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5 ára yvirlit
 
Høvuðstøl (kr. 1.000) 2014 2013 2012 2011 2010

Rakstur 

Tryggingargjøld 96.765 264.313 76.963 124.007 110.459

Tryggingarveitingar 117 -37.180 -8.043 -8.774 -6.815

Úrslit av íløguvirksemi 39.160 30.962 20.630 5.388 11.563

Rakstrarkostnaðir av tryggingarvirksemi -12.947 -11.701 -18.259 -13.477 -21.406

Úrslit av endurtrygging -808 -562 -333 -328 -219

Tryggingartekniskt úrslit -1.171 -4.160 -4.710 -9.277 -16.397

Tryggingartekniskt úrslit av sjúkra- og vanlukkutrygging 1.920 802 0 0 0

Ársúrslit 4.204 116 -2.479 -7.082 -13.091

Fíggjarstøða

Avsetingar til tryggingar- og íløguavtalur í alt 744.450 646.524 371.332 304.542 183.292

Eginogn í alt 43.469 39.266 39.151 31.630 38.711

Ognir í alt 794.983 691.342 415.644 339.885 228.226

Lyklatøl 

Lyklatøl fyri kostnaðir og váðar

Kostnaðir í % av tryggingargjøldum 13,4% 4,4% 23,7% 10,9% 19,4%

Kostnaðir í % av avsetingum 1,9% 2,3% 5,5% 5,7% 17,4%

Kostnaðir fyri hvønn tryggjaðan 1.251 kr. 1.748 kr. 4.806 kr. 3.985 kr. 11.401 kr.

Kostnaðarúrslit -1,0% -1,5% -4,6% -4,9% -16,4%

Váðaúrslit -1,5% -1,5% -2,3% -1,2% -2,9%

Lyklatøl fyri konsolidering

Ognarkapitalstig 5,8% 6,1% 10,5% 10,4% 21,1%

Yvirfulnaðarstig 142,8% 33,4% 335,0% 32,9% 198,7%

Solvensdekningur 153,4% 140,5% 149,8% 115,2% 146,5%

Lyklatøl fyri renting

Renting av eginogn áðrenn skatt 12,4% 0,4% -8,5% -24,6% -63,2%

Renting av eginogn eftir skatt 10,2% 0,3% -7,0% -20,1% -51,8%
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Árið 2014
Betri Pensjón er eitt lívstryggingar- og pensjónsfelag, 
ið selir pensjónsloysnir til føroyska marknaðin. Felagið 
vendir sær bæði til einstaklingar og feløg, og hevur 
góðar og smidligar loysnir til øll.
Nýggja pensjónslógin, sum var sett í gildi 1. januar 
2014, setti sín dám á kundagongdina. 
Betri Pensjón hevur nú ein marknaðarlut og eina fíggj-
arliga styrki, ið ger felagið enn sjónligari. 
Samlað tal av kundum er komið uppá 14.700. Av 
 hesum rinda umleið 12.000 regluliga tryggingar gjald.
Marknaðarluturin er umleið 20%

Marknaðarstøðan
Eftirlønarlógin, sum fekk gildi 1. januar 2014, hevði 
broytingar við sær á føroyska pensjónsmarknaðinum. 
1. desember boðaði Tryggingareftirlitið frá, at tað, við 
heimild í § 1, stk. 5 í tryggingarlógini, hevði skrivað 
 undir nýggja sínámillum avtalu við danska Fíggjareftir-
litið um felags tryggingarmarknað við Danmark.

Í fleiri ár hava donsk tryggingarfeløg verið á føroyska 
marknaðinum uttan formligt loyvi. Nú er staðfest, at 
donsk feløg, ið hava loyvi frá danska eftirlitinum og 
sum eru góðkend av føroyska eftirlitinum, kunnu virka 
í Føroyum.

Eftirlønarlógin staðfestir eisini, at pensjón og trygging í 
sambandi við pensjón bert kann teknast hjá føroyskum 
veitara.

Staðfestast kann sostatt, at føroyski tryggingar-
marknaðurin nú er opin fyri kapping úr Danmark og 
Íslandi.  Undantiknar eru tryggingar, ið fevndar eru 
av Eftirlønar lógini, sum nevnt omanfyri. Hetta merkir 
eisini, at tað er loyvt føroyskum feløgum at virka í 
Danmark og í Íslandi.

Eitt av lyklaorðunum hjá Betri Pensjón hevur síðani 
byrjan verið, at vit skulu hava einfaldar tryggingar til 
so lágan kostnað, sum til ber. Við gjøgnumskygni og 
opinleika er málið, at ongin rindar meira fyri trygging 
enn neyðugt, og at mest møguligt fer til pensjónsupp-
sparing. Betri Pensjón hevur ment tryggingar pakkar, 
sum eru einfaldir at tekna. Hesir pakkar fevna um 
lívstrygging og bráðsjúkutrygging. Arbeitt verður við at 
gera loysnir til virkir og fakfeløg, sum eru einfaldar at 
umsita og fyri lágan kostnað.

Størri virkir og fakfeløg kunnu gera avtalu við Betri 
Pensjón um egnan bólkaroknskap. Sum dømi kann 
nevnast, at eitt fakfelag, ið Betri Pensjón gjørdi avtalu 
við í 2010, hevur fingið borið aftur meira enn 80% av 
tryggingargjøldunum.  Hesin peningur er nýttur til at 

Leiðslufrágreiðing 

 • Úrslitið farna tíðarskeið avlop á 4,2 mió. kr. 

 • Úrslitið áðrenn skatt 5,1 mió. kr.

 • Solvensdekningur við árslok 153,4 % 

 • Onki vinnningsbýti verður útlutað

 • Úrslitið fyri 2015 áðrenn skatt fer væntandi at verða millum 0-5 mió. kr. 

Í stuttum 

lækka tryggingargjaldið hjá limunum við nærum eini 
helvt, og er við hesum munandi meiri peningur farin til 
pensjónsuppsparing. 

Umráðandi er at hava eina góða pensjónsskipan.   

Tryggingargjøldini
Samlaðu tryggingargjøldini í 2014, íroknað innskot 
og pensjón flutt frá øðrum feløgum, vóru 97,6 mió. kr 
 samanborið við 264,9 mió kr. í 2013. Stóri vøksturin í 
2013 stavaði serliga frá stórum innskotum í  sambandi 
við yvirtøku av pensjón um frá øðrum veitarum. Hesi 
inn skot kunnu sveiggja munandi frá ári til ár. Um bert 
verður hugt at teimum regluligu árligu tryggingargjøldu-
num, øktust hesi við umleið 20%. Tað má metast sum 
nøktandi og er omanfyri metingina í rakstrar ætlanini fyri 
2014.

Í rakstrarætlanini fyri 2014 varð roknað við lítlum 
avlopi. Rakstraravlopið hjá Betri Pensjón í 2014 aftaná 
skatt varð 4,2 mió. kr. samanborið við 0,1 mió. kr í 
2013. Árið 2014 royndist sostatt sera jaligt og er hetta 
besta úrsliti hjá felagnum nakrantíð.
Samlaði rakstrarkostnaðurin var 13,0 mió. kr., ímóti 
11,7 mió kr. í 2013. 

