdist kliniskt 
sjúkur. 

Alt 2014 hevur amøban „Paramoeba perurans“, 
sum kann elva til táknusjúkuna AGD (amoebic gill 
disease) verið vanlig at sæð í PCR royndum frá før-
oyskum laksaaliøkjum. Amøban hevur ikki víst seg 
at verið ágangandi á táknurnar á føroyskum laksi, 
og klinisk tekin av hesi amøbu eru sjáldsom. Fyri at 
hava tamarhald á hesi nýggju hóttanini eru eftirlits-
kanningar av táknunum (táknustigatøl) komnar 
afturat í minsta lagi 14. hvønn dag, og stig vóru tikin 
til eyka PCR royndir, ið eru tiknar alt árið 2014. 

Fleiri viðgerðarmøguleikar eru móti amøbuni. At 
baða fiskin í feskum vatni ella í hydrogen peroxide 
vildi verið vanligasta viðgerðin móti amøbuni. 
Orsakað av laksalús hevur starvsfólkið hjá Bakka-
frost hollar royndir við at baða fiskin í hydrogen 
peroxide við afturlatnum presendingum. Við at nýta 
hendan viðgerðarháttin er møguligt hjá Bakkafrost 
at viðgerða nógvar ringar við peroxide á fleiri aliøkj-
um samstundis. 

Harumframt fær Bakkafrost ein nýggja brunnbát 
„Hans á Bakka” í juni 2015, sum fer at gera okkum 
før fyri at viðgerða fiskin munadygt í feskum vatni, 
meðan vatnið verður resirkulerað. Bakkafrost er 
júst í ferð við at fyrireika hendan nýggja valmøgu-
leikan til viðgerð við at byggja eina vatngoymslu til 
feskt vatn, so møguligt verður at veita brunnbát-
inum feskt vatn. Skipið rúmar 3.000m3 og fer at 
verða ført fyri at lasta 450 tons av livandi fiski. 

Tá ið hetta er sagt, so verður høvuðsuppgávan hjá 
skipinum at flyta tøkufisk til hagreiðingar. Við stóru 
rúmdini og fyrsta floks útgerðini, verður mett, at 
brunnbáturin fer at betra trivnaðin hjá fiskinum 
undir lasting, flutningi og tøming av fiskinum, og tí 
verður góðskan eftir tøku og haggreiðing enn betri. 
Men ætlanin er kortini at nýta brunnbátin um heyst-
ið 2015 fyrst og fremst til viðgerðir um neyðugt. 

Avbjóðingin viðvíkjandi laksalús er óbroytt. Vit arb-
eiða á staðbundnu, økisligu- og altjóða pallunum 
saman við øllum øðrum laksaalifyritøkum og mynd-
ugleikunum í Føroyum bæði við stutt- og langtíðar 
strategium fyri fyribyrging.  

Ætlanin er at taka bæði reinsifisk (rognkelsi) og við-
gerðir við feskum vatni við inn í bardagan móti 
laksalúsini í 2015. 

BURÐARDYGD 
Mál okkara er, at framleiðslan hevur minst møguligt 
árin á umhvørvið og náttúruliga djóralívið. Hetta er 
galdandi fyri alla virðisketuna, frá fóðri, aling og til 
endaligu liðugvøruna. 

Vit arbeiða fram ímóti eini ASC (Aquaculture Stew-
ardship Council) góðkenning. Hetta arbeiðið fer at 
halda fram komandi árini. Standardurin miðar ímóti 
at minka ella útiloka neiligu umhvørvis og sosialu 
árinini av laksaaling.  

MATVØRUTRYGD OG GÓÐKENNINGAR 
Matvørutrygd og góðska eru aðalmál hjá Bakka-
frost. Nýggja verkætlan at miðsavna pakkingar-, 
tøku- og VAP-virksemið á Glyvrum er farin av 
bakkastokki, og byggingin av fyrsta floks sameinda 
kryvji- og VAP-virkinum er byrjað.  Ætlanin er, at 
kryvjiparturin verður liðugur tíðliga í 2016 og VAP 
seinni í 2016. Hendan verkætlanin fer at betra 
góðskuna á okkara vørum, fer at økja framleiðslu-
orkuna og neyðstøðutilbúgvingina. Savnaðurin fer 
at geva okkum øktan virknað, lægri kostnaðir, økt 
virkisføri og førleikan at nøkta framtíðarrák hjá 
brúkarunum.  

Felagið hevur fleiri góðkenningar. Øll fyritøkan er 
Global GAP góðkend. Global GAP er altjóða stand-
ardur, sum leggur dent á matvørutrygd gjøgnum 
alla framleiðsluna (grundað á HACCP), fiskaheilsu 
og -trivnað, trygd og at minka árinið á umhvørvið. 
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Tessvegna er øll virðisketan Global Gap góðkend. 
Her eru fóðurframleiðsla, smoltstøðir, øll alibrúk, 
kryvjing og framleiðsluvirkir íroknað. 

Allar eindir, bæði haggreiðing og framleiðsla, eru 
góðkendar og váttaðar av føroysku myndugleikun-
um, grundað á HACCP standardirnar og ES lóg-
gávu.  

VAP-framleiðslan er góðkend sambært BRC og 
IFS standardirnar, sum báðir vórðu dagførdir í 
2014.  

Mjøl-, lýsi- og fóðurframleiðslurnar á Havsbrún 
hava fleiri góðkenningar. Havsbrún er góðkent eftir 
Global GAP standardinum, ISO 9001:2000 og 
GMP+ standardunum. Havsbrún fekk IFFO RS 
góðkenningarskipan í 2014. 

Sum nevnt áður eru vit farin undir at virka fram ímóti 
einum ASC (Aquaculture Stewardship Council) 
góðkenningarstandardi og hava fingið góðkenning 
fyri framleiðsluvirkini í 2014. Ætlanin er, at øll ali-
økini eru góðkend í 2020 í seinasta lagi.  

Allar eindir í fyritøkuni eru góðtiknar av Umhvørvis-
stovuni og hava umhvørvisgóðkenning hvør sær.
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KUNNING TIL PARTAEIGARAR 

Bakkafrost leggur stóran dent á, at partaeigarar 
verða kunnaðir. Felagið ger sær ómak at hava regl-
uligt samskifti við partaeigararnar í samtakinum 
gjøgnum formellu kunningarleiðirnar á virðisbræva-
marknaðinum, miðvegisfrásagnir, ársfrásagnir, 
ársaðalfundir og framløgur fyri íleggjarar og grein-
arar. 

FÍGGJARLIGUR ÁLMANAKKI 2015 

11. apríl  Ársaðalfundur 
12. mai  Framløga av 1. ársfjórðingi 2015 
25. august Framløga av 2. ársfjórðingi 2015 
03. november Framløga av 3. ársfjórðingi 2015 

Allar framløgur av ársfjórðingum verða á Hotel 
Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. 

Vinaliga gevið gætur, at fíggjarálmanakkin kann 
verða fyri broytingum. Allar broytingar verða kunn-
gjørdar via  Oslo Børs, og heimasíðan hjá samtak-
inum, www.bakkafrost.com, verður dagførd sam-
svarandi. 

ÁRSAÐALFUNDUR 
Ársaðalfundurin hjá móðurfelagnum er settur at 
vera 11. apríl 2015. 

GRANNSKOÐARAR 
Árs- og konsernfrágreiðingin er grannskoðað av 
P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki, sum eisini 
er grannskoðari hjá móðurfelagnum og øllum dótt-
urfeløgum, sum eru skrásett í Føroyum. Grann-
skoðari hjá Havsbrún Norge ASA er Bruli Revisjon 
AS, og grannskoðari hjá Havsbrún Shetland Plc er 
A9 Partnership Ltd. Grannskoðari hjá Bakkafrost 
UK Ltd. er Forrester Boyd Chartered Accountants.  

 
 

VINNINGSBÝTI 
Bakkafrost miðar ímóti at geva partaeigarunum eitt 
kappingarført avkast av teirra íløgum, bæði við út-
gjaldi av vinningsbýti frá felagnum og við at tryggja 
virðisøking av eginognini við positivum virksemi.  

Vanliga skuldi felagið rindað partaeigarunum vinn-
ingsbýti, men endaliga ábyrgdin er hjá nevndini at 
gera eina  heildarmeting til tess at tryggja felagnum 
eitt gott fíggjarligt grundstøði, bæði til dagliga virk-
semið og til ein sunnan vøkstur framyvir. 

Langtíðarmálið hjá nevndini er, at 30 til 50% av til-
lagaðum EPS skal gjaldast út sum vinningsbýti.  

Fíggjarliga støðan hjá Bakkafrost er góð við eini 
sunnari fíggjarstøðu, kappingarførum rakstri og 
tøkum kredittmøguleikum. Nevndin hevur tí avgjørt 
at skjóta upp á ársaðalfundinum, at DKK 6,00 
(NOK 6,90*) fyri hvørt partabræv skulu verða gold-
nar út sum vinningsbýti. Hetta svarar til umleið DKK 
293,1 mió (NOK 337,0* mió).   

PARTAEIGARAR, VIRÐI OG ATKVØÐUR 
Tann 31. desember 2014 hevði P/F Bakkafrost 
48.858.065 partabrøv tilsamans við áljóðandi virði 
á DKK 1. Av hesum 48.858.065 partabrøvunum 
eigur P/F Bakkafrost 337.328 eginpartabrøv. 

STØRSTU PARTAEIGARAR 
Hesir partaeigarar áttu beinleiðis ella óbeinleiðis 
meira enn 5% av partabrøvunum í felagnum tann 
31. desember 2014: Oddvør Jacobsen og Regin 
Jacobsen. 

NEVNDARFUNDIR 
Í 2014 hevði nevndin í P/F Bakkafrost 14 nevndar-
fundir. Í vangamyndini niðanfyri av nevndarlimun-
um er upplýst, hvussu nógvum nevndarfundum 
hvør teirra luttók á í 2014. 

* Vinningsbýti fyri hvørt partabræv í NOK broytist alt eftir vekslifótinum 
millum DKK og NOK, tá ið vinningsbýtið verður goldið út. 
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VANGAMYND AV NEVNDARLIMUM  

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. Rúni M. Hansen er føroyingur, er stjóri fyri Arctic 
Unit hjá Statoil og limur í leiðslubólkinum hjá Statoil fyri leiting kring knøttin. Hann hevur drúgvar royndir innan 
altjóða olju- og gasvinnuna. Í fleiri ár hevur hann verið stjóri fyri virksemið hjá Statoil í Føroyum og Grønlandi, 
íroknað átøk og virksemi í samband við boring. Hann hevur eisini verið stjóri hjá Statoil fyri Commercial og 
Negotiations fyri Evropa og Norðurafrika. Rúni M. Hansen er limur í World Economic Forum’s Global Agenda 
Council fyri Arktis. 

Rúni M. Hansen hevur verið í nevndini í Bakkafrost síðan desember 2009, tá ið hann eisini gjørdist nevndar-
formaður. 

Rúni M. Hansen var við á øllum 14 nevndarfundunum í 2014. 

Rúni M. Hansen verður mettur sum verandi óheftur. 

Rúni M. Hansen eigur 10.000 partabrøv í felagnum. 

Johannes Jensen, næstformaður 

Føddur í 1962. MBA, Lancaster University í 1998. Arbeiði: Faroe Seafood 1987–2001, marknaðarstjóri frá 
1999–2001. Stjóri á Hotel Føroyum síðan 2002. Nevndarformaður í P/F Frost síðan 2001. Nevndarformaður í 
Ferðaráð Føroya síðan 2011. 

Johannes Jensen hevur verið nevndarlimur í Bakkafrost síðan desember 2009, tá ið hann eisini gjørdist næst-
formaður í nevndini. 

Johannes Jensen var við á øllum 14 nevndarfundunum í 2014. 

Johannes Jensen verður mettur sum verandi óheftur. 

Johannes Jensen eigur eingi partabrøv í felagnum. 

Annika Frederiksberg, nevndarlimur 

Fødd í 1971. Prógv frá Føroya Handilsskúla í 1988. Partur av fyrisitingini hjá Bakkafrost frá 1990–2008. Partur 
av søluliðinum hjá Bakkafrost síðan 2008.  

Annika Frederiksberg hevur verið nevndarlimur í Bakkafrost síðan februar 2008. 

Annika Frederiksberg var við á øllum 14 nevndarfundunum í 2014. 

Annika Frederiksberg verður ikki mett at vera óheft. 

Annika Frederiksberg eigur 14.532 partabrøv í felagnum. 
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Virgar Dahl, nevndarlimur 

Føddur í 1958. Útbúgvin skipsførari í 1981. Sigldi sum navigatørur og skipari frá 1981-1989. Drúgvar royndir 
frá sjódeildini í Tryggingarfelagnum Føroyar frá 1989 og deildarstjóri síðan 2000. Í stjórnini í Føroya Real-
kredittstovni.  

Virgar Dahl hevur verið nevndarlimur í Bakkafrost síðan august 2006. 

Virgar Dahl var við á øllum 14 nevndarfundunum í 2014. 

Virgar Dahl verður ikki mettur at vera óheftur. 

Virgar Dahl eigur 7.000 partabrøv í felagnum. 

Øystein Sandvik, nevndarlimur 

Føddur í 1948. Bankalærdur og hevur drúgvar royndir frá Nordea Bank Norge innan fiskaaling og fiskivinnu.  

Øystein Sandvik var valdur í nevndina á aðalfundinum í apríl 2013, men kom í nevndina í september eftir lokna 
yrkisleið í Nordea Bank. 

Øystein Sandvik var við á øllum 14 nevndarfundunum í 2014. 

Øystein Sandvik verður mettur sum verandi óheftur. 

Øystein Sandvik eigur eingi partabrøv í felagnum. 

    Tor Magne Lønnum, nevndarlimur 

Føddur í 1967. Norskur løggildur grannskoðari og Executive Master of Business and Administration.   
Arbeiði: Fíggjarstjóri (CFO) í Gjensidige NOR Insurance – Samtaksstjóri fyri strategi og samtaksmenning hjá 
Gjensidige Nor Insurance – Varastjóri, fíggjarstjóri í Gjensidige Forsikring ASA í 9 ár.  
Núverandi starv: Fíggjarstjóri (CFO) hjá Tryg AS og Tryg Forsikring AS. 

Tor Magne Lønnum hevur verið nevndarlimur í Bakkafrost síðan apríl 2014. 

Tor Magne Lønnum var við á 8 nevndarfundum, eftir at hann var valdur í nevndina á aðalfundinum 5. apríl 
2014. 

Tor Magne Lønnum verður mettur sum verandi óheftur. 

Tor Magne Lønnum eigur 1.500 partabrøv í felagnum. 
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VANGAMYND AV SAMTAKSLEIÐSLU  
 

Regin Jacobsen, forstjóri (CEO) 

Regin Jacobsen (føddur í 1966) hevur verið stjóri (CEO) á Bakkafrost síðan 1989. Regin Jacobsen hevur lisið 
á Aarhus School of Business, prógv í Business Administration og Accounting (HD-R). Frá 1982 til 1988 var 
Regin Jacobsen fíggjarleiðari á P/F Bakkafrost. 

Regin Jacobsen eigur 4.492.211 partabrøv í felagnum. 

  Gunnar Nielsen, fíggjarstjóri (CFO) 

Gunnar Nielsen (føddur í 1977) hevur MSc í Business Economics & Auditing frá Copenhagen Business School. 
Gunnar Nielsen hevur arbeitt sum grannskoðari hjá Grannskoðaravirkinum INPACT frá 1999-2006 og frá 2008-
2011. Í tíðarskeiðinum frá 2006- 2008, var Gunnar Nielsen corporate finance ráðgevi í BankNordik. Síðan 2011 
hevur Gunnar Nielsen havt ymisk størv í TF Samtakinum, íroknað sum ráðgevi og stjóri (CEO) í TF Íløgur.  

Gunnar Nielsen eigur eingi partabrøv í felagnum. 

 Odd Eliasen, stjóri á Havsbrún 

Odd Eliasen (føddur í 1965) hevur læraraprógv frá Føroya Læraraskúla í 1988. Odd Eliasen var sølustjóri á 
Havsbrún frá 1988–1995 og leiðari á fóðurdeildini hjá Havsbrún frá 1995-2014. Odd Eliasen hevur drúgvar 
royndir frá alivinnuni og hevur verið ein virkin luttakari í arbeiðinum at endurskipa føroyska alivinnu.  

Odd Eliasen hevur havt ábyrgdina av alivirkseminum hjá Havsbrún og hevur sitið í fleiri nevndum í vinnuni. 

Odd Eliasen hevur verið nevndarlimur í Bakkafrost frá 2006 til 2012; tá ið hann varð útnevndur stjóri á Havs-
brún og limur í samtaksleiðsluni hjá Bakkafrost. 

Odd Eliasen eigur 170.681 partabrøv í felagnum. 
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VANGAMYND AV ØÐRUM LEIÐARUM 

 

      Símun P. Jacobsen, sølustjóri 
Símun P. Jacobsen (føddur í 1963) varð útnevndur sølustjóri fyri Bakkafrost samtakið í 2012. Símun P. 
Jacobsen hevur prógv í Business Administration og Accounting (HD-R) frá Handelshøjskolen Syd í Danmark. 
Símun P. Jacobsen hevur drúgvar royndir innan sølu og leiðslu bæði innan fiskivinnuna og við laksavørum til 
evropeisku handilsketurnar. Hann var sølustjóri hjá United Seafood frá 1998 og hjá Faroe Seafood frá 2005.  

      Kári Jacobsen, virkisleiðari VAP-framleiðsla 
Kári Jacobsen (føddur í 1963) hevur verið leiðari fyri VAP-framleiðsluna síðan 2008. Hann hevur prógv frá 
Statens Fagskole for Fiskeindustri, Vardø (1982/1983). Kári Jacobsen var virkisleiðari á Tavuni frá 1984 til 
1994 og aftur frá 1999 til 2008. Frá 1994 til 1998 var Kári Jacobsen virkisleiðari hjá United Seafood. 

 Andrias Petersen, virkisleiðari kryvjing 
Andrias Petersen (føddur í 1973) hevur BSc í Chemical Engineering frá tekniska universitetinum í Danmark 
(2001) og hevur síðan tá tikið skeið í fyrisitingar-, verkætlanar- og góðskingarleiðslu. Hann hevur arbeitt hjá 
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni frá 2002-2008 sum eftirlitsfólk, góðskuleiðari og leiðari fyri fiskaheilsudeildina, har 
hann fekk hollar royndir og kunnleika um føroysku alivinnuna. Hann hevur verið virkisleiðari hjá Vestsalmon 
síðan 2008. Síðan Vestlax samtakið legði saman við Bakkafrost samtakinum, hevur hann verið leiðari fyri 
kryvjing. 

 Jón Purkhús, alileiðari (norðurøkið) 
Jón Purkhús (føddur í 1958) hevur verið alileiðari á Bakkafrost síðan 2006. Jón Purkhús hevur drúgvar royndir 
í laksaalivinnuni við tað, at hann stovnaði og hevur verið leiðari fyri Bakkafrost Farming North síðan 1988.  

 Oddvald Olsen, alileiðari (vesturøkið) 
Oddvald Olsen (føddur í 1964) hevur verið alileiðari á Bakkafrost Farming (vesturøkið) síðan 2011. Oddvald 
Olsen byrjaði at arbeiða innan laksaaling í 1985 og hevur drúgvar royndir innan alivinnuna. 
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VANGAMYND AV ØÐRUM LEIÐARUM 

  Hartvig Joensen, leiðari fyri fiskalýsi og fiskamjøl 
Hartvig Joensen (føddur í 1967) hevur verið leiðari á deildini fyri fiskalýsi og fiskamjøli hjá Havsbrún síðan 
2005. 

     Rúni Weihe, leiðari fyri fóður 
Rúni Weihe (føddur í 1980) hevur MSc í fiskivinnu frá fróðskaparsetrinum í Tromsø, Noreg (2008). Frá 2001-
2003 arbeiddi Rúni Weihe sum alari hjá Vestlax. Í 2008 bleiv Rúni granskingar- og menningarleiðari á 
fóðurdeildini hjá Havsbrún. Hann varð útnevndur sum deildarleiðari í 2014 og hevur nú bæði leiðarastørvini.  

    Anna Johansen, góðskuleiðari 
Anna Johansen (fødd í 1974) er cand.scient í lívfrøði frá fróðskaparsetrinum í Keypmannahavn, Danmark 
(2002). Frá 2003–2007 starvaðist hon á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni sum eftirlitsfólk innan umhvørvi og sum 
verkætlanarleiðari. Anna Johansen hevur verið góðskuleiðari hjá P/F Vestlax og P/F Vestsalmon síðan 2007 
til samanleggingina við Bakkafrost; tá ið hon byrjaði sum góðskuleiðari í samtakinum. 

 Leif av Reyni, smoltleiðari 
Leif av Reyni (føddur í 1976) er bachelor (BSc) í aling, frá Høgskolen i Sogndal, Noregi (1999–2002) og er 
kandidatur (MSc) í aling frá Stirling University í Skotlandi. Frá 2003-2004 arbeiddi hann á alistøðunum hjá 
Vestlax, og frá 2004-2005 arbeiddi hann sum verkætlanarstjóri fyri Fiskaaling í Føroyum. Hann hevur verið 
virkisleiðari á Vestlax frá 2005-2009 og hevði ábyrgdina av alistøðunum og smoltstøðunum. Eftir at samtøkini 
Vestlax og Bakkafrost løgdu saman, hevur Leif av Reyni verið smoltleiðari fyri smoltalingina. Hann hevur verið 
nevndarlimur í Fiskaaling síðan 2006. 

      Guðrun Olsen, starvsfólkaleiðari í samtakinum 
Guðrun Olsen (fødd 1964) hevur BA frá Copenhagen Business School, og MA í International Corporate 
Communication frá Syddansk Universitet í Odense. Frá 1994 til 2004 var Guðrun Olsen stjórnarskrivari og 
síðan fyrisitingar- og starvsfólkaleiðari hjá Faroe Seafood. Guðrun Olsen hevur verið starvsfólkaleiðari hjá 
Bakkafrost samtakinum síðan 2012. 



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 61/124 



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 62/124 

 

  



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 63/124 

CORPORATE GOVERNANCE 

P/F Bakkafrost pliktar seg til at varðveita corporate 
governance á høgum støði. Felagið leggur seg eftir 
at vera í samsvari við norsku corporate governance 
fyriskipanirnar, sum nágreiniliga eru lýstar í norsku 
stevnumiðunum fyri corporate governance (Code 
of Practice for Corporate Governance), sum er 
útgivið 30. oktober 2014 av „Norwegian Corporate 
Governance” nevndini (the „Code of Practice”).  

Bakkafrost hevur almannakunngjørt lógásettu 
corporate governance frágreiðingina, sum er 
grundað á at uppfylla ella greiða frá meginregluni 
fyri hvørja tilráðing. Corporate governance frá-
greiðingin er tøk á heimasíðuni hjá Bakkafrost.  

Bakkafrost er í samsvari við norsku „Code of Pract-
ice for Corporate Governance” undantikið: 

Grein 3, sum sigur, at „fulltrúir veittar nevndini skulu 
vera tíðaravmarkaðar til ikki seinni enn dagfesting-
ina fyri næsta aðalfund”.  

Viðtøkurnar hjá Bakkafrost, § 4a, geva nevndini 
myndugleika til at hækka partapeningin galdandi til 
vanliga aðalfund felagsins í 2017, og § 4b gevur 
nevndini myndugleika til at keypa eginpartabrøv fyri 

felagið galdandi til árliga aðalfundin í 2017. Sam-
bært føroysku lógina fyri feløg kann eitt felag í við-
tøkum felagsins avgera, at aðalfundurin kann geva 
nevndini myndugleika at hækka partapeningin og 
at keypa eginpartabrøv. Hetta loyvið kann galda í 
meir enn eitt ár. Av praktiskum orsøkum er hetta 
tikið við í viðtøkum felagsins hjá Bakkafrost. 
Nevndin er av tí áskoðan, at um partaeigarar halda, 
at hesin myndugleiki ikki kann góðtakast, fer 
nevndin at taka undir við eini broyting í viðtøkum 
felagsins.   