ÍLØGUVIRKSEMI

Gott avkast í 2014
Samlaða avkastið frá partabrøvum var 14,6% í 2014, 
meðan avkastið frá lánsbrøvum var 2,6%. Øll íløgu-
prógvini, sum Betri Pensjón nýtir, góvu vinning í 2014.

Jalig búskaparlyklatøl høvdu við sær hækkandi mark-
naðar  rentur í byrjanini av 2014. Men stutt eftir komu 
ábendingar um fallandi vøkstur, viknandi álitistøl 
og fallandi prísvøkstur í Evropa. Hetta hevði við sær, 
at Evropeiski meginbankin í fleiri umførum lækkaði 
leiðandi renturnar. Støðan í búskapinum og átøkini frá 

meginbankanum høvdu við sær, at marknaðarrenturnar 
lækk aðu meginpartin av árinum. Orsakað av rentufall-
inum hava íløgufeløg, ið gera íløgur í donsk lánsbrøv, 
givið lutfalsliga gott avkast á 3,4% í 2014. Rentustøðið er 
nú vorðið so lágt, at roknað verður við, at vanlig lánsbrøv 
geva avmarkað av sær í 2015.

Sjálvt um evropeiski marknaðurin haltaði eftir, so stóð 
partabrævamarknaðurin sum heild seg væl í 2014. 
Orsøkin var, at fyritøkur skrásettar í keypsskálum, kundu 
vísa á góð roknskaparlig úrslit, og samstundis var torført 
at finna nøktandi avkast í øðrum íløgu ognum. 
Við omanfyri nevndu avkastum vildi avkastið hjá einum 30 
ára gomlum kunda við miðal váðastøði verið 11,6% í  2014.
 

Fíggjarstøðan
Fíggjarstøðan hjá Betri Pensjón øktist úr 691,3 mió. kr. í 
795,0 mió. kr. í 2014. Avsetingarnar fyri Unit Link avtalur 
øktust úr 614,8 mió. kr. í 734,7 mió. kr.
Eginognin var 43,5 mió. kr. við árslok 2014 samanborið 
við 39,3 mió. kr. í 2013.

Býtið av ársúrslitinum
Nevndin mælir til, at ársúrslitið verður flutt til komandi ár.

 
Útlit fyri 2015
Útlitini hjá Betri Pensjón fyri 2015 eru góð. Tað verður 
støðugt arbeitt við at røkka so nógvum kundum sum 
tilber. At eftirlønarlógin er sett í gildi, fer at hava jaliga 
ávirkan á kundatilgongdina í 2015.

Hvat eru 100 krónur blivnar til?

Partabrøv Lánsbrøv

Gongdin í Íløgudeildum

Síðan ársbyrjan Seinasta mánaðin
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Betri Pensjón fer framhaldandi at bjóða seg fram sum 
pensjónsfelagið hjá einstaklingum, virkjum og fak-
feløgum. 

Tað er ilt at meta um gongdina á virðisbrævamarknaðu-
num, sum í ávísan mun hava ávirkan á úrslitið hjá 
felagnum. 

Samanumtikið væntar felagið framhaldandi vøkstur í 
tali av kundum og tryggingargjøldum, og roknar við, at 
avlopið í 2015 verður millum 0-5 mió. kr.

Hendingar eftir árslok
Frá degnum fyri fíggjarstøðuni við árslok 2014 til í dag er 
onki hent, sum hevur týðandi ávirkan á ársfrásøgnina.

Vitanartilfeingi
Fyri Betri Pensjón er tað av alstórum týdningi, at starvs-
fólk hava høgt vitanarstøði. Øllum starvsfólkum verður 
tryggjað viðkomandi útbúgving og eftirútbúgving fyri 
at økja førleikarnar, so felagsins kundum verður veitt 
hollasta ráðgeving.

Menning
Betri Pensjón leggur stóran dent á at betra um kapp-
ingarføri við øðrvísi tryggingarvørum. Tað verður 
støðugt arbeitt við menning á økinum.

Virkisgongdir
Fyri at tryggja, at allir viðkomandi kundaupplýsingar eru 
til taks og lætt atkomiligar, verður arbeitt miðvíst við at 
goyma hesar ravtøkniliga (elektroniskt). Arbeitt verður 
miðvíst við at hava dagførda og nútímans heima síðu.
Heimasíðan skal verða besti miðilin hjá kundanum at 
koma í samband við felagið. Á heima síðuni skal kundin 
finna allar upplýsingar um síni pensjóns- og tryggingar-
viðurskifti.

Tøknifrøði
Stórur dentur verður lagdur á rakstrartrygdina í teimum 
tøkniligu loysnunum, sum valdar verða. Støðugt verður 
arbeitt við at styrkja um KT-trygdina, sum er grundað á 
KT-politikk, sum ásetur tey yvirskipaðu trygdarkrøvini.
Menning og rakstur av kjarnuskipanum eru løgd hjá 
uttanhýsis veitara. Hetta er gjørt fyri at tryggja fram-
haldandi menning og rakstrartrygd og eisini við atliti til 
tilfeingið og kostnað.

Compliance og Ábyrgd
Fyri at tryggja, at allar leiðreglur, politikkir og reglu gerðir 
verða hildnar, er regulætlan (compliance) gjørd. Hon 
skal tryggja, at greiður leistur er viðvíkjandi endur skoðan 
og eftirmeting av øllum leiðreglum, politikkum og reglu-
gerðum á hvørjum ári.
Stjórnin hevur ábyrgdina av, at reglugerð, leiðreglur og 
politikkir verða fylgd.

Regulvørðurin (ábyrgdarhavandi av compliance) hevur 
árliga samrøður við viðkomandi starvsfólk fyri at stað-
festa, hvørt leið reglur og politikkir verða fylgd í verki.

Á hvørjum ári ger nevndin eftirmeting av øllum reglu -
gerðum, leiðreglum og politikkum, og tekur støðu til 
um dagføringar skulu gerast. Soleiðis verður tryggjað, 
at allar reglugerðir, leiðreglur og politikkir hjá felagnum 
støðugt fylgja ásettum lógarkrøv um, og at eftirlit er við, 
at hesi verða fylgd í verki.

Stýring av váða
Betri Pensjón metir váða at fevna um øll viðurskifti, 
ið kunnu hava neiliga ávirkan á møguleikar felagsins 
at røkka handilsligum málum. Betri Pensjón nýtir væl 
skipaðar mannagongdir til at stýra váðunum. Eisini 
hevur nevndin ásett umfatandi yvirskipaðar leiðreglur, 
sum stjórn og leiðsla alsamt halda eyga við, verða 
hildnar.

Tryggingarváðar

Týdningarmestu váðarnir Val í mun til váðar Váðalækkandi virksemi

Livitíð

Deyðstíttleiki

Avlamnistíttleika

Spjaðing

Lønandi virksemi á øllum tryggingar-
produktum.

Váðaspjaðing millum tryggingar- og 
kundabólkar.

Avmarkandi úrslitsávirkan frá einstøk-
um skaðahendingum við endurtrygging.

Felagið brúkar prísásetingaramboð, 
sum taka hædd fyri váðunum og 
marknaðarstøðuni.

Greiðar inntekningarreglur.

Váðajavning við endurtrygging og við 
hámørkum fyri ymsum tryggingar-
dekningum.

Gott dátugrundarlag.