Til tess at tryggja, at hesar meginreglur verða fylgd-
ar, hevur felagið evnað neyvar vegleiðingar viðvíkj-
andi reglum fyri framferðarhátti hjá nevndini, veg-
leiðingar fyri valnevndina, vegleiðingar fyri stjóra 
(CEO) og aðra leiðslu, vegleiðingar viðvíkjandi virð-
um og etikki, vegleiðingar fyri grannskoðanar-
nevndina, eina mannagongd viðvíkjandi íleggjar-
um, leiðreglur í samband við yvirtøku tilboð og leið-
reglur fyri handlar við ella ímillum nærstandandi 
partar.  

Grannskoðanarnevndin hjá felagnum hittist 5 ferðir 
í 2014 at eftirmeta bókhald og rakstrarmál nágrein-
iliga. Í nevndini sita Rúni M. Hansen (formaður), 
Øystein Sandvik og Tor Magne Lønnum.  
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ÁTEKNING FRÁ STJÓRN OG NEVND Á  
ÁRS- OG KONSERNFRÁSØGNINA 
Stjórn og nevnd hava í dag gjøgnumgingið og góðkent árs- og konsernfrásøgnina hjá P/F Bakkafrost fyri 
roknskaparárið 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

Árs- og konsernfrásøgnin er uppsett í samsvar við altjóða roknskaparstandardir, góðkendir av ES, og sam-
svarandi føroysku upplýsingarkrøvunum fyri feløg, ið eru skrásett á keypskála.  

Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er hóskandi, soleiðis at árs- og konsernfrásøgnin gevur rætta 
mynd av fíggjarligu støðuni hjá felagnum og konsernini tann 31. desember 2014 og av virksemi og peninga-
streymi hjá felagnum og konsernini í roknskaparárinum 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

 

Á Glyvrum, hin 20. mars 2015 

 
Leiðsla: 
 
 
Regin Jacobsen 
Stjóri (CEO) 
 
 
 
Nevnd: 
 
 
Rúni M. Hansen,  Johannes Jensen,  Tor Magne Lønnum, 
nevndarformaður  næstformaður  nevndarlimur 
 
 
 
 
Virgar Dahl,  Annika Frederiksberg,  Øystein Sandvik, 
nevndarlimur  nevndarlimur                                        nevndarlimur  
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VÁTTANIR FRÁ ÓHEFTUM 
GRANNSKOÐARA 
Til kapitaleigararnar í P/F Bakkafrost 

Átekning á árs- og konsernroknskapin 
Vit hava grannskoðað árs- og konsernroknskapin hjá P/F Bakkafrost fyri roknskaparárið endað 31. desember 
2014, sum fevna um rakstrarroknskap, heildarinntøku, fíggjarstøðu, frásøgn um eginogn, peningastreym og 
notur íroknað týðandi grannskoðarareglur fyri samtakið og fyri móðurfelagið. Árs- og konsernroknskapurin er 
gjørdur í samsvar við altjóða roknskaparstandardir, góðkendir av ES og samsvarandi føroysku upplýsingar-
krøvunum fyri feløg, ið eru skrásett á keypskála.  

Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum og ársfrásøgnini fyri móðurfelagið 
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein árs- og konsernroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari 
við altjóða roknskaparstandardir, góðkendir av ES, og samsvarandi føroysku upplýsingarkrøvunum fyri feløg, 
ið eru skrásett á keypskála. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av innanhýsis eftirlitinum, ið leiðslan metir 
skal til, fyri at árs- og konsernroknskapurin kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir 
standast av sviki ella mistøkum. 

Ábyrgd grannskoðarans 
Okkara ábyrgd er, við støði í grannskoðanini, at gera eina niðurstøðu um árs- og konsernroknskapin. Vit hava 
grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og eftir øðrum ásetingum í føroysku grann-
skoðanarlóggávuni. Hetta krevur, at vit halda tey etisku krøvini og leggja til rættis og grannskoða fyri at fáa 
grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í árs- og konsernroknskapinum. 

Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grannskoðaraarbeiði, sum skulu til fyri at fáa grannskoðanarprógv 
fyri upphæddum og upplýsingum í árs- og konsernroknskapinum. Grannskoðarin metir um, hvat arbeiði skal 
gerast, herundir metir hann um vandan fyri týðandi skeivleikum í árs- og konsernroknskapinum, uttan mun til 
um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í váðametingini hevur grannskoðarin eisini innanhýsis eftir-
litið í huga, ið skal til, fyri at felagið kann gera ein árs- og konsernroknskap, sum gevur eina rættvísandi mynd. 
Hetta verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu 
um dygdina á innanhýsis eftirlitinum. Grannskoðanin ber eisini í sær, at mett verður um roknskaparhátturin, 
sum leiðslan nýtir, er hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum leiðslan hevur gjørt, eru rímiligar, og 
hvussu árs- og konsernroknskapurin sum heild eru gjørdir. 

Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir okkara 
niðurstøðu. 

Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. 

Niðurstøða 
Tað er okkara fatan, at árs- og konsernroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins og samtaksins 
fíggjarligu støðu 31. desember 2014 og av úrslitinum av virksemi og peningastreymi felagsins og samtaksins 
fyri fíggjarliga árið, ið endaði 31. desember 2014, samsvarandi altjóða roknskaparstandardum, góðkendir av 
ES og samsvarandi føroysku upplýsingarkrøvunum fyri feløg, ið eru skrásett á keypskála. 

Ummæli av formans- og leiðslufrágreiðingini 
Vit hava, sum ásett í ársroknskaparlógini, lisið formans- og leiðslufrágreiðingina. Vit hava ikki gjørt annað í 
hesum sambandi umframt grannskoðan av árs- og konsernroknskapinum.  

Útfrá oman fyri standandi er tað okkara fatan, at upplýsingarnar í formans- og leiðslufrágreiðingini eru í sam-
svari við árs- og konsernroknskapin. 

Tórshavn, tann 20. mars 2015 

Januar 
Løggilt grannskoðanarvirki P/F 
 

Heini Thomsen 
Statsaut. revisor 
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BAKKAFROST SAMTAKIÐ 
KONSOLIDERAÐ ÁRSFRÁSØGN 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 2014 
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KONSOLIDERAÐUR RAKSTRARROKNSKAPUR 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER  

DKK 1.000 Nota 2014 2013
Nettosøla  2.683.319 2.491.081
Framleiðslukostnaður  -913.130 -1.064.666

Broytingar í vørugoymslum og í svimjandi fiski (til kostvirði)  96.560 81.924

Lønir og starvsfólkakostnaður 5 -263.897 -232.871

Annar rakstrarkostnaður 6 -671.908 -601.799

Avskrivingar 10 -97.169 -86.659

Rakstrarúrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (Op. EBIT)*  833.775 587.010
   
Dagsvirðisjavning av biomassa  -11.547 115.352

Avseting móti tapi upp á sáttmálar  70.908 -24.830

Inntøkur frá assosieraðum fyritøkum  -845 23.788

Úrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (EBIT)  892.291 701.320
   
Fíggjarinntøkur 8 4.575 6.239

Netto fíggjarkostnaður 8 -32.376 -28.929

Netto gjaldoyrabroytingar 8 40.448 53.151

Aðrir fíggjarkostnaðir 8 -5.747 -4.430

Úrslit áðrenn skatt (EBT)  899.191 727.351
   
Skattur 20 -252.086 -138.133

Ársúrslit  647.105 589.218
 
Ársúrslit skift til   
Minnilutaáhugamál  0 0

Eigarar av P/F Bakkafrost  647.105 589.218
   

Inntøkur fyri hvørt partabræv (DKK) 24 13,34 12,07

* EBIT áðrenn virðisjavnan av biomassanum, tapsgevandi sáttmálum og inntøkum frá assosieraðum fyritøkum 
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KONSOLIDERAÐAR HEILDARINNTØKUR
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 

  
DKK 1.000  2014 2013
Ársúrslit     647.105 589.218
 
Dagsvirðisjavningar á avleiddum fíggjaramboðum -40.678 -74.889

Herav ávirkan á inntøkuskatt 6.205 13.480

Gjaldoyramunir av konsolidering 349 1.109

Grunnur til partabrævatengd gjøld 161 0

Netto heildarinntøka at umflokka til rakstrarroknskap í seinni tíðarskeiði -33.963 -60.300
  

Netto heildarinntøka ikki umflokkað til rakstrarroknskap í seinni tíðarskeiði 0 0
  

Aðrar heildarinntøkur tilsamans -33.963 -60.300
   
Samlað heildarinntøka fyri árið eftir skatt  613.142 528.918
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KONSOLIDERAÐ FÍGGJARSTØÐA 
TANN 31. DESEMBER 

 
DKK 1.000 Nota 2014   2013

OGN    
Støðisogn    
Immateriell støðisogn 294.675  294.675
Immateriell støðisogn tilsamans 9 294.675  294.675
   
Bygningar og grundøki 400.271  390.997
Framleiðslutól, rakstrargøgn og aliútgerð 491.462  465.247
Onnur framleiðslutól 35.002  25.839
Forútgjald fyri keyp av materiellari støðisogn 114.513  34.613
Materiell støðisogn tilsamans 10 1.041.248   916.696
    
Fíggjarlig støðisogn    
Kapitalpartar í assosieraðum feløgum 11 100.130  113.711
Aðrir kapitalpartar 12 25.289  1.593
Langfreistað áogn 1.291  1.504
Fíggjarlig støðisogn tilsamans 126.710   116.808
   
STØÐISOGN TILSAMANS 1.462.633   1.328.179
    
Ogn í umferð    
Svimjandi fiskur (biomassi) 14 1.013.959  965.896
Aðrar vørugoymslur 13 266.960  235.489
Vørugoymslur tilsamans 1.280.919   1.201.385

    
Vøruáogn 15 172.360  278.432
Onnur áogn 15 141.912  122.153
Áogn tilsamans 314.272   400.585
    

Tøkur peningur 18 405.109  182.077
   

Ogn í umferð tilsamans 2.000.300   1.784.047
   
OGN TILSAMANS 3.462.933   3.112.226

 
  



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 71/124 

KONSOLIDERAÐ FÍGGJARSTØÐA  
TANN 31. DESEMBER 

DKK 1.000 Nota 2014   2013
EGINOGN OG SKYLDUR   
Eginogn   
Felagskapitalur 17 48.858  48.858
Framflytingar 2.014.795  1.616.419
Eginogn tilsamans 16 2.063.653   1.665.277
   
Langfreistað skuld   
Útsettur skattur 20 414.014  310.925
Langfreistað rentuberandi skuld 18 505.393  685.151
Avleidd fíggjaramboð 19 116.928  74.889
Langfreistað skuld tilsamans 1.036.335   1.070.965
   
Stuttfreistað skuld   
Stuttfreistað rentuberandi skuld 18 100.000  100.000
Ognarar og onnur skuld 18 127.720  140.104
Stuttfreistað skattaskuld 18,20 124.765  57.241
Onnur stuttfreistað skuld 18 10.460  78.639
Stuttfreistað skuld tilsamans  362.945   375.984
   
Skuld tilsamans  1.399.280   1.446.949
   
EGINPENINGUR OG SKULD TILSAMANS  3.462.933   3.112.226
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KONSOLIDERAÐ  GJALDFØRISFRÁSØGN 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 

DKK 1.000 Nota 2014   2013

Gjaldføri frá rakstri    
Úrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (EBIT) 892.291  701.320
Javning av niðurskrivingum og avskrivingum 10 104.476  96.578
Javning til marknaðarvirði á svimjandi fiski 14 11.547  -115.352
Javning av inntøkum frá assosieraðum fyritøkum 845  -23.788
Javning av gjaldoyraávirkan 40.452  53.151
Avseting móti tapi upp á sáttmálar 26 -70.908  24.830
Goldin skattur 20 -81.381  -46.620
Goymslubroytingar -91.084  -96.179
Broytingar í áogn 152.166  -109.359
Broytingar í stuttfreistaðari skuld -81.166  32.952
Gjaldførisúrslit frá primerum rakstri  877.238   517.533
   
Gjaldføri frá íløgum   
Keyp/søla av ass. fyritøkum og virksemi o.s.fr. netto 2.450  0
Søluágóði frá seldum materiellum støðisognum 8.227  1.776
Íløgur í keyp av materiellum støðisognum 10 -237.255  -165.208
Íløgur í forútgjald av materiellum støðisognum 0  -34.613
Íløgur í kapitalpartar og virðisbrøv -13.409  -7.253
Broytingar í langfreistaðari áogn 181  909
Gjaldførisúrslit, íløgur  -239.806   -204.389
   
Gjaldføri frá fígging   
Ágóði av lánsbrævaútgávu 0  505.051
Afturgjald av langfreistaðari skuld -100.000  -100.000
Broytingar í rentuberandi skuld (stutt- og langfreistaðari) -71.850  -445.727
Fíggjarinntøkur 4.558  6.239
Fíggjarkostnaðir -38.106  -33.359
Útvegan av eginpartabrøvum 3.437  -28.106
Fígging av assosieraðari fyritøku 5.721  37.393
Goldið vinningsbýti -218.160  -97.603
Gjaldførisúrslit, fígging  -414.400   -156.112
   

Nettobroytingar í tøkum peningi  223.032   157.033
   
Tøkur peningur við ársbyrjan 182.077  25.045
Tøkur peningur við ársenda  405.109   182.077
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KONSOLIDERAÐAR BROYTINGAR Í EGINOGNINI 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 

Bundin eginogn er eginogn, har útlutan til eigararnar bert kann gerast eftir serligum framferðarhættum sum fyriskrivað í 
føroysku vinnufelagslógini. Bundin eginogn er samansett av tiltaksgrunni fyri uppskrivingum av fíggjarligari støðisogn og 
tiltaksgrunni fyri uppskriving av biomassa til dagsvirði. 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-

peningur 

 
 

Yvirkurs 
-grunnur 

 
Egin- 

partabrøv 

Parta-
bræva-

tengd 
gjøld 

Kurs-
munir av 
konsoli-

dering 

Avleidd 
fíggjar-
amboð 

Uppskot til  
vinnings-

býti 

Dagsvirðis 
-javning á 
biomassa Framflutt 

   
Eginogn 

tilsamans 
Eginogn tann 
01.01.2014 

 
48.858 306.537 

 
-28.949 0 1.109 -61.409 219.862 296.402 882.867 1.665.277 

     

Nettovinningur  
eftir skatt 0 0 0 0 0 0 0 -11.547 658.652 647.105 
     

Onnur inntøka:           

Virðisjavning av 
avleiddum fíggjar-
amboðum 0 0 0 0 0 -40.678 0 0 0 -40.678 

Ávirkan av 
inntøkuskatti 0 0 0 0 0 6.205 0 0 0 6.205 

Partabrævatengd gjøld 0 0 0 161 0 0 0 0 0 161 

Gjaldoyramunir av 
konsolidering 0 0 0 0 349 0 0 0 0 349 

Onnur inntøka 
tilsamans 0 0 0 161 349 -34.473 0 0 0 -33.963 

Inntøka tilsamans 0 0 0 161 349 -34.473 0 -11.547 658.652 613.142 
           

Handil við 
partaeigarar:           

Eginpartabrøv 0 0 3.392 0 0 0 0 0 0 3.392 

Útgoldið vinningsbýti 0 0 0 0 0 0 -219.862 0 1.704 -218.158 

Uppskot um 
vinningsbýti 0 0 0 0 0 0 293.148 0 -293.148 0 

Handil við 
partaeigarar tils. 0 0 3.392 0 0 0 73.286 0 -291.444 -214.766 
           

Broyting í eginognini 
tilsamans 0 0 3.392 161 349 -34.473 73.286 -11.547 367.208 398.376 
           

Eginogn tils. 
31.12.2014 48.858 306.537 -25.557 161 1.458 -95.882 293.148 284.855 1.250.075 2.063.653 
          
Eginogn  
01.01.2013 48.858 306.537 0 0 0 0 97.716 181.050 628.751 1.262.912 
           

Nettovinningur  
eftir skatt 0 0 0 0 0 0 0 115.352 473.866 589.218 
           

Onnur intøka:           

Virðisjavning av 
avleiddum fíggjar- 
amboðum 0 0 0 0 0 -74.889 0 0 0 -74.889 

Ávirkan av 
inntøkuskatti 0 0 0 0 0 13.480 0 0 0 13.480 

Gjaldoyramunir av 
konsolidering 0 0 0 0 1.109 0 0 0 0 1.109 

Onnur inntøka 
tilsamans 0 0 0 0 1.109 -61.409 0 0 0 -60.300 

Inntøka  tilsamans 0 0 0 0 1.109 -61.409 0 115.352 473.866 528.918 
           

Handil við 
partaeigarar:           

Eginpartabrøv 0 0 -28.949 0 0 0 0 0 0 -28.949 

Útgoldið vinningsbýti 0 0 0 0 0 0 -97.716 0 112 -97.604 

Uppskot til vinningsbýti 0 0 0 0 0 0 219.862 0 -219.862 0 

Handil við 
partaeigarar tils. 0 0 -28.949 0 0 0 122.146 0 -219.750 -126.553 
           

Broytingar í 
eginognini tilsamans 0 0 -28.949 0 1.109 -61.409 122.146 115.352 254.116 402.365 
           

Eginogn tilsamans 
31.12.2013 48.858 306.537 -28.949 0 1.109 -61.409 219.862 296.402 882.867 1.665.277 
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NOTUR TIL KONSOLIDERAÐU  ÁRSFRÁSØGNINA  
– BAKKAFROST SAMTAKIÐ 

NOTA 1. ALMENN KUNNING 
P/F Bakkafrost („felag“) er eitt partafelag við 
bústaði í Føroyum á Bakkavegi 9, Glyvrar.  

P/F Bakkafrost varð skrásett á virðisbrævamarkn-
aðinum í Oslo í 2010 við eyðmerkingini (ticker 
code) BAKKA. 

NOTA 2. SAMANDRÁTTUR AV NÝTTUM   
ROKNSKAPARHÁTTI 
Aðalreglurnar innan roknskaparuppseting, ið kon-
solideraða ársfrásøgnin fyri samtakið er grundað á, 
standa frágreiddar niðanfyri. Hesar reglur eru nýttar 
fyri øll tey vístu tíðarskeiðini. 

2.1 GRUNDARLAGIÐ UNDIR FRAMLØGUNI 
Ársfrásøgnin fevnir um rakstrarroknskapin, heild-
arinntøkurnar, fíggjarstøðuna, uppgerð yvir broyt-
ingarnar í eginognini, gjaldførisfrásøgn og notu-
upplýsingar hjá samtakinum. Roknskaparárið er 
tað sama sum álmanakkaárið. Ársroknskapurin er 
formliga settur upp í samsvar við altjóða roknskap-
arstandardir, góðkendir av ES, og samsvarandi 
føroysku upplýsingarkrøvunum fyri feløg, ið eru 
skrásett á keypskála. 

Árs- og konsernfrásøgnin fyri tíðarskeiðið 1. januar 
til 31. desember 2014 umfatar bæði konsernrokn-
skapin og ársroknskapin fyri P/F Bakkafrost og 
dótturfeløgini (samtakið) og serskilda ársroknskap-
in fyri móðurfelagið. 

Formliga góðkendi nevndin ársroknskapin hin 20. 
mars 2015. 

Ársroknskapurin er settur upp eftir søguligum kost-
prísi, uttan har, ið IFRS krevur, at hetta varð gjørt 
eftir dagsvirði, og er hetta serliga, har mett verður 
um virði á aliloyvi og biomassa. 

Ávísir roknskaparpostar eru grundaðir á metingar 
og á aðrar fyritreytir. Um metingar ella fyritreytir 
broytast, verður væl og virðiliga greitt frá hesum, so 
hvørt tær koma fyri. Gjøllari lýsingar av ymsu met-
ingunum og fyritreytunum standa í notunum til 
roknskapin. 

Mett er ikki, at nýggjar ella broyttar IFRS ella IFRIC 
tulkingar, ið eru galdandi frá og við 1. januar 2014, 
hava týðandi ávirkan á samtakið. 

2.2. KONSOLIDERINGSREGLUR 
Konsolideraða ársfrásøgnin umfatar P/F Bakka-
frost og øll dótturfeløgini, sum Bakkafrost hevur 
ræði á, antin við at eiga meirilutan av partabrøv-
unum ella av atkvøðurættinum. Vanliga ræður eitt 
felag á einum øðrum, tá ið tað beinleiðis ella óbein-
leiðis eigur meir enn helvtina av atkvøðuføru parta-
brøvunum; men tað kann eisini gerast eftir avtalu. 
Eisini kann semja um avmarkingar í atkvøðurættin-
um gerast, og tá broytist felagið til at verða eitt ass-
osierað felag.  

Nýkeypt dótturfeløg eru innroknað frá tí degi, av-
gerandi ávirkan er tryggjað, og seld dótturfeløg 
verða tikin við fram til søludagin. Konsernroknskap-
urin er uppsettur eftir einsháttaðum roknskaparhátti 
fyri somu roknskaparpostar hjá øllum feløgum, sum 
eru við í konsernroknskapinum.  

Allir handlar og allar millumrokningar millum feløg-
ini í samtakinum eru eliminerað. Partabrøv í dóttur-
feløgum eru tikin við sambært reglunum um yvir-
tiknar fyritøkur (yvirtøkuháttinum). Hetta merkir, at 
ogn og skuld hjá yvirtiknum feløgum verða tiknar 
við til dagsvirði tann dagin, ið felagið varð yvirtikið. 
Ein møguligur meirprísur verður tikin við sum good-
will. Um marknaðarprísurin er hægri enn keypsprís-
urin, verður munurin inntøkuførdur sum badwill í 
rakstrarroknskapinum.  

Tá ið partabrøv verða útvegað í stigum, er virð-
ið á ognum og skyldum grundað á virðini tann dag-
in, ið felagið hevur útvegað so mikið, at talan er um 
eitt samtak. Partabrøv í verandi dótturfeløgum, ið 
verða útvegað seinni, 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 konsernroknskapin-
um. Talan er um assosierað feløg, tá ið samtakið 
eigur 20-50% av atkvøðugevandi partabrøvunum. 
Parturin hjá samtakinum í rakstrarúrslitinum hjá 
hesum fyritøkunum er roknaður út frá úrslitinum 
eftir 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 rakstrar-
postur fyri seg, meðan kapitalpartarnir verða tiknir 
við í fíggjarstøðuni sum ein langtíðar fíggjarlig støð-
isogn. Roknskapirnir hjá assosieraðum fyritøkum 
eru tillagaðir, har neyðugt er fyri at fáa samsvar við 
nýtta roknskaparháttin fyri alt samtakið. 
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2.2.1 UMROKNING AV FREMMANDUM 
GJALDOYRA 
Fyri hvørt felag, sum er tikið við í konsolideraðu 
ársfrásøgnina, er mett um, hvat virkandi gjaldoyrað 
er, ið konsolideraða felagið mátar sítt úrslit og fíggj-
arstøðu í. Virkandi gjaldoyra er høvuðsgjaldoyrað í 
fíggjarliga umhvørvinum, har felagið hevur sítt virk-
semi. Handlar í øðrum gjaldoyrum enn virkandi 
gjaldoyranum verða mettir sum handlar í fremm-
andum gjaldoyra.  

Ein handil í fremmandum gjaldoyra er í fyrsta um-
fari skrásettur í virkandi gjaldoyranum við spotkurs-
inum millum virkandi gjaldoyra og fremmant gjald-
oyra á degnum, handilin fer fram. 

Tann dagin, hvør fíggjarstøða verður dagfest, 
verða áogn og skuld og aðrir fíggjarpostar í fremm-
andum gjaldoyra umroknaðir til virkandi gjaldoyra 
við endaliga kursinum uppgerðardagin. Kursmunir, 
ið koma, tá ið peningaupphæddir í fremmandum 
valuta verða realiseraðir ella, tá ið peningaupp-
hæddir verða umroknaðar við kursi, ið er øðrvísi, 
enn hann var, tá ið umroknað varð í uppruna tíðar-
skeiðinum ella fíggjarstøðuni fyri árið fyri, verða 
tiknir við í rakstrarroknskapinum undir inntøkum og 
útreiðslum.  

Tá ið konsoliderað verður, verða úrslitini og fíggjar-
støðan hjá einstøku feløgunum í samtakinum, ið 
hava ymisk virkandi gjaldoyra enn tað hjá samtak-
inum (DKK), umsett til virkandi gjaldoyra hjá sam-
takinum á henda hátt: 

x Ogn og skuld verða umroknað við enda 
kursinum fíggjarstøðudagin. 
 

x Inntøkur og útreiðslur verða umroknaðar 
við kursinum tann dagin, handilin er gjørd-
ur. 
 

x Allir kursmunir verða tiknir við beinleiðis í 
eginognina sum ein serskildur postur í 
eginognini. Av praktiskum orsøkum verður 
ein miðalkursur nýttur fyri tíðarskeiðið, tá ið 
handlarnir verða gjørdir.  

2.3 NETTOSØLA 
Nettosølur verða tiknar við dagsvirði á tí samsýn-
ing, ið er innkomin ella er bókað sum ágóði fyri 
seldar vørur ella tænastur í vanligum handli. Netto-
søla verður tikin við, eftir at avsláttur, meirvirðis-
gjald og onnur avgjøld eru frádrigin. 

Meginparturin av nettosøluni hjá samtakinum stav-
ar frá sølu av fiski og fiskafóðri. Nettosøla verður 
innroknað í rakstrarroknskapin, tá ið veiting og váði 
eru farin til keypara. Vanliga er hetta, tá ið vøran 
verður latin. 

2.4 DAGSVIRÐISJAVNINGAR Á LÍVFRØÐILIG-
ARI OGN 
Broytingar í mettum dagsvirði á lívfrøðiligu ognini 
eru innroknaðar í rakstrarroknskapin við endan á 
hvørjum roknskapartíðarskeiði. Dagsvirðisjavning-
in er víst á eini serstakari reglu: „dagsvirðisjavning 
av biomassa“. Dagsvirðisjavningin er roknað sum 
broytingin í dagsvirði av biomassa frádrigið broyt-
ing í akkumuleraðum framleiðslukostnaði fyri bio-
massan. Við tøku verða dagsvirðisjavningarnar 
afturførdar. 

2.5 FÍGGJARINNTØKUR 
Fíggjarinntøkur eru tíðargreinaðar við árslok. Vinn-
ingsbýti verður skrásett sum skylda, tá ið árs-
aðalfundurin hevur samtykt, at vinningsbýtið skal 
verða goldið partaeigarunum. 

2.6 GEIRABÝTI 
Bakkafrost samtakið hevur í høvuðsheitum trý sløg 
av vinnuvirksemi: fiskaaling, sum eisini fevnir um 
sølu av feskum fiski, virðisøking av laksi og 
laksaúrdráttum og framleiðslu av fiskamjøli, -lýsi og 
-fóðri. 

Staðfesting av meirvirðinum av materiellari og 
immateriellari støðisogn, ið stavar frá yvirtøkum, 
verður ikki allokerað til geirarnar.  

2.6.1 Aling, íroknað sølu av feskum fiski 
Aling fevnir bæði um kleking og víðari aling av laksi, 
tøku og kryvjing, sølu og flutningi av laksi. Sam-
takið hevur framleiðsluvirksemi í mið- og norðurøk-
inum í Føroyum. Eingir týðandi munir eru á ymsu 
framleiðslueginleikunum á aliloyvunum, og tí bólkar 
samtakið alla alingina og feskfiskasøluna í ein og 
sama geira. 
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2.6.2 Góðskingin (VAP) 
Stórur partur av alda fiskinum verður góðskaður á 
virkjunum á Glyvrum og í Fuglafirði. Framleiðslan á 
virkjunum er í høvuðsheitunum portiónir til retail-
marknaðin. Virðisøkingin verður tí tikin við í ein 
geira fyri seg. 

2.6.3 Fiskamjøl, -lýsi og –fóður (FOF) 
Fiskamjøl, -lýsi og -fóður fevnir um framleiðslu og 
sølu av fiskamjøli, -lýsi og -fóðri. Framleiðslan av 
fiskamjøli, -lýsi og -fóðri fer fram á Havsbrún, ið er 
dótturfelag hjá Bakkafrost. Havsbrún búleikast í 
Fuglafirði. 

2.7 HVUSSU OGNIR OG SKYLDUR VERÐA 
BÓLKAÐAR 
Reiður peningur og innistandandi í peningastovni 
verða tikin við undir tøkum peningi. 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 móðurfelagið hevur átikið 
sær skyldu at gjalda vinningsbýtið. Vanliga hendir 
tað á ársaðalfundinum, tá ið uppskotið um at gjalda 
vinningsbýti er góðtikið. 

Avdráttirnir av langfreistaðu skuldini, sum skulu 
gjaldast komandi ár, verða bólkaðir sum stutt-
freistað skuld. 

Í fíggjarstøðuni verður biomassin tikin við til dags-
virði. Munurin í virðinum á biomassa og goymslu, 
tikin upp til framleiðsluvirði, stendur á einari reglu 
fyri seg í rakstrarroknskapinum. Allur framleiðslu-
kostnaður, eisini rentan av rakstrarlánum, verður 
tikin við, tá ið framleiðsluvirðið á biomassanum 
verður gjørt upp. Biomassin verður síðan virðis-
javnaður til dagsvirði, t.v.s. dagsvirðið frádrigið 
kostnaðir til at gera vørurnar lidnar við at leggja 
IFRS-javningina aftrat ella draga hana frá. IFRS- 
javningin er munurin millum tað, tað kostar at fram-
leiða biomassan, og dagsvirðið.  

Broytingar í dagsvirði av lívfrøðiligum ognum eru 
vístar í serstakari reglu, atskilt frá virðinum á lív-
frøðiligu ognunum mátaðar til kostvirði undir rakstr-
arinntøkum og kostnaðum. Hetta ger tað møguligt 
hjá tí, ið lesur ársfrásøgnina, at meta um bæði 
framleiðsludugnaskapin hjá fyritøkuni og lívfrøð-
iligu ognina til dagsvirði. 

Um IFRS-javningin er negativ, verður hetta tikið 
sum ein ábending um eina virðislækking, og tá 
verður mett, um virðið á lívfrøðiligu ognunum skal 
niðurskrivast. 

 
 

2.8 PARTABRÆVATENGD GJØLD 
Skyldur í samband við partabrævaskipanina og 
kostnaðir av lønarútgjaldingum verða allokeraðar 
yvir innvinningarskeiðið hjá starvsfólkunum. Inn-
vinningarskeiðið er, frá tí starvsfólkið undirskrivaði 
partabrævaskipanina, og til partabrøvini verða giv-
in. Dagsvirðisjavningin av hesum skyldum verður 
gjørd upp við at nýta talið av partabrøvum, ið sátt-
máli varð gjørdur um við byrjan av partabrævaskip-
anini við at nýta kursin tann dagin, sum starvsfólkið 
skrivaði undir, tillagað fyri tey, ið væntast at fara úr 
partabrævaskipanini. Munurin millum dagsvirðis-
javningina og kursin, tá ið partabrøvini verða latin, 
verður bókaður sum fíggjarpostur í rakstrarrokn-
skapinum. Skuldin verður skrásett undir grunnum 
undir eginognini. 
 
2.9 VIRKANDI GJALDOYRA  
Konsolideraða ársfrásøgnin er sett upp í donskum 
krónum (DKK), sum er bæði virkandi og framløgu 
gjaldoyra samtaksins. Allir handlar í fremmandum 
gjaldoyra verða umroknaðir til DKK, tann dagin 
handilin fór fram. Í fíggjarstøðuni verða allir pening-
aligir postar í fremmandum gjaldoyra innroknaðir til 
gjaldoyrakursin við roknskaparlok. 

2.10 LÁNSKOSTNAÐIR 
Lán verða í fyrsta umfari umroknað til dagsvirði, 
frádrigið kostnaðir í sambandi við lántøkuna, tá ið 
teir koma fyri. Lán verða síðan virðisásett við 
amortiseraða kostvirðinum. Møguligir munir millum 
útgoldnu lánsupphæddina og afturgjaldsupphædd-
ina (eftir at transaktiónskostnaðir eru drignir frá), 
verða kostnaðarførdir um rakstrarroknskapin býtt 
út á lánitíðina. Lán verða víst sum stuttfreistað 
skuld uttan so, at samtakið hevur ótreytaðan rætt 
at útseta afturgjald av skuldini í minsta lagi 12 
mánaðir eftir roknskapardagin. 

2.11 ÁOGN 
Áogn, ið stavar frá at selja vørur ella tænastur og 
onnur áogn, verður tikin við til áljóðandi virði, eftir 
at møguligur tapsváði er drigin frá. Avsett verður 
ímóti tapi eftir einstaklingameting. Orsakað av, at 
kostnaðirnir eru smáir, og at kreditttíðin er stutt, 
svarar amortiserað kostvirði áleið til áljóðandi virði, 
eftir at drigið er frá fyri møguligum tapi. 

2.12 GOYMSLA 
Undir vørugoymsluni eru: vørugoymslan á aligeir-
anum, VAP-geiranum og FOF-geiranum (fiska-
mjøls,- lýsis- og fiskafóðursgeiranum). 

2.12.1 Aligeirin 
Vørugoymslan á aligeiranum fevnir um alifóður og 
onnur evni á alibrúkunum. 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. 
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2.12.2 VAP-geirin 
Vørugoymslan á VAP-geiranum fevnir um rávørur, 
tilsetingarevni, pakkitilfar og liðugvørur. Rávørur-
nar á VAP-geiranum eru serliga virkaðar laksa-
vørur. Rávørurnar verða tiknar upp til marknaðar-
virðið, tá ið fiskurin varð tikin.  

Pakkitilfar og tilsetingarevni verða tikin upp til kost-
prísin ella væntaðan søluprís, um hesin er lægri, 
eftir at møguligur sølukostnaður er frádrigin. Vøru-
goymslan verður gjørd upp eftir FIFO-háttinum. 

Goymslan av liðugvørum, bæði feskar og frystar, 
verður tikin upp til kostprís ella væntaðan søluprís, 
eftir at møguligur sølukostnaður er frádrigin, um 
hesin er lægri. Um kostprísurin er hægri enn sølu-
prísurin, eftir at møguligur sølukostnaður er frá-
drigin, verður goymslan niðurskrivað. Niðurskriv-
ingin verður kostnaðarførd. 

Kostprísurin á tí, sum er framleitt í húsinum, er allur 
beinleiðis og óbeinleiðis framleiðslukostnaður, frá-
drigið fyrisitingarkostnað. 

2.12.3 FOF-geirin 
Á fiskamjøls-, -lýsi og –fóðurvirkjunum eru rávørur 
og keyptar hjálpivørur virðisásettar til tað lægra av 
kostvirði og nettorealisatiónsvirði sambært FIFO-
háttinum. 

Lidnu vørurnar eru fiskamjøl, fiskalýsi og fiska-
fóður, ið eru búnar at senda kundum, virðisásett til 
tað lægra av kostvirði ella nettorealisatiónsvirði. Við 
í kostnaðinum á lidnum vørum er allur framleiðslu-
kostnaður. Við í framleiðslukostnaðinum er flutn-
ingur, handfaring og goymslukostnaður.  

2.13 LÍVFRØÐILIGA OGNIN 
Lívfrøðiliga ognin (biomassin) fevnir um smolt og 
alifisk á sjónum. Lívfrøðiligu ognirnar verða virðis-
ásettar til kostprís við eini dagsvirðisjavning lagdari 
afturat, sum er roknað út frá dagsvirðinum á sølu-
bærum støddum á laksi í miðal fyri hvønn árgang. 
Hetta merkir, at virðið á lívfrøðiligu ognunum í fíggj-
arstøðuni vísir tað samlaða dagsvirðið, og at í 
rakstrarroknskapinum sæst bæði framleiðslukostn-
aðurin og virðisjavningin til dagsvirði fyri seg. Hetta 
er í samsvari við IAS 41, sum ásetur, at lívfrøðiligu 
ognirnar skulu takast upp til dagsvirði. 

Tá ið ein nýggjur árgangur av smolti verður settur á 
sjógv, verður hann virðisásettur til framleiðslu-
kostnaðin. Samtakið alir meginpartin av smoltinum 
sjálvt, og útsetta smoltið verður virðisásett til fram-
leiðslukostnaðin. Fyrstu tíðina hjá smoltinum í sjón-
um er tað ikki møguligt at gera eina álítandi dags-
virðismeting. Tá ið fiskurin í miðal vigar umleið 1 
kilo, er betur gjørligt at virðisáseta hvørja útseting 
til dagsvirði. Tá verður farið undir virðisáseting til 
dagsvirði. 

 

 

Virðisásetingin til dagsvirði fevnir um lutfalsliga 
nettovinningin við tøku, meðan hann er frá 1 kg til 
4 kg til støddar. Frægasta metingin um dagsvirðið 
á fiski, ið er minni enn 1 kg, verður hildið at vera 
samlaði framleiðslukostnaðurin; meðan fiskur, sum 
er størri enn 4 kg (sølubúgvin fiskur), verður virðis-
ásettur til fulla væntaða nettovirðið. Dagsvirðið er 
grundað á alment skrásettar marknaðarprísir fyri 
spot, ella framtíðarveitan og/ella mest viðkomandi 
vitanina um prísirnar, sum verða galdandi, tá ið 
fiskurin skal takast. Sølubúgvin fiskur er ásettur til 
spotmarknaðarprís. Framtíðarásettir prísir frá Fish-
Pool, eini deild hjá Oslo Børs ASA, verða nýttir sum 
kelda fyri framtíðarásettum prísum. 

Av tí at fiskur við dagsvirðisáseting er tikin innan fyri 
eitt ár, verður virðisjavningin ikki amortiserað. 

Um talan er um virðisminking (hóast fiskurin veksur 
meiri, verður hann ikki mettur at kunna seljast fyri 
framleiðslukostnað), verður hann niðurskrivaður, 
og niðurskrivingin verður kostnaðarførd í rakstrar-
roknskapinum. 

Undan tøku er svikaligari at virðismeta dagsvirðið á 
svimjandi fiski, sum ikki er tøkubúgvin, enn at meta 
um dagsvirði á tøkubúnum fiski. Víst verður til 
notuna viðvíkjandi lívfrøðiligum ognum fyri at fáa 
neyvari upplýsingar um nýtta roknskaparháttin. 

2.13.1 Óvanligt felli 
Greitt verður frá óvanligum felli, tá ið økt felli er á 
eini alistøð rúma tíð, ella stórt felli er av eini hending 
á støðini (sjúkuútbrot, iltmangul o.s.fr.). 

2.14 SÁTTMÁLAR VIÐ FASTLØGDUM PRÍSI 
Samtakið ger áhaldandi sølusáttmálar um virðis-
øktar laksavørur (VAP). Sáttmálarnir fevna um 
ítøkiligar avtalur, og veitingar í samband við sátt-
málarnar eru partur av vanliga virkseminum hjá 
samtakinum. Sáttmálarnir hava eingi innbygd av-
leidd fíggjaramboð. 

Tá ið umræður sáttmálar við fastløgdum prísi, sum 
føra til, at samtakið selur laksavørur lægri enn kost-
virðið á vørunum (íroknað dagsvirðisjavningar av 
rávøruni við tøku), verða sáttmálarnir mettir at vera 
tapsgevandi, og avsett verður fyri at standa ímóti 
hesum skyldunum, sum verða tiknar við í fíggjar-
støðuni. Avsetingin verður kostnaðarførd í rakstrar-
roknskapinum. 
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2.15 MATERIELL STØÐISOGN 
Materiella støðisognin verður ognarførd til útvegan-
arvirðið frádrigið akkumuleraðar av- og niðurskriv-
ingar. Tá ið ognir verða seldar ella frátiknar, verður 
bókaða virðið drigið frá, og eitt møguligt hall ella ein 
møguligur vinningur verður tikin við í rakstrarrokn-
skapinum. Vanligar avskrivingar verða gjørdar frá tí 
degi, at ognin verður tikin í nýtslu, og verður ásett 
eftir mettu fíggjarligu livitíðini á ognini. Avskrivingar-
nar verða gjørdar javnt yvir livitíðina og verða tá av-
skrivaðar niður til tað virðið, ið mett verður, at ognin 
tá kann seljast fyri eftir nýtslu.  

Um ein ogn er samansett av fleiri týðandi lutum, ið 
hava ymiska livitíð, verður hvør lutur avskrivaður 
fyri seg. Endasøluvirðið á ognunum (scrapvirðið), 
avskrivingartíðarskeiðið og -hátturin verða tikin upp 
til endurmetingar á hvørjum ári. 

Ognir í gerð verða ikki avskrivaðar. Avskrivað verð-
ur, tá ið ognin kann takast í nýtslu. Um mett verður, 
at tað bókaða virðið 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 virðis-
lækking, verður ognin niðurskrivað til innvinningar-
virðið. Innvinningarvirðið er tað hægra virðið av 
nettosøluvirðinum og nýtsluvirðinum. Nýtsluvirðið 
er nútíðarvirðið av teimum peningastreymum, sum 
ognin gevur samtakinum. 

2.16 IMMATERIELLAR OGNIR 
Immateriellar ognir, ið eru keyptar serstakt, verða 
tiknar upp til útveganarvirðið. Immateriellar ognir, ið 
verða útvegaðar í sambandi við, at eitt felag verður 
yvirtikið, verða tiknar upp til kostvirði, tá ið treytirnar 
fyri serskildari upptøku eru loknar. 

Immateriellar ognir við eini avmarkaðari fíggjarligari 
livitíð, verða avskrivaðar yvir livitíðina. Immateriell-
ar ognir verða niðurskrivaðar til innvinningarvirði, 
um mett verður, at teir fíggjarligu fyrimunirnir eru 
lægri enn tað bókaða virðið. 

Kostnaður fyri gransking og menning verður bókað-
ur sum kostnaður, so hvørt hann kemur fyri. 
Granskingar- og menningarkostnaður verða ognar-
førdir í fíggjarstøðuni, tá ið tað kann ávísast, at 
hesir kostnaðir føra við sær, at samtakið fær ein 
fíggjarliga fyrimun, at hann kann nýtast tekniskt, og 
at felagið ætlar og megnar at heysta fíggjarligu fyri-
munirnar. 

Ognarførdir grannskingar- og menningarkostnaðir 
verða tiknir við til útveganarvirði eftir at akkumuler-
aðar av- og niðurskrivingar eru drignar frá. Ognar-
førdir granskingar- og menningarkostnaðir verða 
avskrivaðir javnt yvir tíðarskeiðið, ið mett verður, at 
ognin kann nýtast. 

 

 

Aliloyvi, sum samtakið ognar sær antin sum bein-
leiðis virkisyvirtøku ella við samanleggingum sam-
bært IFRS 3, verða ognarførd til kostvirði eftir at 
akkumuleraðar niðurskrivingar eru drignar frá. Ali-
loyvi í Føroyum verða mett vera galdandi uttan 
tíðaravmarking, tó bert so leingi felagið yvirheldur 
allar umhvørvis- og djóraverndartreytir. Tí verða ali-
loyvi ikki avskrivað; men árliga verður kannað, um 
neyðugt er at niðurskriva tey. Um innvinningarvirðið 
er lægri enn roknskaparliga bókaða virðið, verður 
mett, at loyvini hava verið fyri eini virðisminking, og 
tey verða tí niðurskrivað. Niðurskrivingin verður tik-
in við í rakstrarroknskapin. 

Aliloyvi, sum upprunaliga vórðu fingin frá føroysku 
myndugleikunum, verða ikki ognarførd, tí einki er 
latið fyri tey. 

2.17 GOODWILL 
Tá ið felagið yvirtekur eitt serstakt felag fyri meir 
enn marknaðarvirðið á nettoognunum, verður tann 
munurin  tikin upp sum goodwill í fíggjarstøðuni. 

Goodwill, sum samtakið fær, tá ið tað keypir dóttur-
feløg og assosierað feløg, verður tikin við sum 
immateriellar ognir. 

Goodwill verður ikki avskrivað, men kannað verður 
minst eina ferð árliga, um virðið er lækkað, um 
ábendingar eru um, at virðið er lægri enn tað 
bókaða virðið. Tá ið mett verður um goodwill skal 
niðurskrivast, verður goodwill tikið upp saman við 
teirri inntøkugevandi deildini ella deildunum, sum 
mettar verða at fáa ágóða av útveganini. 

Niðurskrivingar verða gjørdar eftir eini meting av 
endurvinningarvirðinum fyri hvørja einstaka inn-
tøkugevandi 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 árini, 
sum er grundað á góðkendar ætlanir og tað, ið 
væntað verður. Sí notu 9 fyri nágreiniligari upp-
lýsingar. 

Um tað roknaða nyttuvirðið er lægri enn tað rokn-
skaparliga virði av teirri inntøkugevandi eindini, 
verður goodwill avskrivað fyrst, og síðan verða 
aðrar ognir niðurskrivaðar eftir tørvi.   
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2.18 FÍGGJARLIG AMBOÐ 
Sambært IAS 39 skulu fíggjarlig amboð, sum 
standardurin viðger, bólkast undir hesi heiti: Dags-
virði við virðisjavningum í rakstrarroknskapinum, 
hava-til-enda, lán og ágóðar, tøkt til sølu og aðrar 
skyldur. 

2.18.1 Fíggjarlig amboð til dagsvirði við virðis-
javningum í rakstrarroknskapinum  
Fíggjarlig amboð, sum samtakið í høvuðsheitum 
hevur ætlað at keypa og selja stuttfreistað, verða 
bólkað sum ogn tøk til sølu. Hesi amboð verða tikin 
við í bólkin av fíggjarligum amboðum, sum verða 
tikin við til dagsvirði við virðisjavna í rakstrarrokn-
skapinum saman við terminssáttmálum, sum verða 
tiknir við til dagsvirði við virðisjavna í rakstrarrokn-
skapinum. 

2.18.2 Viðgerð av roknskaparligari váða-
avmarking  
Lánsbrøv verða tikin upp til dagsvirði. 

Rentuswappar og tryggingar av gjaldoyra fram í tíð-
ina verða nýtt sum roknskaparligar tryggingar 
orsakað av váðanum yvir fyri fremmandum gjald-
oyra, rentuútreiðslum og avdráttum í fremmandum 
gjaldoyra. Gjaldoyraváðaavmarkingar verða mettar 
at vera roknskaparligar gjaldføristryggingar. 

Ávirkaði parturin av vinningi ella halli av nýtsluni av 
gjaldoyratrygging verður tikin beinleiðis við í aðrar 
heildarinntøkur undir grunni til roknskaparligar 
gjaldføristryggingar.  

Upphæddir skrásettar sum onnur heildarinntøka 
verða fluttar í rakstrarroknskapin, tá ið handilin við 
roknskaparligu tryggingunum viðførir vinning ella 
hall, og tá ið endalig skuld er staðfest, so sum tá ið 
tryggjaða inntøkan ella hallið er staðfest. 