Operationellur váði

Týdningarmestu váðarnir Val í mun til váðar Váðalækkandi virksemi

KT-váðar

Løgfrøðiligir váðar

Umsitingarligir váðar

Svik

Umdømi

Strategi

Tað verður ásannað og góðtikið, at ikki 
slepst heilt undan rakstrarligum váðum, 
men at hetta støðugt skal avmarkast til 
støðið, sum nevndin góðtekur

Felagið avmarkar operationellan váða 
við politikkum, leiðreglum,  innaneftir-
liti og funktiónsskilnaði. Hetta verður 
alsamt endurskoðað og dagført. 

Harumframt fylgir felagið neyvt við 
gongdini á marknaðinum fyri at tryggja, 
at prísir og tænastustøði eru kappingar-
før. 

Stórur dentur verður lagdur á góða 
kundatænastu umframt opinleika og 
gjøgnumskygni í samskiftinum við 
kundan.

Marknaðarváðar

Týdningarmestu váðarnir Val í mun til váðar Váðalækkandi virksemi

Rentuváði

Partabrævaváði

Mótpartsváði

Gjaldførisváði

Yvirskipaða málið við íløguvirksemi 
felagsins er at fáa sum mest avkast við 
einum ásettum váðastøði, sum nevndin 
setur.

Miðað verður ímóti at hava eina rímu-
liga spjaðing av íløgunum.

Nevndin í Betri pensjón hevur samtykt 
ein íløgupolitikk, sum ásetir karmarnar 
fyri íløgur felagsins. Íløgupolitikkurin 
verður dagførdur eftir tørvi ella í minsta 
lagi einaferð um árið

Marknaðarváðin verður avmarkaður 
við, at felagið grundar sítt virksemi á 
Unit Link tryggingar, har kundarnir bera 
allan íløguváðan. 

Spjaðingarváðin verður avmarkaður við 
at spjaða íløgur felagsins í íløguprógv 
við undirliggjandi lánsbrøvum og parta-
brøvum.

Gjaldførisváðin verður avmarkaður við 
at hava munandi partar av íløgunum í 
tøkum peningi og í íløguprógvum, sum 
skrásett eru í keypsskálum.

Mótpartsváðin verður m.a. avmarkaður 
við at samstarva við íløguumsitarar, sum 
hava drúgvar royndir og gott orð á sær.

Tað verður leypandi gjørd frágreiðing 
um íløgugongdina hjá felagnum.

Víst verður eisini til Váðafrágreiðingina hjá móðurfelagnum Ognarfelag Tryggingartakaranna f.v.a.á., 
sum er at finna á heimasíðuni www.trygging.fo.
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Etiskar reglur í sambandi við íløgur
Betri Pensjón setir stór krøv til, hvussu samanspardi 
peningurin verður umsitin, og hvørji etisk krøv verða 
sett til íløgurnar. Dagført yvirlit yvir, hvørjar fyritøkur 
eru fevndar av íløguprógvum felagsins, er til skjals á 
www.sparinvest.dk og www.sparindex.dk.

 
Váðaframtíðarmynd
Váðaviðurskiftini er myndaði í talvuni niðanfyri. Talvan 
vísir váðaviðurskiftini undir teimum settu fyritreytu-
num fyri teir týdningarmestu váðafaktorarnar. Teir settu 
faktorarnir skulu ikki takast sum væntanirnar hjá Betri 
Pensjón, men skulu einans takast sum dømi.

Váðamyndir:
a) Rentuhækking uppá 0,7 prosent stig
b) Rentulækking uppá 0,7 prosent stig
c) Partabrævalækking á 12 prosent
d) Fall í marknaðarvirðinum á bygningar á 8 prosent

Kapitalstyrki
Niðanfyri er yvirlit, ið vísur kapitalstyrkina hjá Betri 
Pensjón P/F í mun til tryggingarskyldurnar:

(Kr. 1.000) 2014 2013

Eginogn 43.469 39.266

Immateriel ogn 3.503 2.576

Útsett skattaáogn 0 0

Grundarfæfeingi 39.967 36.691

Fæfeingiskrav 26.053 26.111

Kapitalstyrki 13.914 10.579

Við árslok 2014 var kapitalstyrkin hjá felagnum 13,9 
mió.kr. í mun til 10,6 mió.kr. við árslok 2013. Mett 
verður, at felagið hevur neyðugu fíggjarligu styrkina við 
atliti til galdandi lógarkrøv.
Viðmerkjast skal, at fæfeingiskravið er 3,5 mió. evrur 
(26,1 mió kr.) 

 
Individuellur solvenstørvur
Føroysku ásetingarnar um individellan solvenstørv eru 
meinlíkar teimum í Danmark, og eru hesar galdandi 
inn til nýggja evropeiska Solvens II verður sett í gildi. 
Individuelli solvenstørvurin ger upp kapitalkravið 
fyri tryggingarfelagið við støði í váðunum, felagið 
hevur. Vegleiðingin hjá Tryggingareftirlitinum ásetir 
ikki nakran serligan hátt til uppgerðina. Felagið skal 
sjálvt velja uppgerðarháttin og skal taka støðu til allar 
týðandi váðar.

Sum fastur táttur í váðastýringini, eyðmerkir og 
nøgdargreinar nevndin minst eina ferð um árið  allar 
týdningarmiklar váðar hjá felagnum. Fyri hvønn 
váðabólk verður ásett eitt kapitalkrav, sum nýtt verður í 
sambandi við uppgerð av individuella solvenstørvinum. 
Váðametingin er í høvuðsheitinum grundað á politikkir, 
sum hvørt ár verða viðgjørdir og góðkendir av nevnd-
ini. Í uppgerðini av individuella solvenstørvinum tekur 
Betri Pensjón P/F støði í Solvens II royndarútrokningini 
QIS5 frá EU.

Individuelli solvenstørvurin hjá Betri Pensjón P/F er 
11,4 mió.kr. við árslok 2014. Yvirdekningurin í mun til 
individuella solvenstørvin var 28,0 mió.kr.

Eigaraviðurskiftir
TF Holding P/F er móðurfelag hjá Betri Pensjón P/F og 
eigur allan partapeningin hjá felagnum.

Váðaviðurskifti 
við ymiskum 
framtíðarmyndum
- tølini eru eftir skatt

Váða-
mynd

Samlað 
ávirkan
á úrslit 

(t.kr.)

Broyting í
eginogn 

felagsins

31. desember 2013

Rentuberandi fíggjarkrøv a -280 -0,7 %

Rentuberandi fíggjarkrøv a 280 0,7 %

Partabrøv b -792 -2,0 %

Fastogn c 0 0

31. desember 2014

Rentuberandi fíggjarkrøv a -235   -0,5%

Rentuberandi fíggjarkrøv a 235 0,5%

Partabrøv b -829 -1,9%

Fastogn c 0 0

Leiðslustørv hjá nevnd og stjórn
Upplýsingar um onnur leiðslustørv hjá nevnd og stjórn 
sambært § 129a í Kunngerð um ársfrásagnir hjá trygg-
ingarfeløgum og haldfelagsskapum.

Nevndarformaður: 
Regin Hammer

Stjóri í TF Holding P/F og forstjóri í Tryggingarfelagið 
Føroyar P/F.

Nevndarsessir:
Nevndarformaður:  Faroes Insurance Company  
   Guernsey Ltd.
Nevndarformaður:  Rundingur P/F
Næstformaður:   Búagrunninum undir 
   Vinnumálaráðnum
Nevndarlimur:   Arbeiðsgevarafelagið 
   fyri Fíggjarstovnar

Næstformaður: 
Súni Schwartz Jacobsen

Forstjóri í Ognarfelagið Tryggingartakaranna f.v.a.á., 
TF Holding P/F og í Eik Banka P/F, og stjóri í TF Íløgur 
Sp/f og TF Ognir Sp/f .

Nevndarsessir:
Nevndarformaður:  Inni P/F
Næstformaður:   Felagið Føroyskir 
   Peningastovnar
Næstformaður:   Faroe Insurance Company  
   Guernsey
Nevndarlimur:   Arbeiðsgevarafelagið fyri   
   Fíggjarstovnar
Nevndarlimur:   SDC A/S

Nevndarlimur: 
Heini Joensen

Nevndarsessir:
Nevndarlimur:   H. N. Jacobsen’s Bókahandil P/F
Nevndarlimur:   Rundingur P/F

Nevndarlimur: 
Herjolvur P. Jacobsen

Nevndarsessir:
Nevndarformaður:  Bókamiðsølan P/F
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Nota DKK 1.000 2014 2013

Rakstrarroknskapur 

Tryggingargjøld fyri egna rokning

2 Bruttotryggingarinntøkur 97.573 264.875

Endurtryggingargjøld -808 -562

Tryggingargjøld fyri egna rokning í alt 96.765 264.313

Íløguvirksemi

3 Rentuinntøkur og vinningsbýti 19.589 10.850

4 Virðisjavningar 21.964 21.984

Rentuútreiðslur -73 0

Fyrisitingarkostnaður í sambandi við íløguvirksemi -2.320 -1.872

Úrslit av íløguvirksemi í alt 39.160 30.962

Tryggingarveitingar
5 Útgoldnar veitingar -22.200 -9.500

6 Broyting í endurgjaldsavsetingum 22.317 -27.680

Tryggingarveitingar fyri egna rokning í alt 117 -37.180

Broyting í avseting til Unit Link sáttmálar -119.888 -247.054

Rakstrarkostnaður av tryggingarvirksemi
7 Nýtekningarkostnaður -3.967 -3.515

7 Fyristingarkostnaður -8.980 -8.186

Rakstrarkostnaður av tryggingarvirksemi fyri egna rokning í alt -12.947 -11.701

Flutt úrslit av íløguvirksemi -4.377 -3.499

Tryggingartekniskt úrslit -1.171 -4.160

8 Tryggingartekniskt úrslit av sjúkra- og vanlukkutryggingarvirksemi 1.920 802

Íløguúrslit av eginognini 4.377 3.499

Úrslit áðrenn skatt 5.126 141

9 Skattur -923 -25

Ársúrslit 4.204 116

Nota DKK 1.000 2014 2013

Fíggjarstøða

OGN 

10 Immateriell ogn 3.503 2.576

Materiell ogn

Rakstrargøgn 0 0

11 Materiell ogn í alt 0 0

Aðrar fíggjarligar íløguognir

Íløguprógv 28.688 42.663

Onnur útlán 9.177 11.754

Innlán í kreditfeløgum 17.748 15.721

Aðrar fíggjarligar íløgur í alt 55.613 70.138

12 Íløguognir í alt 55.613 70.138

13 Íløguognir knýttar at Unit Link avtalum 734.708 614.820

Áogn

Áogn hjá tryggingartakarum 785 0

Áogn í sambandi við beinleiðis tryggingaravtalur í alt 785 0

Áogn hjá tilknýttum fyritøkum 0 1

Onnur áogn 0 3.126

Áogn í alt 785 3.127

Tíðaravmarkingar

Rentur og leiga tilgóðar 138 176

Aðrar tíðaravmarkingar 236 505

Tíðaravmarkingar í alt 374 681

Ogn í alt 794.983 691.342
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Nota DKK 1.000 2014 2013

Fíggjarstøða 

SKULD

Eginogn

Partapeningur 50.000 50.000

Yvirkursur við partabrævaútgávu 35.000 35.000

Flutt úrslit -41.531 -45.734

14 Eginogn í alt 43.469 39.266

Avsetingar til tryggingar- og íløguavtalur

Endurgjaldsavsetingar 3.544 22.364

Avsett til bonus og avsláttur av tryggingargjøldum 6.198 9.339

Avsetingar til Unit Link avtalur 734.708 614.820

15 Tryggingartekniskar avsetingar í alt 744.450 646.524

Avsettar skyldur
9 Avsett til útsettan skatt 608 462

Avsettar skyldur í alt 608 462

Skuld 

Skuld í samband við trygging 548 868

Skuld til tilknýttar fyritøkur 976 1.200

Onnur skuld 3.544 1.936

Skuld í alt 5.067 4.003

Tíðaravmarkingar 1.389 1.087

Skuld í alt 794.983 691.342

1 Nýttur roknskaparháttur
16 Eventualskyldur og trygdarveitingar
17 Nærstandandi partar
18 Viðkvæmisgreining av fíggjarognum
19 Býti av samlaðum íløguognum á virkisøki og stað

DKK 1.000

Eginognsuppgerð 

Partapeningur Yvirkursgrunnur Flutt úrslit Eginogn 

Eginogn 1. januar 2013 50.000 35000 -45.849 39.151

Rørslur á eginognini í 2013 

Ársúrslit 115 115

Eginogn 31. desember 2013 50.000 35000 -45.734 39.266

Eginogn 1. januar 2014 50.000 35000 -45.734 39.266

Rørslur á eginognini í 2014 

Ársúrslit 4.204 4.204

Eginogn 31. desember 2014 50.000 35000 -41.531 43.469
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Notur
 

ALMENT

Ársfrásøgnin er gjørd sambært Løgtingslóg um trygg-
ingarvirksemi og kunngerð nr. 2 frá 30. desember 2009 
um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelags-
skapum (hereftir kunngerð nr. 2). 

Í rakstrarroknskapinum eru gjørdar broytingar í flokk-
ing millum nýtekningarkostnaðir, fyrisitingarkostnaðir 
og fyrisitingarkostnað í sambandi við íløgur. Broytingin 
er eisini framd í samanberingartølum fyri 2013.
Av somu orsøk eru tølini í 5 ára yvirlitinum á síðu 5, 
eldri enn 2013, ikki sambærilig við tølini fyri 2013 og 
2014. 
Broytingarnar hava onga ávirkan á úrslit ella eginogn 
felagsins. 

Nýttur roknskaparháttur er óbroyttur í mun til árs-
frásøgnina 2013.

Avrunding av upphæddum
Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum 
v.m. verða avrundað til heil tøl. Av tí at tølini verða 
avrundað hvørt fyri seg, kunnu avrundingarmunir 
vera millum upplýstar samanteljingar og summin av 
einstøku tølunum.

Um innroknan og virðisáseting í ársfrásøgnini
Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er 
sannlíkt, at felagið fær framtíðar fíggjarligar ágóðar, og 
virðið á ognunum kann gerast upp álítandi.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er 
sannlíkt, at felagið í framtíðini skal av við fíggjarligar 
ágóðar, og støddin á skyldunum kunnu gerast upp 
álítandi.

Inntøkur verða innroknaðar í rakstrarroknskapin so 
hvørt sum tær verða vunnar, harundir virðisjavningar 
av fíggjarligari ogn og skuld. Í rakstrarroknskapi-
num verða somuleiðis innroknaðar allar útreiðslur 
– herímill um tryggingarveitingar og broyting í avset-
ingum – sum eru við til at røkka ársins inntøku.