Um ætlaðu handlarnir ella bindingarnar ikki longur 
væntast at henda, verður samlaði vinningurin ella 
tapið, sum áður er staðfest yvir eginognina, flutt til 
rakstrarroknskapin. Um roknskaparliga tryggingin 
gongur út ella verður seld, endað ella nýtt, uttan at 
annað kemur ístaðin ella verður longd, ella um 
roknskaparliga tryggingin verður afturkallað sum 
heitið, so skal einhvør vinningur ella eitthvørt tap, 
sum áður er tikið við í aðrari heildarinntøku, verða 
verandi sum onnur heildarinntøka, til greið áseting 
er um ávirkanina av vinningi ella tapi, ella endaligt 
gjald verður framt. 

2.18.3 Lán og áogn  
Lán og áogn verða tikin við til amortiseraðan 
kostprís við at nýta tann effektiva rentuháttin, eftir 
at niðurskrivingar eru drignar frá. Av tí at trans-
aktiónskostnaðirnir eru lutfalsliga smáir, og kreditt-
tíðin er stutt, svarar tann amortiseraði kostprísurin 
til tað áljóðandi virðið, eftir at avsett er ímóti tapi. 

 
 

2.19 EFTIRLØNIR 
Felagið hevur gjørt avtalu um, at goldið verður til 
eftirlønir, samstundis sum lønirnar verða goldnar. 
Eftirlønargjøldini verða tikin við í rakstrarroknskap-
in so hvørt. Samtakið hevur ongar serligar eftir-
lønarskyldur mótvegis starvsfólkinum umframt hes-
ar tíðarbundnu gjaldingarnar. 

2.20 SKATTUR 
Skattakostnaðurin svarar til tann skatt, sum áhvílir 
úrslitinum áðrenn skatt. Skattur, sum stendst av 
eginpeningsflytingum, verður førdur beinleiðis um 
eginognina. Skatturin fevnir um skatt, sum skal 
gjaldast (skattur á beinleiðis skattskyldugu inntøk-
una í árinum), og um broytingar í útsettum skatti, 
netto. Útsettur skattur og skattaogn verður víst 
netto 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 mill-
um tey roknskaparligu og tey skattligu virðini og av 
skattligum hallum við árslok. 

Skattaogn verður tikin við í fíggjarstøðuna, tá ið tað 
er sannlíkt, at hon kann mótroknast í framtíðar 
skattskyldugum inntøkum. 

Útsettur skattur verður roknaður av mununum á 
roknskapinum og skattskylduga virðinum á loyv-
unum. 

Útsettur skattur verður kapitaliseraður, í mun til um 
ítøkilig eyka virðir á ogn og skuld føra við sær eina 
øking ella minking í framtíðar gjalding av skatti, tá 
ið hesir munir verða afturførdir í framtíðini. Útsettur 
skattur verður kapitaliseraður og roknaður við at 
nýta eitt ódiskonterað skattastig. 

2.21 AVSETINGAR 
Ein avseting er staðfest, tá ið og bert tá ið 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 ta 
bestu metingina av upphæddini á skylduni. 
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2.22 HENDINGAR EFTIR ROKNSKAPARLOK 
Nýggjar upplýsingar um fíggjarligu støðuna hjá 
samtakinum við árslok, sum eru fingnar til vega eftir 
roknskaparlok, eru tiknar við í ársfrásøgnina. Hend-
ingar eftir roknskaparlok, sum ikki ávirka fíggjarligu 
støðuna hjá samtakinum við roknskaparlok, men 
sum ávirka fíggjarligu støðu samtaksins í framtíðini, 
verða upplýstar, um tær verða mettar at vera 
týðandi. 

2.23 GJALDFØRÐISFRÁGREIÐING 
Gjaldførisfrágreiðingin hjá samtakinum vísir gjald-
førið hjá samtakinum býtt sundur í rakstrar-, íløgu- 
og fíggjarvirksemi. Frágreiðingin vísir, hvørja ávirk-
an tey einstøku virksemini hava á gjaldførið hjá 
samtakinum. Gjaldførisstreymarnir, sum stava frá 
at keypa og selja fyritøkur, verða tiknir við undir 
íløguvirksemi. 

2.24 ROKNSKAPARSTANDARDIR, SUM IKKI 
ERU SETTIR Í GILDI ENN 
Niðanfyri standa roknskaparstandardir, sum eru út-
givnir, men sum ikki vóru settir í gildi, tá ið ársfrá-
søgnirnar hjá samtakinum vórðu gjørdar. Listin 
inniheldur standardir og broytingar, sum kunnu 
ávirka upplýsingar, fíggjarstøðu ella virksemi hjá 
Bakkafrost samtakinum, tá ið tær einaferð verða 
tiknar í nýtslu. Nýggir standardir og broytingar, sum 
eru samtakinum greitt óviðkomandi, eru ikki tiknir 
við. Standardirnir verða tiknir við, tá ið teir koma í 
gildi. 

2.24.1 IFRS 15 Nettosøla frá sáttmálum við 
kundar 
IFRS 15 kemur ístaðin fyri øll núverandi nettosølu 
krøv og hevur við alla nettosølu at gera, sum stavar 
frá sáttmálum við kundar. Hann gevur eisini ein 
myndil fyri áseting og mát av sølu av nøkrum ikki-
fíggjarligum ognum. Standardurin lýsir í stórum 
dráttum mannagongdirnar, sum ein deild skal nýta 
at máta og áseta nettosølu. Standardurin er meira 
ein forskrift enn núverandi IFRS reglugerð og gevur 
betri nýtsluvegleiðing.  Upplýsingarkrøvini eru eis-
ini meira umfevnandi. 

IFRS 15 kemur í gildi fyri árstíðarskeið, sum byrja 
1. januar 2017, og loyvt er at seta hann í verk 
frammanundan. 

BROYTINGAR TIL STANDARDIR, SUM ERU ÚT-
GIVNIR 

2.24.2 IFRS 9 Fíggjarlig amboð 
Í juli 2014 gav IASB út endaligu útgávuna av IFRS 
9 Fíggjarlig amboð, sum varpar ljós á øll stig av 
verkætlanini fyri fíggjarlig amboð og kemur ístaðin 
fyri IAS 39 Fíggjarlig amboð og allar fyrrverandi 
útgávur av IFRS 9. Standardurin kemur við nýggj-
um krøvum fyri bólking og máting, niðurskriving og 
roknskaparliga váðaavmarking. 

Upptøkan av IFRS 9 fer at ávirka bólking og máting 
av fíggjarligu ognunum hjá Bakkafrost, meðan ikki 
verður mett, at broytingarnar hava nakra ávirkan á 
bólking og máting av fíggjarligu skyldunum hjá 
samtakinum. 

Endaliga útgávan av IFRS 9 fær gildi fyri árs-
tíðarskeið, sum byrja 1. januar 2018 ella seinni, og 
loyvt er at seta standardin í verk frammanundan. 

2.24.3 IAS 16 Materiell støðisogn og IAS 41 jarð-
arbrúk 
Broytingarnar broyta frælsið í IAS 16 at írokna bio-
massan, sum uppfyllir lýsingina til lívfisk. Tess-
vegna verða slíkar ognir undirlagdar ásetingini og 
mátingarkrøvunum eftir IAS 16. Broytingarnar hava 
virknað fyri árstíðarskeið, sum byrja 1. januar 2016 
ella seinni, og loyvt er at seta hann í verk framman-
undan.  

2.24.4 IAS 27 Serskildar fíggjarligar frásagnir 
Broytingin endurskapar valmøguleikan at nýta inn-
aravirðisháttin at máta íløgur í dótturfeløg ájavnt við 
núverandi hættir. Úrslitið av hesum er, at møguligt 
er at taka slíkar íløgur upp til kostvirði í samsvar við 
IFRS 9 ella at nýta innanvirðisháttin. 

Broytingin fær gildi fyri árstíðarskeið, sum byrja 1. 
januar 2016 ella seinni, og loyvt er at seta hana í 
verk frammanundan. 

2.24.5 IAS 36 Niðurskriving av ognum 
Broytingarnar gera upplýsingarkrøvini greiðari í 
samband við dagsvirðisjavning frádrigið kostnað 
fyri burturbeining. Kravt var, at eindin skuldi upp-
lýsa endurnýtsluupphæddina fyri hvørja gjaldføris-
eind (CGU), sum immateriellar ognir, ið vóru 
tillutaðar óavmarkaða livitíð, fyri gjaldføriseindir 
(CGU’s), sum eru týðandi í mun til samlaða rokn-
skaparliga virðið av goodwill, ella immateriellar 
ognir við óavmarkaðari nyttulivitíð. Hetta kravið er 
linkað, og ístaðin eru komin upplýsingarkrøv við-
víkjandi virðisjavning av niðurskrivaðum ognum og 
upplýsing um avsláttarstig, sum eru nýtt, tá ið 
endurnýtsluupphæddin er grundað á dagsvirðis-
javning, sum er útroknað við nýtslu av metingar-
hættum. Broytingin er í tráð við upplýsingarkrøv 
millum virði í nýtslu og dagsvirðisjavning frádrigið 
kostnað fyri burturbeining. 

Broytingin fær gildi fyri árstíðarskeið, sum byrja 1. 
januar 2014 ella seinni, og loyvt er at seta hana í 
verk frammanundan. 
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NOTA 3.  ROKNSKAPARLIGAR METINGAR 
Tá ið roknskapir verða settir upp eftir IFRS, krevst, 
at leiðslan dømir um og ger metingar og nýtir fyri-
treytir, sum ávirka nýtta roknskaparháttin og á 
roknskaparligu virðini á ognum, skyldum, inntøkum 
og kostnaðum. Tær gjørdu metingarnar og fyritreyt-
irnar, sum liggja til grund fyri metingunum, eru 
settar upp eftir royndum og øðrum viðurskiftum, 
sum roknað verður við, eru viðkomandi og sannlík, 
tá ið metast skuldi.  

Metingarnar verða tíðum gjøgnumgingnar, og tey 
ásannaðu virðini og úrslitini kunnu víkja frá upp-
runaligu metingunum. Broytingarnar í metingunum 
verða tiknar við í tí tíðarskeiði, tá ið metingin verður 
broytt. Virðismetingarnar og metingarnar, sum 
hildnar verða at hava størst týdning fyri ársfrásøgn-
ina hjá Bakkafrost samtakinum eru hesar: 

3.1 VIRÐISMETING AV BIOMASSANUM 
Tá ið metast skal um livandi fisk í sjónum, skal bæði 
metast um tal og vekt og um góðskuna á fiskinum. 
Tá ið 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 upp-
lýsingum. Sum ásett er í IAS 41, verður livandi fisk-
ur tikin við í fíggjarstøðuna til eitt mett dagsvirði 
tann dagin, roknskapurin endar.  

Metta dagsvirðið á livandi fiski er altíð grundað á 
ótryggar fyritreytir, hóast samtakið hevur drúgvar 
royndir at meta um hesi viðurskifti. Nøgdin og vekt-
in á livandi fiski er í sær sjálvum gjørd upp eftir eini 
meting, sum hvílir á, hvussu nógv smolt vórðu sett 
út, ta mettu miðalvektina, roknaða fellið, sum er 
gjørt út frá talinum á deyðum fiski í tíðarskeiðinum 
v.m. Greitt er nærri frá virðisásetingarleiðbeining-
unum í notuni um livandi fisk. 

3.2 SÁTTMÁLAR TIL FASTAN PRÍS 
Felagið hevur langtíðarsáttmálar um laksavørur. 
Hesir sáttmálar innihalda ikki partar av avleiddum 
fíggjaramboðum og verða tí ikki viðgjørdir sum 
fíggjarlig amboð. Sáttmálarnir taka einans støði í, 
at laksavørurnar verða latnar. Sáttmálarnir eru ikki 
umsetiligir og hava heldur onga treyt um, at gjald-
ast skal við reiðum peningi ella samsvarandi virði. 

Avsett verður til at standa ímóti møguligum taps-
gevandi sáttmálum, har samtakið hevur bundið seg 
at selja laksavørur fyri ein prís, sum er lægri enn 
tann roknaði kostprísurin íroknað rávøru, bio-
massa, mátaður í dagsvirði. 

3.3 HVUSSU ÚTSETTUR SKATTUR VERÐUR 
VIÐGJØRDUR ROKNSKAPARLIGA 
Útsettur skattur verður roknaður eftir galdandi 
skattastigi og eftir galdandi skattalóg, umframt 
ásetingum, sum eru settar í gildi ella viðtiknar tann 
dagin, ársfrásøgnin er dagfest. Skattaogn verður 
tikin við, grundað á væntaðan rentabilitet hjá sam-
takinum í framtíðini. Umframt tað verða útrokningar 
gjørdar í sambandi við vanliga raksturin, har skatt-
ligu viðurskiftini eru óviss.  

Útsettur skattur verður roknaður eftir áljóðandi 
skattastigi í samsvari við IAS 12. Hetta merkir t.d., 
at netto-nútíðarvirðið av eitt nú framfluttum skattlig-
um hallum, sum verða nýtt í framtíðini, víkja frá 
roknskaparliga virðinum. 
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NOTA 4. UPPLÝSINGAR UM RAKSTRARGEIRAR 

2014 – DKK 1.000 Aling
   VAP 
vørur  

Fiskamjøl
lýsi og 

fóður Eliminering 
Bakkafrost

samtakið
Uttanhýsis søla 1.412.509 913.406 357.404 0 2.683.319
Innanhýsis søla 686.962 0 613.326 -1.300.288 0
Umsetningur tilsamans 2.099.471 913.406 970.730 -1.300.288 2.683.319
      

Avskrivingar  -62.784 -9.133 -25.250 0 -97.167
Rakstrarkostnaðir -729.390 -147.397 -789.180 -86.410 -1.752.377
Innanhýsis rakstrarkostnaðir -613.326 -686.962 0 1.300.288 0
Operationelt EBIT 693.971 69.914 156.300 -86.410 833.775
      

Avseting móti tapi av sáttmálum 0 70.908 0 0 70.908
Biomassi tillagaður dagsvirði -11.547 0 0 0 -11.547
Inntøkur frá assos. fyritøkum -7.182 31 6.307 0 -844
EBIT 675.242 140.853 162.607 -86.410 892.292
      

Netto rentuinntøkur 29.863 1.988 1.573 -28.866 4.558
Netto rentuútreiðslur -35.610 -880 -24.735 28.866 -32.359
Netto gjaldoyraávirkan 43.696 -3 -3.245 0 40.448
Annar fíggjarkostnaður -5.451 -21 -275 0 -5.747
Vinningur fyri skatt 707.740 141.937 135.925 -86.410 899.192
      

Skattur -202.071 -25.549 -24.467 0 -252.087
Netto vinningur 505.669 116.388 111.458 -86.410 647.105
      

Operationelt EBITDA 756.755 79.047 181.550 -86.410 930.942
      

Ognir 3.305.566 187.328 754.904 -784.865 3.462.933
Herav immateriellar ognir 294.675 0 0 0 294.675
      

SKULD 753.064 7.949 545.308 92.959 1.399.280
      

ÍLØGUR      
Materiell støðisogn 107.777 2.399 12.566 0 122.742
Undangjald fyri 
materiella støðisogn 114.513 0 0 0 114.513
Avskrivingar -62.784 -9.133 -25.250 0 -97.167
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2013 – DKK 1.000 Aling
VAP 

vørur

Fiskamjøl 
Fiskalýsi 
og fóður Eliminering 

Bakkafrost 
samtakið

Uttanhýsis umsetningur 1.373.238 666.172 451.671 0 2.491.081
Innanhýsis søla 618.314 0 631.338 -1.249.652 0
Umsetningur tilsamans 1.991.552 666.172 1.083.009 -1.249.652 2.491.081
      

Avskrivingar  -55.135 -7.221 -24.302 0 -86.658
Rakstrarkostnaður -662.724 -131.109 -957.255 -66.325 -1.817.413
Innanhýsis rakstrarkostnaðir -631.338 -618.314 0 1.249.652 0
Rakstrarúrslit (EBIT) 642.355 -90.472 101.452 -66.325 587.010
      

Avseting móti tapi av sáttmálum 0 -24.830 0 0 -24.830
Biomassi tillagaður dagsvirði 115.352 0 0 0 115.352
Inntøkur frá assos. fyritøkum 8.574 8 15.206 0 23.788
Rakstrarúrslit (EBIT) 766.281 -115.294 116.658 -66.325 701.320
      

Netto rentuinntøkur 4.379 615 1.245 -1.687 4.552
Netto rentuútreiðslur -25.556 -1.129 -2.244 1.687 -27.242
Netto gjaldoyraávirkan 55.796 -21 -2.624 0 53.151
Annar fíggjarkostnaður -3.963 -107 -360 0 -4.430
Úrslit áðrenn skatt 796.937 -115.936 112.675 -66.325 727.351
      

Skattur -138.720 20.869 -20.282 0 -138.133
Nettovinningur 658.217 -95.067 92.393 -66.325 589.218
      

Operationelt  EBITDA 697.490 -83.250 125.754 -66.325 673.669
      

Ognir 2.985.373 67.098 671.732 -611.977 3.112.226
Herav immateriell ogn 294.675 0 0 0 294.675
      

SKULD 993.941 36.211 511.529 -94.732 1.446.949
      

ÍLØGUR      
Materiell støðisogn 130.732 18.067 16.409 0 165.208
Undangjald fyri 
materiella støðisogn 34.613 0 0 0 34.613
Immateriell støðisogn 1.000 0 0 0 1.000
Avskrivingar -55.135 -7.221 -24.303 0 -86.659
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LAKSUR – BÝTI AV TIKNUM      2014            2013 
OG KEYPTUM NØGDUM  tgw % tgw %
Tiknar nøgdir nýttar í VAP framleiðslu 19.897 39,6% 18.333 38,7%
Keyp av laksi frá øðrum til VAP 
framleiðslu 1.290 2,6% 20 0,0%
Tiknar nøgdir seldar feskar/frystar 24.116 48,0% 22.936 48,5%
Laksur keyptur frá øðrum feskur/frystur 4.956 9,9% 6.033 12,7%
Tikin og keypt nøgd (tgw) 50.259 100,0% 47.322 100,0%
     
FISKAMJØL, -LÝSI OG –FÓÐUR (FOF)      2014            2013 
BÝTI FÓÐUR tons % tons %
Nøgdir nýttar innanhýsis 68.186 79,5% 63.820 74,8%
Uttanhýsis søla 17.538 20,5% 21.513 25,2%
Seldar nøgdir (tons) 85.724 100,0% 85.333 100,0%
     
FRAMLEIÐSLA AV FISKAMJØLI OG -
LÝSI     2014           2013 
  Tons % tons %
Fiskamjøl 40.827 86,3% 34.031 68,0%
Fiskalýsi 6.460 13,7% 15.996 32,0%
Seldar nøgdir (tons) 47.287 100,0% 50.027 100,0%
 
     
 
     
LANDAFRØÐILIGT BÝTI AV SØLU GRUNDAÐ Á, HVAR KUNDIN ER STADDUR  
– FYRI ALLAR GEIRAR 
     
2014 – DKK 1.000  ALING  VAP  FÓÐUR
Evropa   500.242 860.411 357.404
USA    387.392 35.680 0
Kina  328.252 8.988 0
Aðrir   196.623 8.327 0
Tilsamans   1.412.509 913.406 357.404
     
2013 – DKK 1.000  ALING  VAP  FÓÐUR
Evropa   467.582 646.440 451.671
USA    376.908 7.179 0
Kina  367.354 3.905 0
Aðrir   161.394 8.649 0
Tilsamans   1.373.238 666.172 451.671
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Samtakið hevur tríggjar geirar, sum geva frásøgn sambært IFRS 8 Framleiðslu geirar. Høvuðs vinnuøkið hjá 
samtakinum er alivinna, sum er samansett av trimum geirum: aling, virðisøking (VAP) og framleiðslu og sølu 
av fiskamjøli, -lýsi og –fóðri (FOF). 

Somu roknskaparligu meginreglur, sum lýstar eru fyri konsolideraðu ársfrásøgnina, eru nýttir í frásagnum fyri 
geirar. Flytingar ella transaktiónir geiranna millum fara fram eftir vanligum handilsligum treytum og ábyrgdum, 
og mátingin, sum verður nýtt í frásøgn av geirunum er tann sama, sum verður nýtt í 3. parts transaktiónum. 
Meginreglan viðvíkjandi prísi millum VAP og aligeiran er grundað á marknaðartilvísingarprís fyri spot sølu.  

Bakkafrost samtakið rekur alivinnu, sum umfatar øll framleiðslulið frá at klekja rogn til tiknan laks á umleið 5 
kilo í miðal feskur og kruvdur. Laksurin verður lutvíst seldur á spotmarknaðinum fyri laksavørur og útfluttur til 
framleiðslufyritøkur at virka uttanlands. 

Herumframt rekur Bakkafrost virðisøkingarvirkir, har feskur laksur verður nýttur sum rávøra í virkingini av virðis-
øktum laksi. Allýsingin av vinnugeiranum er grundað á skilnaðin, hvørt endaframleiðslan verður seld til ídnaðar-
marknaðir uttanlands ella til nýtslu hjá endabrúkaranum á retailmarknaðinum. 

Fiskamjøl, -lýsi og fiskafóður innibera virking av fiskamjøli og -lýsi úr rávørum, sum verða nýttar í virkingini av 
fiskafóðri. 

HØVUÐS KUNDAR 
Ein kundi umboðar DKK 578 mió av umsetninginum í VAP-geiranum. Hetta er 63% av samlaða umsetninginum 
í VAP-geiranum. 

 
NOTA 5. LØNIR OG ANNAR STARVSFÓLKAKOSTNAÐUR 
 
Sundurgreining av lønarkostnaði       
DKK 1.000     2014 2013
Lønir     234.315 206.433
Arbeiðsmarknaðargjøld     8.466 7.621
Eftirlønargjøld     17.396 14.084
Aðrir lønarkostnaðir     3.720 4.733
Lønarkostnaðir tilsamans         263.897 232.871
       

Tal á ársverkum í miðal            700 
 

640
  
       
SAMSÝNING TIL SAMTAKSLEIÐSLU      
DKK 1.000          Tils. Tils.
Lønir og aðrir goldnir kostnaðir Løn Viðbót Eftirløn Annað 2014 2013
Forstjóri (CEO) 1.554 158 0 44 1.756 1.647
Stjóri 1.352 144 0 89 1.585 1.581
Stjóri 0 0 0 0 0 329
Fíggjarstjóri (CFO)* 1.603 28 0 82 1.713 1.542
Fíggjarstjóri (CFO)** 90 0 0 7 97 0
Samsýning tilsamans 4.599 330 0 222 5.151 5.099
* Fíggjarstjórin (CFO) segði seg úr starvi í november 2014.
** Útnevndur til fíggjarstjóra í desember 2014. 
          

Samsýning til samtaksleiðslu 
Samlaða samsýningin til leiðsluna er grundløn (meginparturin), aðrir fyrimunir og eftirlønaravtalur. Hetta er 
ymiskt frá persóni til persón. Forstjórin í samtakinum (CEO) ásetur samsýningar til aðra leiðslu í samráð við 
nevndarformannin. Samlaða samsýningin er ásett grundað á tørvin á kappingarførum treytum í teimum ymisku 
virkisøkjunum. Samsýningin skal stiðja undir kappingarførið hjá fyritøkuni á viðkomandi arbeiðsmarknaðum.  
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Samlaða samsýningin skal hvørki hótta umdømið hjá Bakkafrost ella verða marknaðarførandi, men skal við-
virka til, at Bakkafrost dregur leiðarar at sær við neyðugum førleikunum og royndunum og varðveitir teir. Grund-
lønin verður endurmett árliga og verður fastløgd út frá vanliga støðinum á arbeiðsmarknaðinum. 