Konsernviðurskifti og nærstandandi partar
Handil og tænastur millum feløg í samtakinum verða 
avgreidd til marknaðarprís ella á útreiðslunøktandi støði.

Roknskaparligar metingar
Roknskaparliga virðið á ávísum ognum og skyldum er 
tengt at metingum av, hvussu hesar ognir og skyldur 
verða ávirkaðar av framtíðar hendingum.

Umrokning av útlendskum gjaldoyra og kurstryggjan
Ársfrásøgnin er í donskum krónum. Leypandi verða 
transaktiónir í útlendskum gjaldoyra umroknaðar til 
danskar krónur við gjaldoyrakursinum á transaktións-
degnum. 

Áogn, skuld og aðrir peningaligir postar í útlendskum 
gjaldoyra verða umroknað til danskar krónur við gjald-
oyrakursinum á degnum fyri fíggjarstøðuni. Staðfestur 
og ikki staðfestur vinningur ella tap av umrokning av 
útlendskum gjaldoyra verður innroknað í rakstrar-
roknskapin undir íløguvirksemi.

Rakstrarúrslit
Felagið hevur býtt rakstrarúrslitið fyri 2014 eftir kontri-
butiónsmeginregluni, sum í stuttum merkir, at tey, ið 
eru við til at skapa úrslitið, fáa sín lut í hesum.

 

RAKSTRARROKNSKAPURIN

Tryggingargjøld f.e.r.
Upphæddin fevnir um brutto tryggingarinntøkur 
javnað fyri latin endurtryggingargjøld.

Úrslit av íløguvirksemi
Rentuinntøkur og vinningsbýti v.m. fevnir um ársins 
rentuinntøku av innlánum, virðisbrøvum og vinnings-
býti av partabrøvum. Virðisjavningar fevna um ársins 
virðisjavning av virðisbrøvum.

Tann partur av fyrisitingarkostnaði felagsins, sum hevur 
beinleiðis tilknýti til íløguvirksemi, verður innroknaður 
sum fyrisitingarkostnaður av íløguvirksemi.

Tryggingarveitingar
Goldnar veitingar í árinum, umframt broyting í avset-
ingum til endurgjøld frádrigið endurtryggjarans part 
verða innroknaðar sum tryggingarveitingar. Upp-
hæddin fevnir eisini um afturkeyp av tryggingargjøld-
um og afturberingar av tryggingargjøldum.

Rakstrarkostnaðir av tryggingarvirksemi
Tann parturin av rakstrarkostnaðinum, ið beinleiðis 
ella óbeinleiðis kann knýtast at fasthaldan av verandi 
tryggingum og/ella at nýtekningum, er vístur undir 
nýtekningarútreiðslum.

Fyrisitingarkostnaður fevnir um útreiðslur, sum eru 
nýttar í sambandi við umsiting av verandi tryggingum 
og av tíðargreinaðum útreiðslum, ið viðvíkja rokn-
skaparárinum.

Flutt úrslit av íløguvirksemi
Fevnir um tann partin av úrslitinum av íløguvirksemi, 
sum viðvíkur eginognini. Tað eru ikki ávísar íløguognir 
knýttar at eginognini, og tí verður parturin hjá egin-
ognini roknaður út sum ein lutfalsligur partur av 
samlaða úrslitinum.

Tryggingartekniskt úrslit av sjúkra- 
og vanlukkutryggingarvirksemi
Vísur tryggingartekniska úrslitið av felagsins sjúkra- og 
vanlukkutryggingarsáttmálum. Úrslitið er útgreinað í 
notu við niðanfyristandandi linjum:

• Tryggingargjøld fyri egna rokning
 Uppkravd tryggingargjøld við frádrátti av   
 møguligum endurtryggingargjaldi.

• Skaðaendurgjøld
 Fevnir um goldnar veitingar í árinum við 
 frádrátti av møguligum endurgjaldið frá 
 endurtryggjarum og javningar av rørslum í  
 skaðaavsetingum viðvíkjandi sjúkra- og 
 vanlukkutryggingarsáttmálum.

Skaðaendurgjøld fyri egna rokning fevnur soleiðis um 
kend og væntað skaðendurgjøld í roknskaparárinum 
og eisini møguligt úrslit av endurgjaldsavsetingum.

Skaðatiltak vivíkjandi sjúkra- og vanlukkutrygging er 
í fíggjarstøðuni víst í linjuni endurgjaldsavsetingar, ið 
eisini inniheldur lívstryggingaravsetingar.

Skattur
Skattur av ársúrslitinum er roknaður skattur við 
18% við støði í úrsliti áðrenn skatt, tillagað fyri ikki 
skatt skyldugar inntøkur og útreiðslur. Útreiðsluførdi 
skatturin fevnir um aktuellan skatt av skattskylduga 
ársúrslitinum og javning av útsettum skatti.

Avsetingin til útsettan skatt verður roknað við 18% 
av teimum tíðarbundnu frávikunum, sum stava frá, at 

inntøkur og útreiðslur ikki verða tiknar við í rakstrar-
roknskapinum og skattskyldugu inntøkuna í sama 
tíðarskeiði.

Útsett skattaáogn, herímillum skattliga virðið á fram-
flytingarheimilaðum skattligum halli, verður innroknað 
við tí virði, sum ognin væntandi verður realiserað fyri.

Felagið er samskattað við móðurfelagið, TF  Holding 
P/F. Í tann mun skattlig hall verða nýtt av øðrum 
feløgum í samskattingini, verður skattavirðið av halli-
num goldið tí felagnum, sum letur hallið frá sær.

 

FÍGGJARSTØÐAN

Immateriell ogn
Immateriell støðisogn verður upptikin til útveganarprís 
við frádrátti av samlaðum avskrivingum.

Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku roknskapar-
árini og er sett út frá væntaðu brúkstíðini, tó í mesta 
lagi í 20 ár.

Avskrivingartíðarskeið:
Ritbúnað 5-7 ár

Immateriell støðisogn verður niðurskrivað til endur-
vinningarvirðið, um hetta er lægri enn roknskaparliga 
virðið. Fyri hvørja ogn sær verður árliga mett um tørvur 
er á niðurskriving.

Materiell støðisogn
Materiell støðisogn verður innroknað til útveganarprís 
við frádrátti av samlaðum avskrivingum.
Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku roknskapar-
árini og er sett út frá væntaðu brúkstíðini og mettum 
restvirði.