UPPSAGNARFREISTIR OG FRÁFARINGARLØN 
Forstjórin (CEO) í samtakinum hevur uppsagnarfreist á 24 mánaðir, og hinir í samtaksleiðsluni hava uppsagn-
arfreistir á 9 til 12 mánaðir. 
 
PARTABRÆVATENGD GJØLD 
Bakkafrost hevur gjørt eina partabrævaskipan fyri starvsfólkið. Ætlanin hjá nevndini er, at skipanin skal vera 
framhaldandi partur av bonusskipanini hjá starvsfólkinum. Nevndin hevur kortini fullan rætt at avgera um skip-
anin verður longd framyvir og treytirnar til skipanina. 
 
Við at tikið verður regluliga av lønini, kunnu starvsfólk gera íløgur í Bakkafrost partabrøv fyri upp til 5% av 
grundlønini. Uppsparda upphæddin verður tikin av mánaðarligu nettolønini og verður nýtt til at keypa Bakka-
frost partabrøv fyri starvsfólkið. Keypið verður gjørt frá eginpartabrøvunum hjá Bakkafrost ella á marknaðinum. 
Starvsfólk kann ikki broyta upphæddina til skipanina í árinum, men starvsfólk kann avlýsa tekningina í árinum. 
Keypsprísurin og talið av útvegaðum partabrøvum frá felagnum verða fráboðað í samsvari við galdandi reglur. 
 
Eftir at vera læst í eitt tíðarskeið á tvey kalendaraár verður eitt partabræv eyka latið fyri hvørt keypt partabræv. 
Partabrøv, ið verða flutt starvsfólki, eru útvegað á marknaðinum. 
 
STARVSFÓLKALÁN 
Tann 31.12.2014 vóru eingi starvsfólkalán. 
 
Nevndarsamsýningar 
DKK 1.000            2014 2013
Rúni M. Hansen**     Nevndarformaður   385 356
Johannes Jensen**    Næstformaður 224 230
Trine Sæther Romuld**    Nevndarlimur  47 188
Annika Frederiksberg*    Nevndarlimur  175 168
Virgar Dahl    Nevndarlimur  175 168
Øystein Sandvik***    Nevndarlimur  207 56
Tor Magne Lønnum****    Nevndarlimur  165 0
Samsýning tilsamans             1.378 1.166
*Annika Frederiksberg starvast eisini hjá Bakkafrost samtakinum. Fyri hetta fekk hon DKK 579 
túsund. 
**Limur í grannskoðanarnevndini. Samsýning til grannskoðanarnevndina er við í lønini. 
***Valdur sum nevndarlimur í apríl 2013, men tók við í september 2013. 
****Valdur sum nevndarlimur í apríl 2014. 
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NOTA 6. ANNAR RAKSTRARKOSTNAÐUR  

DKK 1.000       2014 2013
Viðlíkahald      -116.378 -96.707
Rakstrarútreiðslur      -64.167 -59.447
Heilsa      -115.074 -89.328
Flutningur      -214.468 -214.140
Orka      -98.996 -89.278
Annar kostnaður      -62.825 -52.899
Annar rakstrarkostnaður  tilsamans        -671.908 -601.799
          

R&D útreiðslur eru annar rakstrar-
kostnaður og løn tilsamans        -1.746   -3.524

 

NOTA 7. GRANNSKOÐANARKOSTNAÐIR 

Samsýningar goldnar grannskoðarum (u. MVG) verða býttar soleiðis: 
 
DKK 1.000       2014 2013
Lógarkravd grannskoðan      825 797
Skattaráðgeving      18 64
Aðrar tænastur      136 228
Samsýning fyri grannskoðara tilsamans       979 1.089
                  

 

NOTA 8. FÍGGJARPOSTAR NETTO  
 
DKK 1.000    2014 2013
Staðfestur vinningur av avleiddum fíggjaramboðum    0 2.314
Aðrar fíggjarinntøkur    4.575 3.925
Fíggjarinntøkur       4.575 6.239
      
Rentukostnaður av langfreistaðum lánum    -30.843 -26.532
Tap av fíggjarligum amboðum    -17 0
Rentukostnaður av rakstrarkredittum    -1.457 -2.197
Rentukostnaður av vøru- og tænastuskuld    -59 -200
Fíggjarkostnaðir       -32.376 -28.929
      
Ikki staðfestur gjaldoyravinningur av lánsbrøvum    31.100 62.351
Aðrir gjaldoyramunir     9.348 -9.200
Gjaldoyraávirkan netto       40.448 53.151
      
Aðrir fíggjarligir kostnaðir    -5.747 -4.430
Aðrir fíggjarpostar       5.747 -4.430
      
Fíggjarpostar netto       6.900 26.031
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NOTA 9. IMMATERIELL OGN 
    

Tils. 
DKK 1.000  Goodwill Loyvir  2013
Útveganarkostnaðir tann 01.01.14  4.537 290.138 294.675
Útveganarkostnaðir tann 31.12.14   4.537 290.138 294.675
     
Virðislækkingar tann 01.01.14  0 0 0
Avskrivingar og niðurskrivingar tilsamans tann 31.12.14 0 0 0
     
Bókað virði netto tann 31.12.14   4.537 290.138 294.675
     

    
Tils. 

DKK 1.000  Goodwill Loyvir  2013
Útveganarkostnaðir tann 01.01.13  3.537 290.138 293.675
Tilgongd í árinum orsakað av uppkeypum  1.000 0 1.000
Útveganarkostnaðir tann 31.12.13   4.537 290.138 294.675
     
Virðislækkingar tann 01.01.13  0 0 0
Avskrivingar og niðurskrivingar tilsamans tann 31.12.13 0 0 0
     
Bókað virði netto tann 31.12.13   4.537 290.138 294.675

 
Virðislækkingarkanning 
Hvørt ár kannar samtakið immateriellu ognirnar fyri lækkað virði, og oftari, um ábendingar eru um, at virðið er 
lækkað á ognunum. Kannað verður við árslok. Bakkafrost hevur fitt av ognum við endaleysum tíðarvirði, í formi 
av loyvum. Í árligu kanningini verða loyvini kannað fyri lækkað virði saman við goodwill. Hvørt aliøki sær kann 
hava antin eitt ella fleiri loyvir ella alibrúk, men tey verða tald sum ein peningaskapandi eind. 

Aliloyvi í Føroyum verða mett vera galdandi uttan tíðaravmarking, tó bert so leingi felagið yvirheldur allar 
umhvørvis- og djóraverndartreytir. 

Hvussu lækkað virði verður kannað 
Kannað verður eftir lækkaðum virði við at rokna út nútíðar nettovirðið á væntaða nýtsluvirðinum hjá peninga-
skapandi eindini í tráð við IAS 36 og við at samanbera nútíðar nettovirðið á peningastreyminum við roknskap-
arvirðið á nettoognum, ið peningaskapandi eindin (CGU) eigur. Er roknskaparvirðið størri enn roknaða nyttu-
virðið, verður roknaða nyttuvirðið niðurskrivað. Væntaða gjaldførið verður mett við støði í áhaldandi framleiðslu. 
Mett verður um væntaða gjaldførið við støði í virkisætlanini fyri komandi árini. Leiðslan í samtakinum hevur 
eftirhugt og góðkent virkisætlanina. Virkisumstøðurnar hjá ymsu peningaskapandi eindunum (CGU’s) er tær 
somu. 

Ábendingar um lækkað virði 
Eingin ábending var um lækkað virði, tá ið kannað varð við árslok. Immateriellar ognir vórðu kannaðar fyri 
virðislækking fyri at meta um, hvørt ein varlig meting av gjaldførinum er nóg góð í mun til roknskaparvirðið á 
nettoognunum. Kanningin váttaði, at virðið á ognunum var, sum hildið. 

Høvuðsfortreytir 
Høvuðsfortreytirnar, nýttar at rokna út nýtsluvirðið, eru tøkunøgd, prísir og kostnaðir, tessvegna EBITDA og 
WACC. Av øðrum fortreytum kann nevnast inflasjón. 

Væntað tikin nøgd er grundað á núverandi goymsluætlanir fyri hvørja eind og mett tøl fyri vøkstur, metta tøku-
vekt og felli. Kostnaðurin er grundaður á egna meting hjá Bakkafrost grundað á søguligan kostnað og vánir. 
Væntað verður, at kostnaðurin verður verandi støðugur, men er útroknaður at hækka við einum inflasjónsstigi 
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á 2%. Framtíðarásettu prísirnir eru grundaðir á indexið hjá FishPool útrokningardagin – FishPool er partur av 
Oslo Børs ASA. WACC er 10,8% áðrenn skatt og er útroknað í samsvar við IAS 36. 

Nýtsluvirðið er ásett grundað á framtíðar strategiskar ætlanir, har mett er um væntaðu menningina í bæði 
makrobúskaparligum og felagstengdum viðurskiftum. 

Viðkvæmi 
Tá ið immateriellar ognir vórðu kannaðar fyri niðurskriving, varð ein viðkvæmisgreining gjørd. Viðkvæmis-
greining varð gjørd fyri hvørja einstaka peningaskapandi eind. Við metingini, sum varð nýtt, er fríhæddin 511 
mió DKK. 

Ein broyting á +4% av samlaðu kostnaðunum ella eitt fall í langtíðar søluprísunum á -4% høvdu verið orsøk til 
fyrstu niðurskrivingina. 

Ein broyting í EBITDA avlopinum á +/- 1% høvdu ávirkað fríhæddina við +/- 94 mió DKK. 

Ein broyting í WACC á +1% hevði ávirkað fríhæddina við -173 mió DKK, og ein broyting í WACC á -1% hevði 
ávirkað fríhæddina við 237 mió DKK. 

 
NOTA 10. MATERIELL STØÐISOGN  

   Undangj. 

DKK 1.000 

 Bygningar 
og 

grundøki

Fram-
leiðslu tól 

og líknandi

Annar 
framleiðslu-

útbúnaður 

fyri keyp 
av 

støðis-
ogn Tils.

Útvegankostnaðir tann 01.01.14  552.045 971.711 99.024 0 1.622.779
Tilgongd í árinum 42.352 64.579 15.810 114.513 237.255
Frágongd og burturbeining í árinum -8.905 -22.637 -5.581 0 -37.124
Útveganarkostnaðir tann 31.12.14 585.492 1.013.653 109.253 114.513 1.822.910
      
Akkumuleraðar av- og niðurskrivingar 01.01.14 -163.222 -473.948 -73.186 0 -710.355
Avskrivingar í árinum -24.891 -66.274 -6.004 0 -97.169
Akkum. av- og niðurskrivingar av frágongdum 2.891 18.031 4.939 0 25.861
Akkum. av- og niðurskr. tann 31.12.14 -185.221 -522.191 -74.251 0 -781.663
      
Bókað virði netto 31.12.14 400.271 491.462 35.002 114.513 1.041.248

 
DKK 1.000   
Útvegankostnaðir tann 01.01.13  508.903 869.751 94.627 0 1.473.281
Tilgongd í árinum 54.144 117.342 10.402 34.613 216.501
Frágongd og burturbeining í árinum -8.829 -48.292 -6.005 0 -63.126
Útveganarkostnaðir tann 31.12.13 554.218 938.801 99.024 34.613 1.626.656
      
Akkumuleraðar av- og niðurskrivingar 01.01.13 -148.452 -456.562 -72.179 0 -677.193
Avskrivingar í árinum -17.217 -64.202 -5.240 0 -86.659
Akkum. av- og niðurskrivingar av frágongdum 2.448 47.210 4.234 0 53.892
Akkum. av- og niðurskr. tann 31.12.13 -163.221 -473.554 -73.185 0 -709.960
      
Bókað virði netto 31.12.13 390.997 465.247 25.839 34.613 916.696
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Ein týðandi partur av bygningunum hjá Bakkafrost stendur á leigaðum grundøkjum. 
 
                                                                             Mett livitíð                        Avskrivingarháttur 

Bygningar og grundstykki 15-25 ár linierur 
Framleiðslutól og líknandi 8-15 ár  linierur 
Annar framleiðslu útbúnaður 3-8 ár linierur 
     
     

NOTA 11. FELØG Í SAMTAKINUM 
Konsolideraða ársfrásøgnin fyri 2014 umfatar hesi dóttur- og assosierað feløg í týðandi stødd:  

DKK 1.000 Gjaldoyra  Høvuðssæti Ognarlutur  
Nominellur 

partapeningur
P/F Bakkafrost Farming DKK  Glyvrar 100%  16.394
P/F Bakkafrost Processing DKK  Glyvrar 100%  30.358
P/F Bakkafrost Sales DKK  Glyvrar 100%  667
P/F Bakkafrost Packaging DKK  Glyvrar 100%  8.022
P/F Bakkafrost Harvest DKK  Glyvrar 100%  795
P/F Havsbrún DKK  Fuglafjørður 100%  2.000
Havsbrún Shetland Ltd. GBP  Lerwick 100%  17
Havsbrún Norge ASA NOK  Flekkefjord 100%  105
Bakkafrost UK Ltd. GBP  Grimsby   100%   0 
       
DKK 1.000  Netto Partur Bókað Bókað 
 
Assosierað feløg Høvuðssæti Ognarlutur

komið 
afturat

av 
vinningi 

virði
 2014

virði
2013

P/F Pelagos Fuglafjørður 30% 16.667 3.122 19.789 0
P/F Salmon Proteins* Eiði 76% 0 1.006 9.355 8.349
P/F Keldan Fuglafjørður 25% -7.513 0 0 7.513
Hanstholm Fiskemelsfabrik*** Hanstholm 40% -16.157 0 0 16.157
P/F Faroe Farming **  Vágur 49% 0 -10.706 70.986 81.692
Tilsamans         100.130 113.711
       

*  Atkvøðurættur 25%. Atkvøðurætturin er avmarkaður í viðtøkunum hjá P/F Salmon Proteins. 
** Samlaðu ognirnar í P/F Faroe Farming eru 164.143 túsund DKK tann 31.12.2014, samlaða skuldin er 92.077 túsund DKK, eginognin 
er 65.609 túsund DKK, og úrslitið fyri 2014 er 17.756 túsund DKK. 
*** Partabrøvini í Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S eru umbýtt við partabrøv í einum øðrum felagi, sum er flokkað undir partabrøv og 
kapitalpartar í øðrum feløgum í notu 12. 

NOTA 12. PARTABRØV OG KAPITALPARTAR Í ØÐRUM FELØGUM 
 
DKK 1.000 2014  2013
Onnur feløg 25.289 1.593

Tilsamans 25.289 1.593
 
Íløgur í aðrar fyritøkur eru flokkaðar sum tøkar at selja. Partabrøv og kapitalpartar, har Bakkafrost samtakið 
ikki hevur týðandi ávirkan, eru tikin upp til útveganarvirði. Hetta er tí, at marknaðarvirðið ikki kann mátast 
álítandi. 
 
NOTA 13. VØRUGOYMSLA 
 
DKK 1.000 2014 2013
Rávørur og ólidnar vørur 233.044 195.930
Lidnar vørur 33.916 39.559

Vørugoymsla tilsamans 266.960 235.489
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Rávøra er í høvuðsheitum rávøra nýtt til at framleiða fiskamjøl, -lýsi og -fóður, og pakkitilfar, ið verður nýtt í 
virðisøkingini. 

Vøra í gerð umfatar hálvfabrikata og eykalutir. 

Liðugvøra umfatar alla framleiðslu, ið er búgvin at selja, so sum feskan og frystan laks og laksavørur. 

Goymsla er tikin upp til kostvirði, burtursæð frá laksi, ið er kruvdur í feløgum í samtakinum, ið er tikin upp til 
marknaðarvirði, tá ið laksurin verður tikin. 

NOTA 14. LÍVFRØÐILIG OGN 
 
DKK 1.000 2014 2013
Bókað virði á lívfrøðiligari ogn 01.01. 965.895 746.958
Vøkstur av framleiðslu ella keypi 1.106.337 1.074.059
Minking orsakað av tøku ella sølu 
(kostnaðarvirðið av seldari vøru) -1.029.122 -960.625
Dagsvirði við ársbyrjan afturført  -296.402 -181.050
Dagsvirði við árslok 284.855 296.402
Afturføring av elimineringum 01.01. 33.738 23.889
Elimineringar -51.342 -33.737
Bókað virði á lívfrøðiligari ogn tann 31.12. 1.013.959 965.896
   
Kostprísur á lívfrøðiligari ogn 780.446 703.231
Dagsvirðisjavning við árslok       284.855 296.402
Elimineringar         -51.342 -33.737
Bókað virði á lívfrøðiligari ogn         1.013.959 965.896
  
Harav ognarførd renta av lívfrøðiligu ognini* 15.771 14.008
* Ognarførda rentan er roknað við at nýta CIBOR 3 mánaðir pluss 4,72%. 

  
Lívfrøðilig ogn < 1 kg í miðal (tons livandi vekt) 1.834 2.033
Lívfrøðilig ogn 1 kg < 4 kg í miðal (tons livandi vekt) 11.194 14.641
Lívfrøðilig ogn > 4 kg í miðal (tons livandi vekt) 22.463 14.633
Fiskur í sjónum tilsamans (tons livandi vekt) 35.491 31.307
  
Fiskatal < 1 kg í miðal (1.000 stk.) 5.055 5.367
Fiskatal 1 kg < 4 kg í miðal (1.000 stk.) 4.948 6.318
Fiskatal > 4 kg í miðal (1.000 stk.) 4.537 2.778
Fiskatal tilsamans (1.000 stk.) 14.540 14.463
   

Nøgd tikin í árinum (tons í kruvdari vekt) 44.013 41.268
   
Útsett smolt 1. ársfjórðing (1.000 stk.) 3.030 1.894
Útsett smolt 2. ársfjórðing (1.000 stk.) 1.920 2.014
Útsett smolt 3. ársfjórðing (1.000 stk.) 2.240 2.752
Útsett smolt 4. ársfjórðing (1.000 stk.) 3.225 2.840
Útsett smolt tilsamans í 2014 (1.000 stk.)         10.415 9.500

 



Árs- og konsernfrásøgn 2014 – Bakkafrost - 94/124 

VIRÐISMÁTING Á LÍVFRØÐILIGUM OGNUM 
IAS 41 ásetir, at livandi lívfrøðilig ogn skal virðisásetast til mett dagsvirði minus tøku, kryvji-, pakki- og sølu-
kostnaðir. Útrokningin á mettum dagsvirði er grundað á dagsvirðið fyri tiknan laks. Prísirnir eru minkaðir við 
hagreiðingarkostnaði og flutningskostnaði til marknað fyri at fáa nettovirðið hjá alaranum. Virðisásetingin tekur 
hædd fyri væntaðum góðskubýti. Í roknskapinum verður broytingin í mettum dagsvirði bókað í rakstrar-
roknskapin so hvørt. 

VIRÐISMETINGARHÁTTUR 
Virðismetingin verður gjørd fyri hvørja framleiðslueind, og er grundað á lívfrøðiligu ognina í sjónum á hvørjum 
aliøki sær. Lívfrøðiliga ognin verður gjørdur upp eftir talinum á fiski, mettari miðalvekt og lívfrøðiligan kostnað 
fyri biomassan. Vektin er faldað upp við mettum virði pr. kg., sum avspeglar veruliga virðið. Nýtti prísurin, er 
prísurin á sølubærum fiski við støði í prísunum frá FishPool. Virðisásetingin leggur upp fyri, at ikki allur fiskur 
hevur eins góða góðsku. 

TÝÐANDI FYRITREYTIR FYRI AT ÁSETA DAGSVIRÐI Á LIVANDI FISKI 
Metingin av dagsvirði á lívfrøðiligari ogn verður altíð grundað á óvissar fyritreytir, hóast felagið hevur drúgvar 
royndir á økinum. Meting verður gjørd av nøgdini á lívfrøðiligu ognini, góðskuni á lívfrøðiligu ognini, støddar-
býtinum og marknaðarprísinum. 

Nøgdin á lívfrøðiligu ognini er í sjálvum sær ein meting, sum tekur støði í talinum á smolti, ið er sett á sjógv, 
mettum vøkstri frá útseting og mettum felli grundað á eygleitt felli í tíðarskeiðinum o.s.fr.  

Góðskubýtið á lívfrøðiligu ognini er ókent, til fiskurin verður tikin, og má tí metast. Metingin er grundað á 
nýggjastu søguligu upplýsingarnar. Søgan vísir, at úrslitið av ásannaðari niðurflokking hevur ikki ført til týðandi 
príslækkingar. 

Støddarbýtið: Fiskur í sjónum veksur við ymiskari ferð, og sjálvt í teimum førum, har góðar metingar fyriliggja 
fyri miðalvekt á fiskinum, kann vektin vera misjøvn. Støddarbýtið ávirkar prísin, ið fæst fyri fiskin, tí hvør 
støddarflokkur verður prísásettur fyri seg á marknaðinum. Tá ið mett  verður um virðið á lívfrøðiligu ognini, 
verður eitt normalt støddarbýtið nýtt. 

Væntaður marknaðarprísur er sera týðandi fyri virðismetingina, og sjálvt smáar broytingar í marknaðarprísinum 
geva týðandi broytingar í metingini. Virðið á lívfrøðiligum ognum verður ávirkað av marknaðarprísinum á fiski. 
Ein hækking á 1% fær eina ávirkan á virðið á umleið DKK 8,4 mió við núverandi goymslu. 

Óvanligt felli 
Bakkafrost hevur ikki havt óvanligt felli farnu árini. 

NOTA 15. VØRU- OG TÆNASTUÁOGN OG ONNUR ÁOGN 

DKK 1.000 2014 2013
Vøru- og tænastuáogn 172.360 278.432
Avseting móti tapi 0 0
Netto vøru- og tænastuáogn 172.360 278.432
   
Áogn frá assosieraðum feløgum 64.068 69.790
Undangjaldingar 1.111 217
Trygd fyri rentu og gjaldoyrabýti (swap)  74.480 36.360
MVG      2.232 15.772
Annað         21 14
Onnur áogn 141.912 122.153
   
Vøru- og tænastuáogn og onnur áogn tilsamans 314.272 400.585
 
Kredittváði samtaksins, knýttur at vøru- og tænastuáogn, er lýstur í notu 21. 
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VØRU- OG TÆNASTUÁOGN ALDURSBÝTT   
 

DKK 1.000 2014 2013
Áogn ikki gjaldkomin 132.024 207.281
0–6 mánaðir eftir gjaldkomu 40.234 70.809
Meira enn 6 mánaðir eftir gjaldkomu 102 342
Tilsamans 172.360 278.432

 

GJALDOYRAVÁÐI KNÝTTUR AT VØRU- OG TÆNASTUÁOGN 
Samtakið hevði vøru- og tænastuáogn í fremmandum gjaldoyra fyri tilsamans DKK 113,2 mió. við ársenda. 
Niðanfyri er bókaða virðið á áogn sundurgreinað eftir gjaldoyra, umroknað til DKK eftir kursinum tann 31.12. 
 
ÁOGN SUNDURBÝTT EFTIR GJALDOYRA   
DKK 1.000 2014 2013
DKK         59.206 142.729
EUR         50.837 50.035
USD         42.514 57.743
GBP         15.323 24.916
Onnur        4.480 3.009
Tilsamans       172.360 278.432
 
NOTA 16. SAMANSETING AV EGINOGN 
DKK 1.000   2014 2013
Eginogn tilsamans 01.01.   1.665.277 1.262.912
Ársúrslit     647.105 589.218
     
Dagsvirðisjavningar á avleiddum fíggjaramboðum   -40.678 -74.891
Ávirkan av inntøkuskatti   6.205 13.480
Útvegan av egnum partabrøvum   3.392 -28.949
Grunnur til partabrævatengd gjøld   161 0
Gjaldoyramunir av konsolidering   349 1.109
Onnur heildarinntøka tilsamans      -30.571 -89.251

 
Uppskot til vinningsbýti   -293.148 -219.862
Samlað uppskot til vinningsbýti     -293.148 -219.862

    
Innroknaðar inntøkur og og kostnaðir 
tilsamans á eginognina     323.386 280.105
     
Eginogn til partaeigarar    
Útgoldið vinningsbýti   -219.862 -97.716
Vinningsbýti av eginpartabrøvum   1.704 114
Uppskotið vinningsbýti   293.148 219.862
Eginogn til partaeigarar í árinum tilsamans     74.990 122.260

    
Samlað broyting í eginognini í árinum     398.376 402.365
Eginogn tilsamans tann 31.12.     2.063.653 1.665.277
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NOTA 17. PARTAPENINGUR OG STØRSTU PARTAEIGARAR 

Partapeningur:     
DKK 1.000   2014 2013
Partapeningur tann 01. januar   48.858 48.858
Partapeningur tann 31. desember     48.858 48.858
     
Partapeningurin hjá móðurfelagnum fevnir um:    
DKK   Tal av partabrøvum Navn virði Partapeningur
Vanlig partabrøv  48.858.065 1 48.858.065
Partapeningur tilsamans       48.858.065

     
Uppgerð av útstandandi partabrøvum:   2014 2013
Útstandandi partabrøv 01. januar   48.479.484 48.858.065
Keyp av eginpartabrøvum   0 -423.661
Søla av partabrøvum til starvsfólka bonusskipan   41.253 45.080
Útstandandi partabrøv tann 31. Desember     48.520.737 48.479.484

Eginpartabrøv tann 31. desember   337.328 378.581

 
Í 2014 fingu øll fulltíðar starvsfólk frá 2013, ið framvegis vóru í starvi hjá Bakkafrost, partabrøv í bonus í 2014 
við einum samlaðum virði á 2% av útgoldnari løn í 2013. Samanlagt hevur Bakkafrost útlutað 35.797 partabrøv 
við dagsvirði áljóðandi DKK 3,4 mió. Avhendingardagur var 20. mai 2014, og prísurin á partabrævinum var 
DKK 95,42 (NOK 104) pr. partabræv. 
 
PARTAEIGARAR 
Hesir partaeigarar áttu tann 31. desember 2014 beinleiðis ella óbeinleiðis meiri enn 5% av partabrøvunum hjá 
felagnum: Oddvør Jacobsen og Regin Jacobsen. 
 
Partabrøv, ið limir í nevndini og felagsleiðsluni eiga antin beinleiðis ella óbeinleiðis: 
 
Navn Starv Tal á partabrøvum Partur
Rúni M. Hansen Nevndarformaður 10.000 0,02% 

Johannes Jensen Næstformaður 0 0,00% 

Tor Magne Lønnum Nevndarlimur 1.500 0,00% 

Annika Frederiksberg Nevndarlimur 14.532 0,03% 

Virgar Dahl Nevndarlimur 7.000 0,01% 

Øystein Sandvik Nevndarlimur 0 0,00% 

Regin Jacobsen Stjóri (CEO) 4.492.211 9,19% 

Odd Eliasen Stjóri 170.681 0,35% 

Gunnar Nielsen Fíggjarstjóri (CFO) 0 0,00% 

Vinningsbýti 
Nevndin hevur skotið upp eitt vinningsbýti fyri hvørt partabræv á  DKK 6,00 fyri 2014. Vinningsbýtið fyri hvørt 
partabræv var DKK 4,50 í 2013. Uppskotið til vinningsbýti skal góðkennast av aðalfundinum, og um tað verður 
góðtikið, verður samlaða upphæddin áljóðandi DKK 293,1 mió. Uppskotið til vinningsbýti er ikki innroknað sum 
skuld, men sum ein partur av eginognini tann 31. desember 2014. 
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NOTA 18. NETTO RENTUBERANDI SKULD 

LANGFREISTAÐ RENTUBERANDI SKULD       
DKK 1.000     2014 2013
Langfreistað rentuberandi skuld     200.000 347.764
Avdráttur av langfreistaðari skuld komandi ár     -100.000 -100.000
Lánsbrøv     405.393 437.387

Langfreistað rentuberandi skuld tilsamans 31.12.     505.393 685.151
      
Avdráttur av langfreistaðari skuld komandi ár     100.000 100.000

Stuttfreistað rentuberandi skuld tilsamans 31.12.     100.000 100.000
      
Rentuberandi skuld tilsamans     637.820 785.151
Tøkur peningur     -405.109 -182.077

Netto rentuberandi skuld     232.711 603.074

Tøkur peningur er stutttíðar innistandandi í peningastovnum.  

Afturgjaldsmynstrið á fíggjarligu skyldunum hjá samtakinum er grundað á ikki-diskonterað sáttmálaásett gjøld. 
Av tí at ikki er víst, at hámarkið á kredittinum er í sama gjaldoyra, sum úttikna skuldin, ávirka sveiggj í gjaldoyra 
tøkan pening leypandi. Umframt kredittrammuna frá peningastovnum, sum er í DKK, hevur Bakkafrost útgivið 
lánsbrøv við 5 ára gildistíð áljóðandi NOK 500 mió svarandi til DKK 411,6 mió.  

Afturgjaldsætlan fyri rentuberandi skuldina hjá 
samtakinum:     Bókað virði 

Sáttmálaásett 
skuld

Lániskuld     100.000 100.000
Lánsbrøv     405.393 411.600
Stuttfreistað skuld     100.000 100.000
Brutto rentuberandi skuld     605.393 611.600
      
Kredittramma      1.164.600
      
Tøk kredittramma      553.000
Tøkur peningur      405.109
Tøk kredittramma tilsamans      958.109

 

EFTIRVERANDI TÍÐARSKEIÐ         
31.12.2014     1–3 mðr. 3–12 mðr. 1–5 ár >5 ár Tils.
Rentuberandi bankalán    25.000 75.000 100.000 0 200.000
Lánsbrøv     0 0 405.393 0 405.393
Vøru-, tænastu- og onnur skuld     138.180 124.765 0 0 262.945
 
      
EFTIRVERANDI TÍÐARSKEIÐ 
31.12.2013     1–3 mðr. 3–12 mðr. 1–5 ár > 5 ár Tils.
Rentuberandi bankalán    25.000 75.000 251.363 0 351.363
Lánsbrøv    0 0 442.700 0 442.700
Vøru-, tænastu- og onnur skuld      129.300 146.684 0 0 275.984
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Munurin millum bókað virðið og samlað væntað gjøld í talvuni omanfyri er orsaka av undangjaldi og gjaldi til 
sakførara í samband við endurfígging av lániskuld og útgávu av lánsbrøvum. Eitt langfreistað bankalán er 
niðurgoldið til DKK 200 mió, og eitt langfreistað bankalán er trekt av einum kassakreditti, haðani samtakið kann 
flyta og gjalda einhvørja upphædd. Sáttmálaásett skuld, sum lýst í talvuni omanfyri, vísa ikki dagfestingar fyri 
leinging av afturgoldnum lánum, men eru grundað á afturgjaldstíðina av kredittrammuni.  
 
NÁGREINILIGARI UM RENTUBERANDI SKULD 
Bakkafrost undirskrivaði lánsavtalu um tvey lán í 2011: eitt seriulán á DKK 500 mió, at gjalda aftur við DKK 25 
mió hvønn ársfjórðing (fyrsti avdráttur 31. mars 2012), og eitt lán at gjalda fult aftur eftir fimm árum, tilsamans 
DKK 600 mió. Seriulánið er áljóðandi DKK 200 mió við árslok 2014, og kassakreditturin er lagaður niður til 
DKK 553 mió í samband við søluna av einum assosieraðum felag í 2012. Tískil er samlaða bankafíggingin 
áljóðandi DKK 753 mió við árslok 2014. 

Lánini eru tryggjað við veð bæði í øllum materiellum ognum hjá samtakinum og við goymslum, aliloyvum og 
tryggingarskjølum. Rentan er CIBOR pluss eitt ískoyti, ið verður roknað, grundað á býtið millum netto rentu-
berandi skuldarpartin samanborið við EBITDA, áðrenn dagsvirðisjavning á lívfrøðiligum ognum og tapsgev-
andi sáttmálum. Ískoytið kann sveiggja millum 2% p.a. og 3,75% p.a. 

14. februar 2013 útgav Bakkafrost ótryggjað lánsbrøv á norska marknaðinum fyri eitt samlað virði á NOK 
500.000.000 við eini gildistíð á 5 ár. Lánsbrøvini vórðu skrásett á marknaðinum 3. mai 2013. Rentan er NIBOR 
3 mðr. pluss eina meirupphædd á 4,15%. Lánsbrøvini verða roknað við dagsvirði útgávudagin.  

Eftir útgávuna av lánsbrøvunum er Bakkafrost farið undir eitt gjaldoyra/rentu umbýti (swap), har gjaldoyrað er 
tryggjað og rentan broytt frá NIBOR 3 mðr. til CIBOR 3 mðr. Orsøkin til umbýtið (swap) er eksponeringin yvir 
fyri DKK, av tí at stórur partur av inntøkuni og útreiðslunum eru í DKK og EUR. 

Við árslok 2014 var gjaldoyra-/rentuumbýtisstigið (swap) negativt við DKK 106,9 mió, ið varð tikið við í heildar-
inntøkuna. Samstundis var ein gjaldoyravinningur á NOK 500 mió partabrævaláninum á DKK 93,4 mió. Hesin 
vinningurin verður tikin við í rakstrarroknskapinum so hvørt. Bakkafrost hevur bundið seg til at seta pening inn 
á eina bundna konto fyri ikki staðfest hall oman fyri DKK 45 mió á gjaldoyra/rentu umbýtinum (swap). Við árslok 
2014 er innistandandi upphæddin DKK 74,5 mió og verður víst undir aðrari áogn.  

LÁNSTREYTIR 
Lánið á DKK 553 mió skal ongantíð verða størri enn tað samlaða av: 

x 80% av tryggjaðari vøru- og tænastuáogn, og 80% av vøru- og tænastuáogn seld „kontant móti doku-
mentum”, og 60% av aðrari vøru- og tænastuáogn í tann mun, hon ikki er eldri enn 60 dagar, ikki er oman 
fyri 50 mió, og har seinasti gjaldsdagur ikki er yvir 15 dagar. 
 

x 65% av lægra kostvirðinum av fiski í sjónum ella mettum standardvirði á fiski á sjónum, sum ásett av P/F 
BankNordik. 

 

x 65% av bókaðum virði á goymsluni hjá samtakinum. 

Í lánitreytunum stendur eisini, at solvensurin hjá samtakinum má vera í minsta lagi 40% frá ársloki 2013. 
Harumframt má lutfallið millum netto rentuberandi skuld og EBITDA ikki vera størri enn 3,5 yvir eitt tíðarskeið 
á 12 mánaðir. 

Tøka fíggingin hjá Bakkafrost samtakinum var tilsamans DKK 753 mió. Ikki nýtt upphædd var DKK 553 mió 
tann 31. desember 2014, harav DKK 15 mió vóru bundnar. Umframt upphæddina á DKK 553 mió hevði Bakka-
frost DKK 405,1 mió í tøkum peningi, so samlaður tøkur peningur var DKK 958,1 mió. 

Lánsbrøvini áljóðandi NOK 500 mió hava hesar lánstreytir: 

x Solvens á í minsta lagi tað, sum er hægst av 35% og tað, sum hægsta solvenskravið er í lánitreytunum 
hjá høvuðsbankasambondunum, galdandi til eina og hvørja tíð. 
 

x NIBD/EBITDA (leverage ratio) á í mesta lagi tað lægsta av 4,0 ferðir og tað lægsta av NIBD/EBITDA  sum 
ásett í lánitreytunum frá høvuðsbankasambondunum, galdandi til eina og hvørja tíð. 
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Afturgjalds greining – sáttmálaásett gjøld    
DKK 1.000 2015 2016 2017 2018
Langfreistað bankalán 0 100.000 0 0
Lánsbrøv (NOK 500 milliónir) 0 0 0 405.393
Rentu og gjaldoyraumbýti (swap) 0 0 0 106.908
Stuttfreistað skuld 100.000 0 0 0

Rentuberandi skuld brutto 100.000 100.000 0 512.301
 
NOTA 19. AVLEIDD FÍGGJARAMBOÐ 

Rentu- og gjaldoyraumbýtið (swap) er nýtt at tryggja rentu- og gjaldoyraváða á lánsbrøvum, og gjaldoyraum-
býtið (swap) er nýtt at tryggja gjaldoyraváða á bundnum keypi av brunnbátinum, ið verður veittur í 2015. 
 
DKK 1.000   2014 2013
Gjaldoyraumbýti (swap) viðvíkjandi bundnum keypi av báti   10.021 3.040
Rentu- og gjaldoyraumbýti (swap) viðv. lánsbrøvum   106.908 71.849
Avleidd fíggjaramboð tilsamans     116.929 74.889
     

Dagsvirðisjavningin av avleiddum fíggjaramboðum á fíggjarstøðudegnum kann flokkast soleiðis: 
 

 

Dags- 
virðis- 

Javning 

Tikið við 
í rakstrar- 
roknskap 

Tikið við 
í eginogn 

Dags-
virðis- 

javning 

Tikið við 
í rakstrar- 
roknskap 

Tikið við 
í eginogn 

 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Gjaldoyraavleiðing 10.021 0 10.021 3.040 0 3.040 

Rentu- og gjaldoyravleiðing 106.908 0 106.908 71.849 0 71.849 

Tilsamans 116.929 0 116.929 74.889 0 74.889
 
 
Væntað tíðarrokning fyri ávirkan á rakstrarroknskapin er soleiðis: 
 

 

 
Gjaldoyra 
-avleiðing 

Rentu- og 
gjaldoyra 
-avleiðing 

Tils.
2014

Gjaldoyra 
-avleiðing 

Rentu- og 
gjaldoyra- 
avleiðing 

Tils.
2013

Innan fyri 1 ár 10.021 0 10.021 0 0 0
Millum 1 og 5 ár 0 106.908 106.908 3.040 71.849 74.889
Aftan á 5 ár 0 0 0 0 0 0
Tilsamans 10.021 106.908 116.929 3.040 71.849 74.889

 
 
NOTA 20. SKATTUR 

DKK 1.000      
Skattaútreiðslur fyri árið kunnu útgreinast soleiðis:  2014 2013
Skattur at gjalda   141.452 71.310
Broyting í útsettum skatti í samband við uppathaldandi virksemi   0 0
Broytingar í útsettum skatti   110.634 66.823
Skattur av ársúrsliti    252.086 138.133
    
Skattur at gjalda   141.452 71.310

Skattur at gjalda í fíggjarstøðuni    141.452 71.310
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Sundurgreiningar av tíðarbundnum munum og útsettum skatti 

 

 
 

Skatta 
stig 

Tíðarbundnir 
munir

      2014
Útsettur 
skattur

Skatta 
stig 

Tíðarbundnir 
munir 

2013 
Útsettur 
skattur 

Aliloyvi 22,5% 293.675 66.077 18,0% 293.675 52.862
Materiell støðisogn 18,0% 305.251 54.945 18,0% 544.183 97.953 
Materiell støðisogn 22,5% 298.113 67.075    
Fíggjarogn 18,0% 10.553 1.900 18,0% 11.192 2.015 
Lívfrøðilig ogn 22,5% 1.013.958 228.141 18,0% 965.896 173.861
Skuldarar 18,0% -492 -88 18,0% -71.786 -12.921
Gjaldoyraávirkan 18,0% 94.513 17.012 18,0% 59.089 10.636
Avleidd fíggjaramboð 
(bókað á eginognina) 18,0% -116.929 -21.047  -74.888 -13.480

Tíðarbundnir munin tils.  1.898.644 0 1.727.361 
     
Útsett skattaskuld (+)/ogn (-)  414.014   310.925
     
Avstemma nominella skattasatsin til aktuellan     
Úrslit áðrenn skatt    899.191 727.351
Roknaður skattur (nominelt skattaprosent) (18%)   161.854 130.923
Útsettur skattur av serstakum aliskatti 01.01.14   54.866 0
Serstakur skattur á aliloyvi – útsettur og 
gjaldbærur skattur   34.777 5.755
Permanentir munir (18%)   588 2.543
Roknaður skattakostnaður    252.086 139.222
   
Effektivt skattaprosent uttan eginognarbókingar   28,03% 19,14% 

 
Útsetti skatturin er 18%, men er 22,5% á nakað av alivirkseminum frá 2014 og frameftir, umframt 0,5% 
loyvisskatt á umsetninginum av alingini við støði í almennu laksaprísunum. 

Vanligur skattasatsur fyri føroysk feløg er 18%. Meginparturin av virkseminum hjá Bakkafrost er í Føroyum, 
men ein søluskrivstova er í Stórabretlandi, har er skattastigið er 20,8% og eitt lítið sølufelag er í Noregi, har 
skattastigið er 27,0%. 

2014 
Umframt vanliga felagsskattin á 18% í Føroyum er ein serstakur tilfeingisskattur á 4,5% fyri 2014 og frameftir. 
Ein serstakur umsetningsskattur er eisini á 0,5%, við støði í alment skrásetta laksaprísinum. Sammett við 2013 
eru hesir serskattirnir ikki longur fyribils, men komnir fyri at verða. Hesin serskatturin er fyri feløg, ið hava 
aliloyvi ella feløg, ið taka og kryvja laks. Hjá Bakkafrost samtakinum koma P/F Bakkafrost Farming og P/F 
Bakkafrost Harvest undir hendan serstaka tilfeingisskattin. Hini feløgini í samtakinum eru ikki undirløgd henda 
serskatt. Útsetti skatturin er grundaður á vanliga skattasatsin á 18%, men er tillagaður serskattin. Av tí at 
nýggju serskattirnir eru komnir fyri at verða, hevur hetta havt ávirkan á útsetta skattin 01.01.14 við eini upp-
hædd á tilsamans 54.866 túsund DKK. 

2013 
Umframt vanliga felagsskattin á 18% er ein serstakur tilfeingisskattur á 2,5% fyri 2013 av inntøkum oman fyri 
DKK 1 mió. Hesin serskattur er fyri feløg, ið hava aliloyvi. Hjá Bakkafrost samtakinum kemur P/F Bakkafrost 
Farming undir hendan serstaka tilfeingisskattin á 2,5% av inntøkum, ið eru oman fyri DKK 1 mió. Hini feløgini 
í samtakinum eru ikki undirløgd henda serskatt. Tilfeingisskattasatsurin fyri 2014 er 7,5%. Útsetti skatturin er 
grundaður á vanliga skattasatsin á 18%, av tí at serskatturin er fyribils. Hetta er gjørt í ljósinum av IAS 12.47. 

Permanentir munir í 2014 og 2013 stava í høvuðsheitum frá frágongd og burturbeining av materiellari støðis-
ogn og av gjaldoyraávirkanum. 
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Eftir føroysku skattalóggávuni, skal vøkstur í svimjandi fiski ikki skattast, fyrr enn fiskurin verður tikin. Skattahall 
at føra fram eru ikki tíðaravmarkað. Útsettur skattur av tíðarbundnum munum, avleitt av partabrøvum í assos-
ieraðum fyritøkum er ikki tikin við, tí vinningsbýti millum feløg er skattafrítt eftir føroysku kapitalvinnings-
skattalógini. 

 
NOTA 21. VEÐSKULD OG VEÐSETINGAR 
Bókað virði á veðskuld og veðsetingum  
 

DKK 1.000             2014 2013
Langfreistað skuld til fíggjarstovnar       100.000 242.451

Fíggjarlig amboð       116.929 74.889

Stuttfreistað skuld til fíggjarstovnar       100.000 100.000
Tilsamans             316.929 417.340

Bókað virði á veðsettari ogn               
 

Aliloyvir       294.675 294.675

Materiell støðisogn       1.041.248 916.696

Fíggjarligar ognir       100.130 113.711

Lívfrøðilig ogn (biomassi)       1.013.959 965.896

Vørugoymsla       266.960 235.489

Vøru- og tænastuáogn        172.360 278.432

Onnur áogn       141.912 122.153

Tilsamans             3.031.244 2.927.052

Bakkafrost samtakið hevur eina samlaða fígging fyri alt samtakið. Í samband við hetta hevur P/F Bakkafrost 
saman við hinum feløgunum í samtakinum veðsett loyvir, materiella støðisogn, partabrøv, goymslur og áogn 
hjá skuldarum sum trygd fyri tað, sum samtakið skyldar bankum tilsamans. Haraftrat hava feløgini í samtak-
inum solidariska sjálvskuldarakautión fyri hvørt annað. 

Tryggingarendurgjøld standa eisini sum trygd. Lánsbrøvini áljóðandi NOK 500 mió, sum vóru útgivin í 2013, 
hava einki veð. 

 
NOTA 22. FÍGGJARLIGIR MARKNAÐARVÁÐAR 

FÍGGJARSTÝRING 
Endamálið hjá samtakinum við fíggjarstýring er at varðveita eitt fíggjarmynstur sum er ført fyri at stuðla virk-
seminum og økja virðið hjá partaeigarunum. Alivinnan er sermerkt av skiftandi prísum og avbjóðandi fram-
leiðsludynamikki. Samtakið má vera fíggjarliga sterkt fyri at kunna standa seg ímóti sveiggjum í vinningi og 
fíggjarstøðu, og konsolideraði solvensurin skal ongantíð vera lægri enn 40 prosent. 31. desember 2014 var 
solvensurin hjá samtakinum 60 prosent. 

Í samsvar við vinningsbýtispolitikkin hjá samtakinum skuldi vinningsbýtið yvir fleiri ár, undir vanligum umstøð-
um, verið í miðal 30 til 50 prosent av tillagaðum nettovinningi. Nevndin hevur skotið upp eitt vinningsbýti á DKK 
6,00 fyri hvørt partabræv fyri fíggjarárið 2014, sum svarar til eina útlutan til partaeigarar á DKK 293,1 mió. 

Samtakið stýrir fíggjarmynstrinum og ger tillagingar í tráð við broytingar í undirliggjandi fíggjarumstøðunum. 
Samtakið eygleiðir áhaldandi atgongd til at læna pening og hevur áhaldandi samskifti við sínar lánveitarar. 
Samtakið er fíggjað við bankalánum og ikki veðsettum lánsbrøvum. 31. desember 2014 var netto rentuberandi 
skuldin áljóðandi DKK 232,7 mió. Nota 18 gevur eitt yvirlit yvir afturgjaldsætlanina av skuldini og upplýsingar 
um fíggjarligu treytirnar. Bakkafrost var í samsvar við treytirnar í lánunum og lánsbrævasáttmálarnar við árslok 
2014.    
Fíggjarstýringin hjá samtakinum var óbroytt í árinum. Hvørki felagið ella nakað av dótturfeløgunum eru undir-
løgd fíggjarásettum treytum uttanífrá.  
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STÝRING AV FÍGGJARLIGUM VÁÐUM 
Samtakið hevur hesar váðar í samband við nýtslu av fíggjarligum amboðum: marknaðarváða, gjaldførisváða 
og kredittváða. Í hesi notuni verður sagt frá, hvussu ábært samtakið er fyri hvørjum einstøkum av hesum 
váðum; og mál, reglur og mannagongdir hjá samtakinum fyri máting og handfaring av váða. Fleiri málbærar 
upplýsingar eru at finna í konsolideraðu ársfrásøgnini. 

Høvuðsendamálið við reglunum fyri stýring av fíggjarligum váða hjá Bakkafrost er áhaldandi at tryggja gjald-
førið hjá samtakinum, t.v.s. at vera í eini støðu alla tíðina, har samtakið er ført fyri at greiða sínar skyldur, so 
hvørt tær falla til gjaldingar. Hetta umfatar eisini, at samtakið skal vera ført fyri at halda fíggjarligu sáttmálar-
nar í samband við skuld undir vanligum umstøðum. 