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

Avskrivingartíðarskeið:
Innbúgv 3-7 ár
Edv-útgerð 3-7 ár

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

Íløguognir
Virðisbrøv verða innroknað í fíggjarstøðuna til keyps-
prís við frádrátti av keypskostnaði og verða eftir fyrstu 
innrokning virðissett til dagsvirðið. Handlað virðisbrøv 
verða tikin við/úr fíggjarstøðuni á avrokningardegnum. 
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Nota DKK 1.000 2014 2013

2 Bruttotryggingarinntøkur

Leypandi gjøld

Individuelt teknaðar tryggingar 5.531 4.688

Tryggingar teknaðar í sambandi við starvsetan 60.454 47.944

Leypandi gjøld í alt 65.985 52.632

Eingangsgjøld

Individuelt teknaðar tryggingar 1.438 1.505

Tryggingar teknaðar í sambandi við starvsetan 12.198 193.313

Eingangsgjøld í alt 13.636 194.818

Inntøkur frá samlagstryggingum 17.952 17.425

Bruttotryggingarinntøkur í alt 97.573 264.875

Herav gjøld

úr Føroyum 97.573 264.875

Tal av tryggjaðum

Individuelt teknaðar tryggingar 821 663

Tryggingar teknaðar í samband við starvsetan 9.748 7.628

Samlagstryggingar 9.136 9.210

3 Rentuinntøkur og vinningsbýti

Rentur av virðisbrøvum, innlánum og útlánum 550 624

Vinningsbýti frá kapitalpørtum 19.039 10.226

Rentuinntøkur og vinningsbýti í alt 19.589 10.850

4 Virðisjavningar

Partabrøv 18.908 28.224

Lánsbrøv 3.056 -6.240

Virðisjavningar í alt 21.964 21.984

5 Útgoldnar veitingar

Eftirløn -2.488 -2.516

Eingangsútgjøld við deyða -4.062 -3.290

Eingangsútgjøld við pensionering -1.064 -431

Avlamisveitingar -4.295 0

Samlagstryggingar -1.908 -106

Afturkeyp -2.520 -3.157

Bonus og avsláttur -5.863 0

Útgoldnar veitingar í alt -22.200 -9.500

Dagsvirði á børsskrásettum virðisbrøvum verður gjørt 
upp við støði í børsskrásetta endakursinum við árslok.

Áogn
Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, har 
hædd verður tikin fyri væntaðum tapum.

Avsetingar til tryggingar- og íløguavtalur
Avsetingar til Unit Link avtalur fevnir um goldin 
inngjøld við ískoyti av virðisjavningum og við frádrátti 
av útgjøldum og fyrisitingarkostnaði.

Avsetingar til bonus og avsláttur av tryggingargjøld-
um umfatar skyldur til at veita bonus og avsláttur av 
inngoldnum tryggingargjøldum v.m.

Avsetingar til endurgjøld fevnir um fráboðaðar, men 
ikki útgoldnar tryggingarveitingar og eisini um mót-
tikin eingangsinngjøld, ið enn ikki eru deild á Unit Link 
avtalur. Upphæddini fevnir harumframt um eina met-
ing av tryggingarveitingum, sum stava frá tryggingar-
hendingum í roknskaparárinum, men sum ikki eru 
fráboðaðar við árslok. 

Skuld
Skuld verður mátað til amortiseraðan kostprís, og hetta 
svarar vanliga eisini til áljóðandi virði.

Útsettur skattur
Útsettur skattur verður roknaður av øllum viðkomandi 
tíðarbundnum munum millum roknskaparlig og skatt-
lig virðir av ognum og skyldum.  

Útsettur skattur verður innroknaður við støði í teimum 
skattareglum og skattasatsum, sum eru galdandi á 
statusdegnum. Útsett skattaogn, harundir skattavirðið 
av framfluttum skattligum hallum, verða innroknað til 
tað virði, ognin kann væntast at kunna realiserast fyri.

Tíðaravmarkingar
Fevnir um forútgoldin váðagjøld.

Aktuellur skattur
Skyldugur skattur verður innroknaður í fíggjarstøðuna 
við teirri upphædd, sum kann útroknast av skatt skyld-
ugu inntøkuni fyri árið, javnað fyri skatt viðvíkjandi 
undanfarnum árum.

Lyklatøl
Hesi eru útroknað sambært ásetingum í kunngerð nr. 2 
frá 30. desember 2009 um ársfrásagnir hjá tryggingar-
feløgum og haldfelagsskapum.
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Nota DKK 1.000 2014 2013

6 Broyting í endurgjaldsavsetingum

Avsett endurgjøld 19.121 -21.832

Avsett til bonus og avsláttur 3.196 -5.848

Broyting í endurgjaldsavsetingum í alt 22.317 -27.680

7 Nýtekningar- og fyrisitingarkostnaðir innihalda

Starvsfólkakostnað

Lønir -4.346 -4.246

Eftirlønir -713 -726

Aðrir kostnaðir til almannatrygd -159 -158

Lønarhæddaravgjald -440 -425

Aðrir starvsfólkakostnaðir -104 -193

Starvsfólkakostnaður í alt -5.762 -5.749

Løn og samsýning til nevnd og stjórn

Nevndarsamsýning* -36 -36

Stjórn** -1.153 -1.155

Fulltíðarstørv 8 8

*Av hesum hevur Herjolvur P. Jakobsen fingið samlaðar 36 tkr.

**Umframt upplýstu tøl, hevur stjórnin eisini frían bil og frítt fjarsamskifti.

Samsýning til grannskoðarar

SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f

Grannskoðan -130 -281

Aðrar tænastuveitingar -16 -38

Útreiðslur til grannskoðarar í alt -146 -319

8 Tryggingartekniskt úrslit av sjúkra- og vanlukkutrygging

Tryggingargjøld fyri egna rokning

Tryggingargjøld brutto 4.180 2.699

Tryggingargjøld fyri egna rokning í alt 4.180 2.699

Skaðaendurgjøld

Útgoldnar veitingar -1.960 -1.440

Broyting í avsetingum til endurgjøld -300 -457

Skaðaendurgjøld fyri egna rokning í alt -2.260 -1.897

Úrslit av sjúkra- og vanlukkutrygging í alt 1.920 802

Nota DKK 1.000 2014 2013

9 Skattur

Úrslit áðrenn skatt 5.126 141

Skattur 18% -923 -25

Skattur í samskatting -777 -138

Broyting í útsettum skatti -145 113

Skattur sambært ársfrásøgn -923 -25

Avstemmað skattaupphædd -923 -25

Útsettur skattur

Immateriell ogn -631 -464

Rakstrargøgn 23 1

Útsettur skattur í alt -607 -462

10 Immateriell ogn

Útveganarvirði 1. januar 9.122 9.122

Frágongd í árinum 0 0

Tilgongd í árinum 1.868 0

Útveganarvirði 31. desember 10.990 9.122

Avskrivingar 1. januar -6.547 -5.917

Afturførdar avskrivingar 0 0

Avskrivingar í árinum -941 -630

Av- og niðurskrivingar 31. desember -7.488 -6.547

Roknskaparligt virði 31. desember 3.503 2.576

Roknskaparligt virði við ársbyrjan 2.576 3.205

Verður avskrivað yvir 5-7 ár 5-7 ár

11 Materiell ogn

Útveganarvirði 1. januar 1.756 1.756

Tilgongd í árinum 167 0

Útveganarvirði 31. desember 1.923 1.756

Avskrivingar 1. januar -1.756 -1.756

Avskrivingar í árinum -167 0

Av- og niðurskrivingar 31. desember -1.923 -1.756

Roknskaparligt virði 31. desember 0 0

Roknskaparligt virði við ársbyrjan 0 0

Verður avskrivað yvir 3-7 ár 3-7 ár
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Nota DKK 1.000