Viðvíkjandi tryggingardekningi, so tryggjar samtakið móti týðandi váða, har tað loysir seg fíggjarliga at tryggja. 
Javnvágin millum dekkaðar upphæddir, og hvat verður latið til egnar váðar, er ymiskt, alt eftir hvør váðin er, 
virðið á ognini og hugsandi skyldur og kostnað, hvat veruliga verður dekkað og møguleikin at tryggja. 

Nevndin er av tí áskoðan, at tað, sum hevur størst týdning fyri allan váða, sum samtakinum kann vera fyri, er, 
at samtakið er fíggjarliga sterkt. Nevndin miðar ímóti at hava ein solvens á í minsta lagi 40% til tess at tryggja 
støðufesti og liðileika í virkseminum. Tann 31. desember 2014 var solvensurin hjá samtakinum 60%. 

Reglur og mannagongdir fyri váðastýring verða eftirmettar javnan, so hædd verður tikin fyri broytingum í markn-
aðartreytum og í virkseminum hjá samtakinum.  

FÍGGJARVÁÐI 
Umframt bankalán og ikki veðsett lánsbrøv, hevur samtakið fíggjarlig amboð, so sum vøru- og tænastuáogn, 
tøkan pening, partabrøv, vøru- og tænastuskuld o.s.fr., sum stava beinleiðis frá dagliga vinnuvirkseminum.  

Samtakið nýtir avleidd fíggjaramboð, í høvuðsheitum langtíðar sáttmálar og gjaldoyra-/rentuumbýti (swaps). 
Endamálið við hesum amboðum er at stýra rentustig og gjaldoyraváða, ið kemur av virkseminum hjá sam-
takinum. Í 2013 skrivaði Bakkafrost ein sáttmála um terminstrygging av gjaldoyra. Bakkafrost fór eisini undir 
eitt terminsumbýti av gjaldoyra/rentu (swap), sum tryggjaði gjaldoyrakursin og broytti rentuna á lánsbræva-
láninum frá NIBOR 3 mðr. til CIBOR 3 mðr. 

Samtakið hevur eingi fíggjarlig amboð, herundir avleidd fíggjarlig amboð, við spekulatiónsendamáli. 

Mest týðandi fíggjarligu váðarnir, ið felagið hevur, eru rentuváði, gjaldoyraváði, gjaldførisváði og kredittváði. 
Leiðslan hevur áhaldandi eyguni við hesum váðum og hevur leiðreglur fyri, hvussu hesir skulu handfarast. 

MARKNAÐARVÁÐI 
Marknaðarváði kann lýsast sum váðin, sum inntøkur og útreiðslur samtaksins, framtíðar peningastreymurin 
ella dagsvirðisjavningin av fíggjarligum amboðum sveiggjar orsaka av broytingum í marknaðarprísunum. 
Marknaðarváði umfatar trý sløg av váðum: gjaldoyraváða, rentuváða og annan prísváða (so sum prísir á hand-
ilsvørum og spotprísir á laksi). 

Marknaðarváðin verður eygleiddur og stýrdur virkið av samtakinum. Vandin við hesum váðum verður mink-
aður við váðaspjaðing, hóskandi eftirliti og handilsligum mannagongdum. Í summum førum verður marknað-
arváðin latin 3. persóni via sáttmálatillaging av prísum, men sjáldan við nýtslu av fíggjarligum amboðum. Av tí 
at váðaavmarking (hedging) vanliga ber í sær lægri væntað avkast í miðal, nýtur samtakið bert uttanhýsis váða 
avmarking (hedging), har týðandi váði er fyri broti á fíggjarligar sáttmálar. 

Gjaldoyraváði 
Orsaka av, at virksemið hjá samtakinum er á altjóða pallinum, verður samtakið ávirkað av sveiggi í gjaldoyra-
kursinum. Til tess at stýra hesum váða, er talan um trý sløg av gjaldoyraváðum: 

Umrokningarváði 
Bakkafrost hevur dótturfeløg uttanlands í Stórabretlandi, Hetlandi og Noregi. Tí hevur Bakkafrost ein váða við 
umrokning hjá dótturfeløgum, sum hava annað gjaldoyra enn samtakið. Váðin, ið hevur við eginogn hjá dóttur-
feløgum uttanlanda at gera verður vanliga ikki avmarkaður, tí hann verður ikki mettur at vera av týdningi. 

 
Váði viðvíkjandi keypi og sølu 
Flestu virkandi feløgini í samtakinum hava váða í samband við virði, ið verða móttikin ella goldin í fremmandum 
gjaldoyra. Hjá aligeiranum kemur váðin fyri tað mesta í samband við sølu, meðan fiskalýsi, -mjøl og -fóðurgeirin 
hava váðar í sambandi við keyp av rávøru á altjóða handilsvørumarknaðinum. 
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Minkað verður um váðan viðvíkjandi keypi og sølu við ágóðanum av váðaspjaðing. Har tann mótvirkandi váðin 
frá ymsum geirum ikki er fullkomiliga mótroknaður, kann váðin, ið eftir er av negativum kursbroytingum í fremm-
andum gjaldoyra á keyps- og sølufloymin, ávirka úrslitið og fíggjarligu støðuna hjá samtakinum negativt og tí 
ávirka lánitreytir, ið eru grundaðir á roknskaparligar virðismetingar. 

Talvan niðanfyri gevur eitt samlað yvirlit yvir váðan av fremmandum gjaldoyra á netto gjaldoyrastøðuna hjá 
øllum samtakseindunum mótvegis virkandi gjaldoyranum. Váðin við at umrokna fíggjarligu frásagnirnar til gjald-
oyrað, ið nýtt verður í framlagda gjaldoyranum, er ikki tikin við í greiningini.  

Gjaldoyraváði   Gjaldoyra   
DKK 1.000   
2014 DKK/EUR DKK/GBP DKK/USD DKK/NOK DKK/JPY
Tøkur peningur 42.993 8.355 7.843 34.656 18
Vøru- og tænastuáogn 50.837 15.323 42.514 1.690 2.790
Vøru- og tænastuskuld -988 -851 - -8.251 -
Rentu berandi skuld - - - -411.600 -
Terminssáttmálar - - - -114.953 -
Váði netto 92.842 22.827 50.357 -498.458 2.808

 

2013 DKK/EUR DKK/GBP DKK/USD DKK/NOK DKK/JPY
Tøkur peningur 24.064 12.746 87.564 16.921 18 

Vøru- og tænastuáogn 50.035 24.916 57.743 1.377 0 

Vøru- og tænastuskuld -3.583 - -37 -53 0 

Rentu berandi skuld - - - -442.700 0 

Terminssáttmálar - - - -113.331 0 

Váði netto 70.516 37.662 145.270 -537.786 18
 

Viðkvæmisgreining Gjaldoyra  
DKK 1.000  
2014 DKK/EUR DKK/GBP DKK/USD DKK/NOK DKK/JPY Úrslit
Váði netto 92.842 22.827 50.357 -498.458 2.808 
Sveiggj* 0,45% 7,42% 9,35% 7,61% 12,15% 
Samlað árin á úrslit 
(vinningur) 418 1.694 4.708 -37.933 341 -30.772
Samlað árin á úrslit (tap) -418 -1.694 -4.708 37.933 -341 30.772

 

2013 DKK/EUR DKK/GBP DKK/USD DKK/NOK DKK/JPY Úrslit
Váði netto 70.516 37.662 145.270 -537.786 18 
Sveiggj* 0,51% 7,12% 7,45% 8,49% 13,28% 
Samlað árin á úrslit 
(vinningur) 360 2.682 10.823 -45.658 2 -31.792
Samlað árin á úrslit (tap) -360 -2.682 -10.823 45.658 -2 31.792

* Kelda: Nordea Markets 
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Greiningin byggir á gjaldoyru, har samtakið hevur størst váða við árslok 2014. Rímiligu broytingarnar í gjald-
oyrakursunum í talvuni omanfyri eru grundaðar á søgulig 5 ára sveiggj. 

Um fremmandu gjaldoyrakursirnir broyttust við upphæddunum, vístar í talvuni omanfyri, so hevði ávirkanin á 
nettovinningin hjá samtakinum verið DKK 30,8 mió (2013: DKK 31,8 mió). 

Vanliga tryggjar samtakið ikki váða viðvíkjandi keypi og sølu á fíggjarliga marknaðinum. Hættir at verja gjald-
oyra kunnu kortini verða loyvdir til tess at fyribyrgja fíggjarligan váða í teimum førum, har ikki er møguligt at 
minka váðan við at nýta virksemistrygging. 
 
Gjaldoyra terminssáttmálar tann 31. desember 2014 

NOK 1.000       
Bakkafrost samtakið keypir                               Bakkafrost samtakið selur  
NOK 128.000                 DKK  114.953 

NOK 500.000                 DKK 505.050 

 
Økonomiskur gjaldoyraváði 
Samtakið stendur yvir fyri váðanum, at miðal/langtíðar broytingar í gjaldoyrakursum kunnu ávirka kappingar-
førið. Fylgt verður væl við hesum strategiska gjaldoyravandanum, men av tí at hesin váðin verður mettur at 
vera avmarkaður í løtuni, eru stig ikki tikin til at tryggja hann. 

 
Týðandi gjaldoyrakursir (miðal) í 
árinum* DKK/EUR DKK/GBP DKK/USD DKK/NOK DKK/JPY
2013 745,47 925,11 561,90 89,31 5,32 
2012 745,80 878,14 561,60 95,69 5,77 

* Kelda: www.nationalbanken.dk 

Rentuváði 
Samtakið hevur váða yvir fyri hækking í rentustiginum, tí skuldin verður rentað við flótandi rentustigi fyri hvørt 
skeið. Øktur lánskostnaður kann hava týðandi ávirkan á vinningsførið hjá samtakinum. Samtakið hevur ikki 
skuld við føstum rentustigum. 

Sambært fíggjarreglunum hjá samtakinum, so er høvuðsendamálið við at stýra rentuváðanum, at minka 
vandan fyri brot á lániavtalurnar hjá samtakinum og at sleppa undan fíggjarligari trongstøðu, sum kann seta 
strategiska liðileikan í váða. Handil við avleiddum rentuamboðum er framdur at dekka váða, ið er til staðar. 
Keyp og søla við reinari spekulatión fyri eyga er ikki loyvd. 

Í 2013 fór samtakið undir eitt gjaldoyra-/rentustigsumbýti (swap), við einari samlaðari undirliggjandi upphædd 
á NOK 500 mió til tess at minka váðan við rentustigi og gjaldoyra yvir fyri NOK, av tí at útgivnu lánsbrøvini eru 
áljóðandi í NOK. Gjaldoyra-/rentustigsumbýtið (swap) kemur undir roknskaparliga váða avmarking og tí verða 
virðisjavningar av hesum amboði lýst undir heildarinntøku og var áljóðandi DKK 106,9 mió 31. desember 2014. 
Gjaldoyra/rentustigsumbýtið (swap) hevur avrokning, sum svarar til gjaldstíðina hjá lánsbrævaláninum, sum er 
í 2018. 

Samtakið hevur ikki skuld við fastlæstari rentu og er tí ikki í vanda fyri, at broytingar í rentustigum kunnu føra 
til broytingar í marknaðarvirði á útistandandi skuld.  

Ein øking á 100 basisstig í rentu roknskapardagin vildi havt eina neiliga ávirkan á rakstrarroknskapin á DKK 
2,3 mió (2013: DKK 6,8 mió) grundað á NIBD.     

Prísváði 
Aligeirin er sárbærur yvir fyri sveiggjum í spotprísinum á laksi, sum er bundin av altjóða útboði og eftirspurn-
ingi. Ávirkanin av broytingum í laksaprísunum verður partvís avmarkað við langtíðarsáttmálum við føstum prís-
um í VAP-geiranum og við fíggjarligum sáttmálum, men orsakað av langa framleiðslurenslinum er trupult at 
svara altjóða rákinum á marknaðarprísum aftur við tað sama. Laksur er í stóran mun handlaður grundað á 
spotprís, hóast hesin kann vera skiftandi á ymsu marknaðunum og ávirkast av marknaðarstøðuni hjá sam-
takinum. 
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Annar prísváði  
Fiskalýsi-, -mjøl- og -fóðurgeirin hjá samtakinum er virkin á altjóða marknaðinum. Ein stórur partur av rávøruni, 
ið krevst í framleiðsluni, verður avtalaður áðrenn søluprísurin verður ásettur, tí verður váðin við øktum prísum 
á rávøruni yvirførdur beinleiðis til fóðurkundar. Avmarkingar í tøki á ávísum rávørum kann føra til hækkaðar 
kostnaðir í teimum førum, har óvæntað hækking í sølunøgdunum ger tað neyðugt at keypa rávørur umframt 
áður avtalaðar sáttmálar. Undir hesum umstøðunum kann tað ikki verða møguligt at taka økta kostnaðin frá 
kundunum, og vinningurin verður tí minni. 

GJALDFØRISVÁÐI 
Gjaldførisváðin er váðin fyri, at samtakið ikki verður ført fyri at svara fíggjarligum skyldum yvir fyri veitarum og 
útvegarum av fígging. Fylgt verður væl við gjaldførisstøðuni hjá samtakinum, og leypandi forsagnir fyri gjald-
førisrensli og tøkum peningi verða gjørdar regluliga. 

Gjaldførisváðin verður fyrisitin við at hava ein liðiligan fíggjarstruktur, ið er tryggjaður við tøkum, játtaðum láns-
karmum frá okkara bankafelagsskapi og við at hava nøktandi tøkan pening við somu bankasambond. Samtakið 
gjørdi ein faktoringsáttmála í 3. ársfjórðingi 2014 fyri týðandi part av søluni. Hesin sáttmálin hevði eina jaliga 
ávirkan á gjaldførið hjá samtakinum í 2014.  

Samtakið miðar ímóti at varðveita avtalaðu møguleikarnar at nøkta væntaðum lánum næstu 12 mánaðirnar, 
umframt fíggjarligt rásarúm til ætlaðu íløgurnar og flytingar í gjaldføristreytum, ið ikki kunnu síggjast framm-
anundan. Sí eisini notu 18 um avtalaðar kredittir, møguliga kredittrammu, og nær rentuberandi skuldin fellur til 
gjaldingar. Onnur stuttfreistað skuld er lýst í notu 18. 

Umframt keldurnar lýstar omanfyri um gjaldføri fylgir Bakkafrost við í fíggjarmøguleikum á fíggjarmarknaðin-
um eins og ráki og kostnaði av slíkum fíggjarmøguleikum við tí fyri eyga at varðveita fíggjarligan liðileika og at 
avmarka endurfíggingarváða. Íroknað í samlaða gjaldførinum hjá Bakkafrost tann 31. desember 2014 vóru 
DKK 405 mió og DKK 182 mió tann 31. desember 2013 av tøkum peningi í ymsum gjaldoyrum. 

KREDITTVÁÐI 
Kredittváði umfatar roknskaparligt tap, sum skuldi verið staðfest, um aðrir partar ikki høvdu fíggjarliga orku at 
halda sínar skyldur, og hevur við fíggjarlig amboð at gera so sum tøkan pening, vøru- og tænastuágóða og 
avleidd fíggjarlig amboð. 

Bakkafrost hevur leiðreglur fyri kredittstýring fyri alt samtakið, sum verður stjórnað av kredittnevndini hjá Bakka-
frost. Nevndin hevur ábyrgdina av áseta kundunum hjá samtakinum kredittmark. Vanliga nýtir Bakkafrost 
kreditttrygging, bankatrygdir, móðurfelagstrygdir, faktoringsáttmálar ella aðrar trygdir so sum veðseting av lív-
frøðiligum ognum, so veruligi váðin á útistandandi vøru- og tænastuáogn verður munandi avmarkaður. Søgu-
ligu tapini hjá samtakinum av vánaligari áogn hava verið smá hjá Bakkafrost. At MVG, ið fæst aftur, er íroknað 
saldina, avmarkar eisini váðan. Umframt váðaavmarkandi tiltøkini leggur samtakið dent á nágreiniligari kreditt-
stýring í ymsu virkandi feløgunum stuðlað av regluligari uppfylging av sentralum funksjónum. 

Miðsavnan av kredittváða er ikki mett at hava týdning, tí kundarnir hjá samtakinum umboða ymsar vinnu-
greinar og ymisk landafrøðilig øki. Mótpartsváði yvir fyri peningastovnum verður ikki hildin at vera týðandi 
orsakað av avmarkaðum likviditetsognum og lítlum handli við avleiddum fíggjarligum amboðum. Viðvíkjandi 
hesum handilstiltøkum setir samtakið álit sítt á norðurlendsk bankasambond, onnur bankasambond ella viður-
kendar rávørumarknaðir. 

Bókaða virðið av fíggjarligum ognum umboðar størsta kredittvandan. Størsti váðin roknskapardagin umfatar 
tænastu- og vøruáogn, aðra áogn og tøkan pening og er áljóðandi 719 mió (2013: DKK 584 mió). Í notu 15 er 
yvirlit yvir aldursbýti av vøru- og tænastuáogn.  

Bakkafrost hevur innarbeitt leiðreglur fyri stýring av gjaldførinum fyri alt samtakið við tí endamáli at avmarka 
innistandandi pening og samstundis tryggja nøktandi gjaldføri til virksemistørv, at sleppa undan troti á reiðum 
peningi og at avmarka lánitørvin. Stýringin av gjaldførinum verður framd frá høvuðsskrivstovu samtaksins. 

Samtakið ger ikki stóra nýtslu av fíggjarliga avleiddum amboðum, og í teimum førunum, har tað verður mett 
hóskandi at tryggja verandi váðar á fíggjarmarknaðinum, verða avtalur gjørdar við eitt av bankasambondum 
samtaksins.  
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NOTA 23. FLOKKAR OG VIRÐISJAVNING AV FÍGGJARLIGUM AMBOÐUM 
 
Virðisjavning av fíggjarligum amboðum 
Øll ogn/skuld, har dagsvirðisjavning verður bókað ella upplýst, er flokkað innan dagsvirðisjavningarskipanina, 
ið verður lýst soleiðis, grundað á lægsta stigið, sum hevur týdning fyri meting av dagsvirði sum heild: 

Stig 1:   Skrásettir marknaðarprísir á einum virksamum marknaði (sum ikki eru javnaðir) fyri eins ogn ella 
skuld. 

 

Stig 2: Virðismetingarteknikkir (har lægsta stigíkastið, sum hevur týdning fyri metingina av dagsvirði, sæst 
beinleiðis ella óbeinleiðis). 

 

Stig 3: Virðismetingarteknikkir (har lægsta stigíkastið, sum hevur týdning fyri metingina av dagsvirði, ikki er 
sjónligt). 

 
Fyri lívfrøðiliga ogn, er dagsvirðisrútrokningin gjørd við at nýta ein virðismetingarmyndil (stig 3 í 
virðismetingarskipanini), har virðið er mett við støði í almennum marknaðarprísum fyri hvørt lokið tíðarskeið. 
Sí notu 14 til tess at fáa fleiri upplýsingar um hesar útrokningar.  

Fyri ogn/skuld, sum er dagsvirðisjavnað í tíðarskeiðum, tekur samtakið støðu til, um flytingar hava verið millum 
stig í skipanini við at meta flokkingina av nýggjum (grundað á lægsta stigíkastið, sum hevur týdning fyri meting-
ina av dagsvirðinum). 

Í 2014 hava flytingar verið millum Stig 1 og Stig 2 dagsvirðisjavningar av lívfrøðiligum ognum. Harumframt eru 
immateriellar ognir og langfreistað skuld tikin burtur úr skipanini. Hesar broytingarnar eru mettar sum rættingar, 
og samanberingartølini eru rættað. 

Ongar flytingar hava verið til ella frá mettum dagsvirði í Stig 3. 

Tann 31. desember hevði samtakið hesar flokkar av ogn/skuld mettar til dagsvirði: 
 
DKK 1.000 Bókað  
Ogn og skuld mett til dagsvirði Dagsvirði Virði Stig 1 Stig 2 Stig 3
Fíggjarlig ogn 233 500 233 0 0
Lívfrøðilig ogn (biomassi) 1.013.959 729.104 0 0 1.013.959
Ogn mett til dagsvirði 31.12.14 1.014.192 729.604 233 0 1.013.959
  
Skuld mett til dagsvirði 31.12.14 0 0 0 0 0
  
Fíggjarlig ogn 669 500 669 0 0
Lívfrøðilig ogn (biomassi) 965.896 669.493 0 0 965.896
Ogn mett til dagsvirði 31.12.13 966.565 669.993 669 0 965.896
  
Skuld mett til dagsvirði 31.12.13 0 0 0 0 0
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NOTA 24. VINNINGUR FYRI HVØRT PARTABRÆV 
 
 
DKK 1.000      2014 2013

Avlop fyri árið til partaeigarar í P/F Bakkafrost     647.105 589.218
Dagsvirðisjavning av biomassanum (IAS 41)    11.547 -115.352
Avseting fyri tapsgevandi sáttmálar    -70.908 24.830
Skattur av dagsvirðisjavning     10.165 16.294
Javnað ársúrslit til partaeigararnar í P/F Bakkafrost  597.909 514.990

Vanlig partabrøv tann 01.01.    48.858.065 48.858.065
Vanlig partabrøv tann 31.12.      48.858.065 48.858.065
    
Vektað miðaltal av partabrøvum ígjøgnum árið  48.504.488 48.828.706

 
 
 

Vinningur fyri hvørt partabræv      2014 2013
Útskrivað (DKK)     13,34 12,07
Útvatnað (DKK)    13,34 12,07

 
 
Vinningur fyri hvørt partabræv (áðrenn dagsvirðisjavnan av lívfrøðiligari ogn og avseting av tapsgev-
andi sáttmálum) (javnað EPS)  
      2014 2013
Útskrivað (DKK)     12,33 10,55
Útvatnað (DKK)    12,33 10,55

Bakkafrost samtakið hevur ongar partabrævaoptiónir útistandandi í løtuni. 

Vinningur fyri hvørt partabræv (EPS) 

Vinningur fyri hvørt partabræv 
EPS verður roknað við at býta avlopið, sum kann tilskrivast partabrævaeigarunum í felagnum við vigaðum 
miðaltali av vanligum partabrøvum, sum eru útgivin í árinum, frároknað vanligum partabrøvum, sum felagið 
hevur keypt, og sum verða hildin sum eginpartabrøv. 

Útvatnaður vinningur fyri hvørt partabræv 
Útvatnaður vinningur fyri hvørt partabræv er javnaður við útvatnaðu ávirkanina av útgivnum partabræva- 
optiónum. Bakkafrost hevur ongar partabrævaoptiónir útistandandi. 

Javnaður vinningur fyri hvørt partabræv 
Javnað EPS er grundað á afturføring av ávísum dagsvirðisjavningum, vístar í talvuni omanfyri, tí Bakkafrost 
metir, at hetta talið gevur eina meira álítandi meting av undirliggjandi virkseminum. 
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NOTA 25. KAPITALBINDINGAR 
Bakkafrost samtakið hevði gjørt avtalur um íløgur og herav standandi peninganýtslu á tilsamans umleið DKK 
388,0 mió, ið ikki eru avsettar í fíggjarstøðuni við roknskaparlok. Av hesum hava DKK 147 mió samband við 
byggingina av nýggjum brunnbáti. 

DKK 1.000        
2014     2015 2016
Sáttmálabundið í nýggjan brunnbát tilsamans    147.369 0
Sáttmálabundið í aðra materiella støðisogn tilsamans    195.094 45.681
Tilsamans  342.463 45.681
   
2013    2014 2015
Sáttmálabundið í nýggjan brunnbát tilsamans      41.136 143.221

Sáttmálabundið í aðra materiella støðisogn tilsamans      26.520 0
Tilsamans  67.656 143.221

 

NOTA 26. AVSETINGAR FYRI TAPSGEVANDI SÁTTMÁLAR 

DKK 1.000  
Avsett fyri tapsgevandi sáttmálar 01.01.2013 46.078
Broyting í avseting fyri tapsgevandi sáttmálar 2013 24.830 

Avsett fyri tapsgevandi sáttmálar 31.12.2013 70.908 
Broyting í avseting fyri tapsgevandi sáttmálar 2014 -70.908 

Avsett fyri tapsgevandi sáttmálar 31.12.2014 0 
 

NOTA 27. HANDLAR VIÐ NÆRSTANDANDI PARTAR 

Nærstandandi partar í hesum høpinum eru persónar ella løgfrøðiligar eindir, ið beinleiðis ella óbeinleiðis hava 
avgerandi ella týðandi ávirkan á Bakkafrost samtakið ígjøgnum ognarpart ella við starvi. 

Nevndarlimir  Starvsheiti Tal av partabrøvum
Rúni M. Hansen  Nevndarformaður 10.000
Johannes Jensen  Næstformaður 0
Tor Magne Lønnum  Nevndarlimur 1.500
Annika Frederiksberg  Nevndarlimur 14.532
Virgar Dahl  Nevndarlimur 7.000
Øystein Sandvik  Nevndarlimur 0
 
Leiðslan í samtakinum   
Regin Jacobsen  Forstjóri (CEO) 4.492.211
Odd Eliasen  Stjóri 170.681
Gunnar Nielsen*  Fíggjarstjóri (CFO) 0

* Gunnar Nielsen var útnevndur sum fíggjarstjóri (CFO) í desember 2014. 
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SUNDURGREINING AV TRANSAKTIÓNUM VIÐ NÆRSTANDANDI PARTAR  
Nærstandandi partar í hesum høpinum eru persónar ella løgfrøðisligar eindir, ið beinleiðis ella óbeinleiðis hava 
týðandi ávirkan á felagið við eigaraskapi ella við starvi. Transaktiónir við nærstandandi partar fara fram eftir 
marknaðartreytum. 

DKK 1.000 2014 2013
Søla – P/F TF Holding 12.340 3.987 
Keyp – P/F TF Holding 28.638 21.925 
Søla – Salmar ASA 0 19.820 
Søla – P/F Faroe Farming 75.988 88.711 
Keyp – P/F Faroe Farming 166.548 206.469 
Søla – P/F Hotel Føroyar 0 1 
Keyp – P/F Hotel Føroyar 165 100 
Søla – Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S 0 27.574 
Keyp – Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S 0 13.880 
Vøru- og tænastuskuld Salmar ASA 0 127 
Keyp – P/F Frost 402 92 
Vøru- og tænastuáogn – P/F T/F Holding 942 253 
Vøru- og tænastuáogn – P/F Faroe Farming 64.068 69.790 
Vøru- og tænastuskuld – P/F Frost 39 0 
Vøru- og tænastuskuld – P/F Vest Pack 0 495 
Keyp – P/F Vest Pack 0 8.385 
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P/F BAKKAFROST – RAKSTRARROKNSKAPUR 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 
 
 
DKK 1.000 Nota 2014   2013
Nettosøla  41.071   31.725
Starvsfólkakostnaður 2 -17.858  -16.318
Aðrir rakstrarkostnaðir  -15.741  -14.684
Avskrivingar 4 -4.059  -2.940
Avlop áðrenn rentur og skatt (EBIT)  3.413   -2.217
    
Inntøkur frá kapitalpørtum í atknýttum fyritøkum 5 513.224  774.218
Inntøkur frá øðrum kapitalpørtum 6 188  50
Fíggjarinntøkur 3 70.723  71.291
Fíggjarkostnaðir 3 -32.842  -30.170
Gjaldoyra vinningur/tap  32.703  61.938
Aðrir fíggjarkostnaðir  -4.911  -3.231
Úrslit áðrenn skatt (EBT)  582.498   871.879
    
Skattur 8 -12.470  -17.579
Ársúrslit hjá partaeigarum í P/f Bakkafrost   570.028   854.300
    
Yvirskotsbýti    
Vinningsbýti  293.148  219.862
Flutt fram   276.880  634.438
Tilsamans   570.028   854.300
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 P/F BAKKAFROST - FÍGGJARSTØÐA  
TANN 31. DESEMBER 

 
DKK 1.000 Nota 2014   2013
OGN   
Støðisogn   
Immateriaell ogn 1.000  1.000
Immateriell ogn tilsamans 1.000  1.000
     
Materiell støðisogn     
Grundøki, bygningar og onnur føst ogn  4 72.236  54.844
Rakstrargøgn v.m. 4 3.342  4.870
Undangjøld 4 49.061  0
Materiell støðisogn tilsamans  124.639   59.714
     
Fíggjarlig støðisogn     
Íløgur í atknýtt feløg  5 1.320.671  1.222.599
Íløgur í virðisbrøv  6 1.846  1.658
Fíggjarlig støðisogn tilsamans  1.322.517   1.224.257
    
STØÐISOGN TILSAMANS  1.448.156   1.284.971
   
Goymsla  481  0
Goymsla tilsamans  481  0
   
Áogn frá atknýttum fyritøkum   1.161.577  1.243.264
Vøru- og tænastuáogn  313  5.316
Onnur áogn  139.329  107.123
Áogn tilsamans  1.301.219   1.355.703
     
Tøkur peningur  306.665  99.129
OGN Í UMFERÐ TILSAMANS  1.608.365   1.454.832
    
OGN TILSAMANS  3.056.521   2.739.803
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P/F BAKKAFROST – FÍGGJARSTØÐA
TANN 31. DESEMBER 

 
DKK 1.000 Nota 2014   2013
SKYLDUR     
Eginogn    
Partapeningur 7 48.858  48.858
Yvirkursur við partabrævatekning  117.368  117.368
Partabrævatengd gjøld  26  0
Fluttur vinningur  1.713.917  1.466.044
Vinningsbýti  293.148  219.861
Eginogn tilsamans  2.173.317   1.852.131
    
Langfreistað skuld    
Langfreistað rentuberandi skuld   508.413  691.086
Fíggjarlig amboð  116.929  74.889
Útsettur skattur  8 675  2.528
Langfreistað skuld tilsamans  626.017   768.503
    
Stuttfreistað skuld    
Stuttfreistað rentuberandi skuld  100.000  100.000
Millumrokningar við atknýttar fyritøkur   132.105  0
Stuttfreistað skattaskuld  6.773  6.848
Vøru- og tænastuskuld   18.309  12.321
Stuttfreistað skuld  257.187   119.169
    
Skuld tilsamans  883.204   887.672
   
EGINOGN OG SKYLDUR TILSAMANS  3.056.521  2.739.803
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P/F BAKKAFROST – GJALDFØRISFRÁSØGN 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 

 
DKK 1.000 Nota 2014   2013
Gjaldføri frá rakstri     
Úrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt (EBIT)  3.413  -2.217
Javning av niður- og avskrivingum 4 4.059  2.940
Javning av gjaldoyraávirkan netto  32.703  61.938
Javning av partabrævatengdum gjøldum 2 26  0
Goldin skattur 8 -6.830  -1.788
Goymslubroytingar  -481  0
Broytingar í øðrum ognum í umferð  -27.203  -1.637
Broytingar í stuttfreistaðari skuld  5.988  -9.843
Gjaldførisúrslit frá primerum rakstri  11.675   49.393
    
Gjaldføri frá íløgum    
Hækking av partapeningi í dótturfeløgum o.s.fr. netto 5 -98.073  -5.649
Íløgur í keyp av materiellum støðisognum 4 -68.984  -10.359
Gjaldførisúrslit, íløgur  -167.057  -16.008
    
Gjaldføri frá fígging    
Broytingar í rentuberandi skuld (stutt- og langfreistað)  -182.673  -40.748
Fíggjarinntøkur  70.723  71.291
Fíggjarkostnaðir  -37.753  -33.401
Fígging av assosieraðum-/dótturfeløgum  213.792  -579.152
Útvegan/søla eginpartabrøv  3.392  -28.950
Vinningsbýti frá dótturfeløgum 5 513.224  774.218
Útgoldið vinningsbýti   -217.787  -97.602
Gjaldførisúrslit, fígging  362.918   65.656
    
Broytingar í tøkum peningi í tíðarskeiðinum netto  207.536  99.041
    
Tøkur peningur við ársbyrjan   99.129  88
Tøkur peningur við ársenda  306.665   99.129
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P/F BAKKAFROST – BROYTINGAR Í EGINOGNINI 
FYRI ÁRIÐ ENDAÐ 31. DESEMBER 

DKK 1.000 
Parta-

peningur
Yvirkurs
-grunnur

Parta 
bræva 
-gjald 

Fluttur  
vinningur

Uppskot um 
vinningsbýti Tilsamans

1. Januar 2014 48.858 117.368 0 1.466.043 219.862 1.852.131
   
Ársúrslit netto 0 0 0 570.028 0 570.028
   
Onnur heildarinntøka:   
Dagsvirðisjavning av avleiddum 
fíggjaramboðum 0 0 0 -40.678 0 -40.678
Ávirkan av inntøkuskatti 0 0 0 6.205 0 6.205
Onnur heildarinntøka tils. 0 0 0 -34.473 0 -34.473
Heildarinntøka tilsamans  0  0 0  535.555 0 535.555
   
Transaktiónir við eigarar:   
Partabræva gjald 0 0 26 0 0 26
Vinningsbýti eginpartabrøv 0 0 0 2.075 0 2.075
Ágóði/útvegan av eginpartabrøvum 0 0 0 3.392 0 3.392
Útgoldið vinningsbýti 0 0 0 0 -219.862 -219.862
Uppskot til vinningsbýti 0 0 0 -293.148 293.148 0
Transaktiónir við eigarar tils. 0 0 26 -287.681 73.286 -214.369
Broytingar í eginogn tilsamans 0 0 26 247.874 73.286 321.186
   
31. desember 2014 48.858 117.368 26 1.713.917 293.148 2.173.317
   
1. Januar 2013 48.858 117.368 0 921.849 97.716 1.185.791
   
Ársúrslit netto 0 0 0 854.300 0 854.300
   
Onnur heildarinntøka:   
Dagsvirðisjavning av avleiddum 
fíggjaramboðum 0 0 0 -74.889 0 -74.889
Ávirkan av inntøkuskatti 0 0 0 13.480 0 13.480
Onnur heildarinntøka tils. 0 0 0 -61.409 0 -61.409
Heildarinntøka tilsamans  0  0 0  792.891 0 792.891
   
Transaktiónir við eigarar:   
Vinningsbýti eginpartabrøv 0 0 0 114 0 114
Útvegan av eginpartabrøvum 0 0 0 -28.949 0 -28.949
Útgoldið vinningsbýti 0 0 0 0 -97.716 -97.716
Uppskot til vinningsbýti 0 0 0 -219.862 219.862 0
Transaktiónir við eigarar tils. 0 0 0 -248.697 122.146 -126.551
Broytingar í eginogn tilsamans 0 0 0 544.194 122.146 666.340
   
31. desember 2013 48.858 117.368 0  1.466.043 219.862 1.852.131
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P/F BAKKAFROST – NOTUR TIL ÁRSFRÁSØGNINA 

NOTA 1. NÝTTUR ROKNSKAPARHÁTTUR 
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvar við altjóða roknskaparstandardin (IFRS), góðkendir av ES og samsvarandi 
føroysku upplýsingarkrøvunum fyri feløg, ið eru skrásett á keypskála. Roknskaparhættirnir, ið eru nýttir til 
konsolideraða roknskapin, eru eisini nýttir til móðurfelagið, P/F Bakkafrost. Noturnar til konsolideraða rokn-
skapin geva nágreiniligari upplýsingar um roknskapin hjá móðurfelagnum og verða ikki nevndar aftur her. Árs-
frásøgnin hjá samtakinum er í DKK. Kapitalpartar í dótturfeløgum verða máldir eftir søguliga kostnaðinum, 
uttan so er, at ábendingar eru um virðislækking. Um staðfest er, at virðið er lækkað, verður íløgan niðurskrivað 
til marknaðarvirðið. 

NOTA 2. LØN OG ANNAR STARVSFÓLKAKOSTNAÐUR 
 

Lønarkostnaðurin sundurgreinaður   
   
DKK 1.000    2014 2013
Lønir    15.400 13.675
Partabrævatengd gjøld    26 0
Arbeiðsmarknaðargjøld    546 462
Eftirlønargjøld    397 251
Aðrir lønarkostnaðir    1.489 1.930
Lønir og starvsfólkakostnaður tilsamans    17.858 16.318
     
Ársverk   24 23
     

SAMSÝNING TIL LEIÐSLU OG GRANNSKOÐARAR 
Samsýning, goldin til leiðslu, er greinað nærri í notunum til konsolideraðu ársfrásøgnina. Felagið rindaði DKK 
28.000 fyri grannskoðan og DKK 10.000 fyri skattaráðgeving. Aðrar tænastur – sí noturnar til konsolideraðu 
ársfrásøgnina. 

NOTA 3. FÍGGJARLIGIR POSTAR 
   

DKK 1.000    2014 2013
Renta av millumrokningum við atknýtt virkir   68.210 65.426
Vinningur frá fíggjarliga avleiddum amboðum    0 2.241
Aðrar fíggjarligar inntøkur    2.513 3.624
Fíggjarinntøkur     70.723 71.291
  
Goldin renta til fyritøkur í samtakinum    -2.236 -1.912
Rentukostnaður av lang- og stuttfreistaðum lánum    -30.589 -28.258
Tap av fíggjarliga avleiddum amboðum    -16 0
Rentukostnaðir á vøru- og tænastuskuld   -1 0
Fíggjarkostnaðir    -32.842 -30.170
  
Ikki staðfestur vinningur frá lánsbrøvum 31.100 62.351
Aðrir kursmunir 1.603 -413
Netto kursmunir 32.703 61.938
  
Aðrir fíggjarkostnaðir -4.911 -3.231
Fíggjarkostnaðir    -4.911 -3.231

 
Netto fíggjarvinningur/kostnaður 65.673 99.828
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NOTA 4. MATERIELL STØÐISOGN  

  
Grundøki 

og Onnur Undan- Tilsamans
DKK 1.000  bygningar rakstrargøgn gjøld 2014
Útveganarvirði tann 01.01.14  66.050 6.802 0 72.852

Selt og burturbeint í árinum  -994 0 0 -994

Tilgongdir í árinum  20.877 0 49.061 69.938

Útveganarvirði tann 31.12.14  85.933 6.802 49.061 141.796
    
Av- og niðurskrivingar tann 01.01.14 -11.206 -1.932 0 -13.138

Av-og niðurskrivingar á frágongd   0 40 0 40

Avskrivað í árinum  -2.491 -1.568 0 -4.059

Av- og niðurskrivingar tann 31.12.14 -13.697 -3.460 0 -17.157
   
Bókað virði netto tann 31.12.14   72.236 3.342  49.061  124.639
      

    Tilsamans
DKK 1.000     2013
Útveganarvirði tann 01.01.13  60.084 3.608 0 63.692

Selt og burturbeint í árinum  -5.173 -219 0 -5.392

Tilgongdir í árinum  11.139 3.413 0 14.552

Útveganarvirði tann 31.12.13  66.050 6.802 0 72.852
    
Av- og niðurskrivingar tann 01.01.13 -10.111 -1.286 0 -11.397

Av-og niðurskrivingar á frágongd  1.074 124 0 1.198

Avskrivað í árinum  -2.169 -770 0 -2.939

Av- og niðurskrivingar tann 31.12.13 -11.206 -1.932 0 -13.138
   
Bókað virði netto tann 31.12.13   54.844 4.870  0  59.714

Ein týðandi partur av bygningunum hjá Bakkafrost standa á leigaðum grundøkjum. 

                                                                             Mett livitíð                        Avskrivingarháttur 
Bygningar og grundstykki 15-25 ár linierur 
Onnur rakstrargøgn 3-8 ár linierur 

 
NOTA 5. ATKNÝTT OG ASSOSIERAÐ FELØG 
     
DKK 1.000     2014 2013
Útveganarvirði pr. 01.01.  1.225.364 1.220.715

Tilgongdir í árinum  98.073 4.649

Útveganarvirði pr. 31.12.     1.323.437 1.225.364
   
Uppskrivingar pr. 01.01.  -2.766 -2.766

Uppskrivingar pr. 31.12.     -2.766 -2.766
   
Bókað virði pr. 31.12.      1.320.671 1.222.598
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P/F Bakkafrost og dótturfeløg, samtakið, eiga tilsamans 78,66% av P/F Salmon Proteins, sum er eitt 
assosierað felag í samtakshøpi, orsaka av avmarkingum í atkvøðurættindum. P/F Bakkafrost eigur 14,23% 
í P/F Salmon Proteins og er íroknað í virðisbrøv og kapitalpartar. 

 

DKK 1.000 

Innan 
virðis- 
háttur Høvuðs Atkvøðu

Partur hjá  
P/f Bakka- 

frost  

 Partur hjá  
P/F Bakka-
          frost 

Felag Ja/Nei -sæti Ognarlutur partur 2014 2013
P/F Bakkafrost Processing Ja Glyvrar 100% 100% 158.591 60.518
P/F Bakkafrost Sales Ja Glyvrar 100% 100% 879 879
P/F Bakkafrost Packaging Ja Glyvrar 100% 100% 7.781 7.781
P/F Bakkafrost Harvesting Ja Glyvrar 100% 100% 6.059 6.059
P/F Bakkafrost Farming Ja Glyvrar 100% 100% 233.828 233.828
P/f Havsbrún Ja Glyvrar 100% 100% 908.884 908.884
Bakkafrost UK Ltd. Ja Grimsby 100% 100% 4.649 4.649
Dótturfeløg tilsamans        1.320.671 1.222.598

 
     
      

DKK 1.000   
 Vinnings-

býti*

Munur á 
vinningsbýti 

og ársúrslitið 
Tils. 
2014 

Tils. 
2013

P/f Bakkafrost Farming   361.945 -159.591 202.354 354.818 
P/f Bakkafrost Sales   58.521 102.988 161.509 58.529 
P/f Bakkafrost Packaging   3.617 538 4.155 3.634 
P/f Bakkafrost Harvest   23.591 34.738 58.329 23.607 
P/f Bakkafrost Processing   0 48.802 48.802 -83.881 
Havsbrún   65.550 44.889 110.439 75.955 
Bakkafrost UK Ltd.   0 1.803 1.803 1.397 

Samlaðar inntøkur frá atknýttum feløgum    513.224 74.167 587.391 434.059
*Vinningsbýti frá assosieraðum feløgum útgoldið í 2014 
 

NOTA 6. ÍLØGUR Í VIRÐISBRØV  
      
DKK 1.000     2014 2013
Útveganarvirði tann 01.01.  183 183

Útveganarvirði tann 31.12.     183 183
   
Uppskrivingar tann 01.01.  1.475 1.425

Uppskrivingar í árinum 188 50

Uppskrivingar tann 31.12.     1.663 1.475
   
Bókað virði tann 31.12.       1.846 1.658
      
Partabrøv og kapitalpartar, sum samtakið ikki hevur týðandi ávirkan á, verða tikin upp til útveganarvirði. Hetta 
kemst av, at ógjørligt er at áseta nágreiniligt marknaðarvirði. 
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NOTA 7. PARTAPENINGUR OG STØRSTU PARTAEIGARAR   
 
DKK 1.000    2014 2013
Partapeningur tann 31. desember 48.858 48.858

Partapeningur tann 31. desember  48.858 48.858
     

Partabrøvini er áljóðandi DKK 1 ella margfald av tí.  
 

Um partaeigarar, ið áttu meiri enn 5% í felagnum tann 31. desember 2014, sí notu 17 í ársfrásøgnini hjá sam-
takinum. 

NOTA 8. SKATTUR 
Skattur í árinum kann sundurgreinast soleiðis:   
   
DKK 1.000    2014 2013
Skattur at gjalda    -6.756 -6.831

Broytingar í útsettum skatti    -5.714 -10.748

Skattur av ársúrslitinum       -12.470 -17.579
      
Skattur í fíggjarstøðuni        
Útsettur skattur    675  2.528 

Skattur í fíggjarstøðuni         675 2.528
      
Sundurgreiningar av fyribils munum         
Materiell støðisogn    27.402 26.761

Fíggjarlig amboð    -116.929 -74.888

Kursmunir    93.273 62.173

Fyribilsmunir tilsamans       3.746 14.046

Útsettur skattur (+) / skattaogn (-)       675 2.528
      
Frávik frá vanligum skattasatsi     
Úrslit áðrenn skatt    582.498 871.879

Væntaður skattur við vanligum skatti  (18%)   -104.850 -156.938

Permanentir munir, íroknað vinning frá dótturfeløgum, 
ið ikki eru skattskyldug (18%) 92.380 138.628
Aðrir permanentir munir (18%)   0 731

Roknaður skattur, ið skal gjaldast       -12.470 -17.579
      

     

Effektivur skattasatsur       -2,14% -2,02%

Sum móðurfelag í Bakkafrost samtakinum er P/F Bakkafrost fyrisitingarfelagið í samtakssamskattingini og 
stendur til svars fyri føroysku skattamyndugleikunum fyri skatt, ið fellir til gjaldingar hjá dótturfeløgunum. 
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NOTA 9. VEÐSETINGAR OG TRYGDARVEITINGAR 
Lán, ið eru tryggjað við veðsetingum og trygdarveitingum  
 
DKK 1.000    2014 2013
Langfreistað skuld frá fíggingarstovnum   508.413 242.451

Stuttfreistað skuld frá fíggingarstovnum   100.000 100.000

Tilsamans      608.413 342.451
      
Upphæddir fyri ognir, sum eru veðsettar og veittar sum trygd fyri skuld    
Materiell støðisogn    124.639 59.714

Fíggjarlig ogn    1.322.517 1.224.257

Ágóðar    1.301.219 1.346.263

Tilsamans      2.748.375 2.630.234
      

Felagið luttekur í samlaðu fíggingini hjá samtakinum. Í samband við hetta hevur felagið saman við øðrum 
feløgum í samtakinum  veðsett loyvir, materiella støðisogn, partabrøv, vørur á goymslu og áogn hjá skuldar-
um sum trygd fyri samlaðu skuldina hjá samtakinum til bankarnar. Haraftrat seta fyritøkurnar í samtakinum 
solidariska sjálvskuldarakautión fyri hvør aðra í fíggjarstøðuni.  

Tryggingarendurgjøld standa eisini sum trygd. 

Sum móðurfelag í Bakkafrost samtakinum er P/F Bakkafrost fyrisitingarfelagið í samtakssamskattingini og 
stendur til svars fyri føroysku skattamyndugleikunum fyri skatt, ið fellir til gjaldingar hjá dótturfeløgunum. 

NOTA 10. HANDLAR VIÐ NÆRSTANDANDI PARTAR 

Felagið nýtir eina cash pooling skipan í samtakinum. Harumframt veitir felagið lán til dótturfeløg og assosierað 
feløg til treytir, ið avspegla vanligar marknaðartreytir fyri líknandi tænastur, har ein margin verður løgd afturat 
at dekka kostnað og váða. Felagið tekur kostnað fyri leiðslutænastur og aðrar felags tænastur til dótturfeløg 
og leigu fyri bygningar.  

Samlaða upphæddin fyri leigu er DKK 3,2 mió, býti fyri fyrisiting o.s.fr. er DKK 37,8 mió, fíggjarligar inntøkur 
áljóðandi DKK 68,2 mió og fíggjarligar útreiðslur áljóðandi DKK 2,2 mió. Allur samhandil við nærstandandi 
partar fer fram eftir marknaðartreytum.  
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