12 Útgreinan av íløguognum

Roknskaparligt virði

Ársbyrjan Árslok

Íløguprógv í útlendskum partabrøvum 15.840 6.648

Íløguprógv í øðrum kapitalpørtum í alt 15.840 6.648

Íløguprógv í statslánsbrøvum 10.019 9.971

Íløguprógv í realkreditlánsbrøvum 13.722 9.594

Íløguprógv í virkislánsbrøvum 3.082 2.476

Íløguprógv í lánsbrøvum í alt 26.823 22.041

Avkast í % 
áðrenn skatt

Íløguprógv í útlendskum partabrøvum 12,2%

Íløguprógv í øðrum kapitalpørtum í alt 12,2%

Íløguprógv í statslánsbrøvum 1,2%

Íløguprógv í stutt og langtíðar realkredit- og statslánsbrøv 3,8%

Íløguprógv í virkislánsbrøvum -3,0%

Íløguprógv í lánsbrøvum í alt 1,8%

2014 2013

13 Íløguognir knýttar at Unit Link avtalum

Býti av íløguognum uttan trygd

Partabrøv 217.086 177.336

Lánsbrøv 517.623 437.484

Íløguognir knýttar at Unit Link avtalum í alt 734.708 614.820

Nota DKK 1.000 2014 2013

14 Eginogn

Partapeningur

Partapeningur við ársbyrjan 50.000 50.000

Partapeningur í alt 50.000 50.000

Yvirkursgrunnur

Yvirkursgrunnur við ársbyrjan 35.000 35.000

Yvirkursgrunnur í alt 35.000 35.000

Flutt úrslit

Fluttur úrslit við ársbyrjan -45.734 -45.849

Flutt frá ársúrslitinum 4.204 115

Flutt úrslit í alt -41.531 -45.734

Eginogn við árslok 43.469 39.266

Partapeningur

Samlaði partapeningurin hjá felagnum, er eitt partabræv

á 50.000 tkr., ið TF Holding P/F eigur.

Grundarfæfeingið og fæfeingiskrav

Eginpeningur 43.469 39.266

Immateriell ogn -3.503 -2.576

Grundarfæfeingið 39.967 36.691

Fæfeingiskrav 26.053 26.111

15 Tryggingartekniskar avsetingar

Avseting við ársbyrjan 646.524 371.332

Bruttotryggingarinntøkur 97.573 264.875

Tryggingarveitingar -22.200 -9.500

Rentur v.m. 39.093 31.129

Umsitingargjald -6.050 -3.893

Váðaúrslit -10.490 -7.420

Tryggingartekniskar avsetingar við árslok 744.450 646.524
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Nota DKK 1.000 2014 2013

16 Eventualskyldur og trygdarveitingar

Sum trygd fyri tryggingartekniskar avsetingar eru skrásettar ognir uppá 783.876 673.204

Felagið hevur gjørt leigusáttmála við systurfelag í samtakinum, og fevnir
hann um tíðarskeiðið 1. januar 2013 - 31. desember 2022.

Felagið er samskattað við onnur feløg í samtakinum. Samskattaðu feløgini
bera tí samábyrgd fyri samlaðu skattaskyldunum.

17 Nærstandandi partar

Nevndu feløg hava týðandi ávirkan á Betri Pensjón P/F

Navn og Heimstaður                           Grundarlag fyri ávirkan

Ognarfelag Tryggingartakaranna      Móðurfelag hjá TF Holding P/F, 
Yviri við Strond 2                                 ger samtøkuroknskap.
Postboks 34
FO-110 Tórshavn
Føroyar

TF Holding P/F                                    Móðurfelag
Yviri við Strond 2
Postboks 34
FO-110 Tórshavn
Føroyar

Upplýsingar um nærstandandi partar
Ognarfelag Tryggingartakaranna f.v.a.á. eigur 100% av partabrøvunum í TF Holding P/F.

TF Holding P/F eigur 100% av partabrøvunum í Betri Pensjón P/F og hevur tí avger-
andi ávirkan á felagið.

Aðrir nærstandandi partar hjá felagnum eru nevndar- og stjórnarlimir í felagnum og at-
knýtt feløg,  nevndar- og stjórnarlimir í hesum atknýttu feløgunum, umframt nærstand-
andi persónar hjá áður allýstu persónum.

Í farna árinum, fyriuttan vanliga leiðslusamsýning, eru ikki gjørdir aðrir handlar við 
nevnd, stjórn, leiðarar ellar aðrar nærstandandi partar enn tað, ið nevnt er niðanfyri.

Samsýning til nevnd og stjórn er víst í notu 7.

Felagið keypir tænastur frá móðurfelagnum og systirfeløgum í samtakinum.

Umsitingargjøld til og frá atknýttum feløgum í samtakinum verða avroknað eftir 
útreiðslunøktandi støði. Húsaleiga hjá atknýttum feløgum verður avroknað eftir 
marknaðartreytum.

Avtala er gjørd millum feløgini í samtakinum um renting av leypandi millumverandi og 
er hendan renta ásett eftir marknaðartreytum. Í árinum eru renturnar av leypandi mil-
lumrokning við atknýtt feløg samlað -73 tkr. (-3 tkr. í 2013).

Innistandandi hjá systirfeløgum í samtakinum verða rentað eftir vanligum marknaðar-
treytum.

Týðandi samhandlar við atknýtt feløg

Húsaleiga -476 -462

Tænastu og umsitingargjald til atknýtt feløg -4.934 -3.725

Afturbering -2.054 -2.362

Týðandi samhandlar við atknýtt feløg í alt -7.464 -6.549

Nota DKK 1.000

18 Viðkvæmisgreining av fíggjarognum
Minsta ávirkan á

grundarfæ-
feingið í tkr.Hending

Rentuhækking uppá 0,7 prosent stig -236

Rentulækking uppá 0,7 prosent stig 236

Partabrævalækking á 12 prosent -829

Ognarprísalækking á 8 prosent  - 

Valutakursváði (VaR 99,5 prosent)  - 

Tap uppá mótpartar  - 

Lækking í deyðatali á 10 prosent  - 

Hækking í deyðatali á 10 prosent  - 

Hækking í óarbeiðstali á 10 prosent  - 

Felagið hevur ikki gjørt avtalu um nakrar samløgubonusskipanir, og tí hava
omanfyri nevndu hendingar onga ávirkan á felagið í mun til bonusmøguleikar.

19 Býti av samlaðum íløguognum á virkisøki og stað

Føroyar Evropa
annað

Norður 
Amerika

Suður
Amerika

Japan Miðeystur 
annað

Onnur 
lond

Ei sundur-
greinað

Í alt

Orka 0,0% 1,2% 3,7% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4%

Atfeingi 0,0% 3,8% 2,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,6% 0,0% 6,9%

Ídnaður 0,0% 10,1% 1,5% 0,0% 2,1% 0,0% 1,8% 0,0% 15,5%

Nýtslu-
vørur

0,0% 4,8% 5,5% 0,0% 4,0% 0,0% 0,6% 0,0% 14,9%

Brúkara-
vørur

0,0% 5,6% 5,4% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2%

Heilsu-
viðgerð

0,0% 1,9% 4,4% 0,0% 2,5% 0,3% 0,1% 0,0% 9,1%

Fígging 0,0% 8,1% 6,5% 0,0% 3,5% 0,1% 1,0% 0,0% 19,3%

KT 0,0% 1,5% 5,1% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2%

Fjarsam-
skifti

0,0% 1,1% 1,7% 0,0% 1,3% 0,0% 0,5% 0,0% 4,5%

Veiting 0,0% 0,3% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 3,9%

Ei sundur-
greinað

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Í alt 0,0% 38,3% 38,8% 0,0% 17,0% 0,4% 5,4% 0,0% 100,0%
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LEIÐSLUÁTEKNING

Nevnd og stjórn hava í dag viðgjørt og góðkent árs-
frásøgnina fyri 2014 hjá Betri Pensjón P/F.

Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við lóg 
um tryggingarvirksemi.

Vit meta, at nýttu roknskaparreglurnar eru hóskandi, 
soleiðis at ársfrásøgnin gevur eina rættvísandi mynd 
av ognum og skyldum felagsins, fíggjarligu støðuni pr. 
31.  desember 2014, umframt av úrslitinum av virk-
semi felags ins fyri roknskaparárið 1. januar 2014 - 31. 
desember 2014.

Betri Pensjón P/F
Tórshavn, hin 21. Mars 2015

Stjórn

Mortan Poulsen
Stjóri 

Nevnd 

VÁTTANIR FRÁ INNANHÝSIS 
GRANNSKOÐARA

Átekning á ársroknskapin 
Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Betri Pensjón 
P/F fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2014. 
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við lóg um tryggingar-
virksemi.

Framda grannskoðanin
Grannskoðanin er gjørd við støði í kunngerð frá 
Tryggingareftirlitinum um fremjan av grannskoðan av 
tryggingarfeløgum og haldfelagsskapum og í tráð við 
altjóða standardum um grannskoðan. Hetta krevur, at 
grannskoðanin verður løgd til rættis og framd á slíkan 
hátt so grundað vissa fæst fyri, at tað ikki eru týðandi 
skeivleikar í ársfrásøgnini.

Grannskoðanin er framd í tráð við tað arbeiðsbýtið, 
sum er avtalað við uttanhýsis grannskoðanina, og 
hevur fevnt um meting av skipaðum  mannagongdum 
og innanhýsis eftirlitum, heruppií ta váðastýring, sum 
leiðslan hevur lagt til rættis, og sum er rættað móti 
frágreiðingartilgongdum og týðandi handilsligum 
váðum. 

Grundað á týdning og váða hava vit við stakroynd-
um eftirkannað upphæddir og aðrar upplýsingar í 
ársroknskapinum. Grannskoðanin hevur eisini  framt 
eina meting av, um tann roknskaparháttur, sum 
leiðslan hevur valt, er hóskandi, um roknskaparligar 
metingar hjá leiðsluni eru rímuligar og um hvussu 
ársfrásøgnin sum heild er gjørd.

Vit hava luttikið í grannskoðanini av týðandi og váða-
kendum økjum, og okkara fatan er, at vit hava fingið 
nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera  grundar-
lag fyri okkara niðurstøðu.

Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni.

Niðurstøða
Okkara fatan er, at skipaðar mannagongdir og innan-
hýsis eftirlit, íroknað tann váðastýring, sum leiðslan 
hevur lagt til rættis, ið er rættað móti frágreiðingar-
tilgongdini og týðandi handilsligum váðum, virka á 
tryggan hátt.

Herumframt er tað okkara fatan, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av ogn, skuld, eginogn og 
fíggjarligu støðu felagsins tann 31. desember 2014 og 
av úrslitinum av virksemi felagsins fyri roknskaparárið 
2014 í samsvari við lóg um tryggingarvirksemi.

Ummæli av leiðslufrágreiðingini
Vit hava, sum ásett í lógini um tryggingarvirksemi, lisið 
leiðslufrágreiðingina. Vit hava ikki gjørt annað í hesum 
sambandi, tá ið ársroknskapurin varð grannskoðaður. 
Útfrá omanfyristandandi er tað okkara fatan, at upp-
lýsingarnar í leiðslufrágreiðingini eru í samsvari við 
ársroknskapin.

Regin Hammer
Formaður

Heini Joensen

Súni Schwartz Jacobsen
Næstformaður

Herjolvur P. Jakobsen

Tórshavn, hin 21. Mars 2015

Petur A. Johannesen
grannskoðanarleiðari 
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VÁTTANIR FRÁ ÓHEFTUM 
GRANNSKOÐARA

Til kapitaleigararnar í Betri Pensjón P/F

Átekning á ársroknskapin
Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá P/F Betri 
Pensjón fyri roknskaparárið 1. januar – 31. desember 
2014, síðu 12-29, við nýttum roknskaparhátti, rakstrar-
roknskapi, fíggjarstøðu, frágreiðing um eginogn og 
notum. Ársroknskapurin er gjørdur eftir lógini um 
tryggingarvirksemi.

Ábyrgd leiðslunnar av ársfrásøgnini
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, 
ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við lógina 
um tryggingarvirksemi. Leiðslan hevur harumframt 
ábyrgd ina av innanhýsis eftirlitinum, ið leiðslan metir 
skal til fyri at ársroknskapurin kann gerast uttan 
týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir 
standast av sviki ella mistøkum.  

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

Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grann-
skoðaraarbeiði, sum skulu til fyri at fáa grann-
skoða narprógv fyri upphæddum og upplýsingum 
í ársroknskapinum. Grannskoðarin metir um, hvat 
arbeiði skal gerast, herundir metir hann um vandan fyri 
týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun 

til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í 
váðametingini hevur grannskoðarin eisini innanhýsis 
eftirlitið í huga, ið skal til fyri at felagið kann gera ein 
ársroknskap, sum gevur eina rættvísandi mynd. Hetta 
verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina til rættis eftir 
umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu um 
dygdina á innanhýsis eftirlitinum. Grannskoðanin ber 
eisini í sær, at mett verður um roknskaparhátturin, sum 
leiðslan nýtir, er hóskandi, um tær roknskaparligu met-
ingar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímiligar, og hvussu 
ársroknskapurin sum heild er gjørdur.
Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grann-
skoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir okkara 
niðurstøðu.
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. 

Niðurstøða
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina 
rættvísandi mynd av felagsins ognum, skyldum og 
fíggjarligu støðu 31. desember 2014 og av úrslitinum av 
virksemi felagsins í roknskaparárinum 1. januar – 31. 
desember 2014 samsvarandi lógini um tryggingarvirk-
semi.

Ummæli av leiðslufrágreiðingini
Vit hava, sum ásett í lógini um tryggingarvirksemi, lisið 
leiðslufrágreiðingina. Vit hava ikki gjørt annað í hesum 
sambandi, tá ið ársroknskapurin varð grannskoðaður. 
Útfrá omanfyristandandi er tað okkara fatan, at upp-
lýsingarnar í leiðslufrágreiðingini eru í samsvari við 
ársroknskapin.

PARTAFELAGSUPPLÝSINGAR

Felagið
Betri Pensjón P/F
Kongabrúgvin
Postboks 329
FO 110 Tórshavn
Tel +298 345600
betri@betri.fo
www.betri.fo

Skrás. nr. 3691
Roknskaparár 8

Stjórn 
Mortan Poulsen
Stjóri

Nevnd 
Regin Hammer
Nevndarformaður

Súni Schwartz Jacobsen
Næstformaður

Heini Joensen

Herjolvur P. Jakobsen

Innanhýsis grannskoðan 
Petur A. Johannesen

Óheftur grannskoðari 
SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f

Tórshavn, hin 21. Mars 2015 

SPEKT 
løggildir grannskoðarar Sp/f

Finnbjørn Zachariasen
statsaut. revisor

Mirjam Haraldsen
statsaut. revisor
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