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NEVNDARFRÀGREIĐING
Virksemið hjá Menningargrunni Útnorðurs:

ur avmarka møguleikarnar fyri tann samlaða búskapin at
fremja vøkstur i samfelagnum.

Í 2012 hevur Menningargrunnur Útnorðurs goldið 15,5
MDKK út í nýggjum lánum. Í 2011 var upphæddin 16 MDKK.

Grønlendski búskapurin hvílir í høvuðsheitum á ein árligan
blokkstuðul úr Danmark og at gagnnýta livandi tilfeingi,
serliga rækjur. Blokkstuðulin er 3.585 MDKK og verður
indeksreguleraður við prís- og lønargongdini í
Danmark. Tað týdningarmiklasta fiskatilfeingið er
rækjurnar. Grundað á lívfrøðiliga ráðgeving hevur
Naalakkersuisut(grønlendska stjórnin) avgjørt, at minka
mest loyvdu veiðu. Tá útflutningsprísirnir á rækjum í 2012
hava verið høgir, so hevur tað, hóast fallandi veiðu, veri
ein lønandi rakstur í rækjuvinnuni. Grønlendski búskapurin
hevur í 2012 havt afturgongd samanbori við árið fyri. Tað
verður vanta at BTÚ fellur.

Gjaldførið hjá Menningargrunni Útnorðurs ger tað møguligt, at árligu nýútlánini í meðal kunnu vera 20 MDKK.
Grundað á lága búskaparliga virksemið í Grønlandi og
Føroyum seinnu árini, so hevur tað í 2012 og undanfarin
ár verið møguligt at játta øllum umsøknum við burðardyggum íløgum, sum Menningargrunnur Útnorðurs hevur
móttikið.
Fyri nevndina hevur tað týdning, at útlánsvirksemið hjá
Menningargrunni Útnorðurs stuðlar undir arbeiðspláss í
Grønlandi og Føroyum. Tað fevnir eisini um lærupláss, og
tað er stórur tørvur á læruplássum hjá ungum fólki serliga
í Grønlandi, men eisini í Føroyum.
Tær fyritøkur, sum við árslok 2012 høvdu fígging úr
Menningargrunni Útnorðurs, høvdu í vinnu í Grønlandi
svarandi til u.l. 200 fulltíðarstørv og í Føroyum u.l. 300,
ella tilsamans u.l. 500 fulltíðarstørv. Tað er á sama støði
og 2011. Fyri summar av fyritøkunum eru tølini mett.
Uppgerðin yvir fulltíðarstørv vísa ikki alla ávirkanina
Menningargrunnur Útnorðurs hevur havt, tá tað eru
fleiri av fyritøkunum, sum Menningargrunnur Útnorðurs
hevur fíggjað gjøgnum árini, í dag hava fígging aðrastaðni
frá. Harafturat vísir uppgerðin heldur ikki hvørji størv eru
komin sum fylgja av fyritøkunum, sum Menningargrunnur
Útnorðurs hevur fíggjað. Dømi um hettar er bygging av
bygningum har fyritøkurnar hava sítt virksemi í, tænastuveitingar til raksturin og aðrar búskaparligar ringvirkningar
í nærsamfelagnum.
Tann føroyski búskapurin er ógvuliga nógv tengdur at
gongdini í fiskivinnuni, tað vil siga so væl gongdini í atkomuligari veiðunøgd sum heimsmarknaðarprísunum.
Tann føroyski útflutningurin, tá ið skip ikki eru tald við,
vaks í 2012 í mun til 2011 við 1,3%, meðan innflutningurin, tá ið skip ikki eru tald við, vaks við 16,5%. Stóri
vøksturin í útflutninginum kemst av øktum útflutningi
av uppisjóvarfiski og øktum útflutningi av alifiski.
Føroyar ásettu sær í 2012 eins og 2011 og 2010 egna
makrelkvotu, og var hon munandi størri enn undanfarin
ár. Laksaalingin er vaksin nógv seinnu árini, og útflutningsvirðið í 2012 er methøgt. Útflutningsvirðið frá alivinnuni
er meira enn triðingurin av samlaða føroyska útflutninginum. Tað skal sigast at fleiri av flakavirkjunum høvdu eitt
ikki nøktandi úrslit í 2012.
Arbeiðsloysi í 2011 var 6,8%. Í 2012 fall tað til 5,5%.
Arbeiðsloysi svarar til 1.662 persónar. Samlaða arbeiðsmegin í Føroyum var við árslok 2012 27.060 persónar. Í
tíðarskeiðinum 2010 til 2012 minkaði arbeiðsmegin við
402 persónum. Almennu kassarnir hava eitt munandi hall
á fíggjarlógini. Landskassin fíggjar hallið við at selja virðisbrøv. Um so verður, at altjóða rentustøðið hækkar, ella at
føroyska kreditvirðið fellur, so kunnu øktar rentuútreiðsl-

34

Sjálvstýrið hevur i 2012 samtykt eina lóg, sum setir
karmar fyri at byrja stórverkevnir innan námsútvinnan í
Grønlandi. Lógin ger tað møguligt, at verkevni yvir eina
ávísa stødd kunnu verða gjørd, har man innflytir útlendska arbeiðsmegi, og sum verður lønt eftir einum altjóða
lønarlagi, og sum hevur við sær, at verkevnini vilja geva
meiri avlop. Tað vil serliga verða meðan byggingin fer
fram, at tað verður tørvur á útlendskari arbeiðsmegi til
serligar lønartreytir.			
Um so verður, at stórverkevni innan málmvinnu fara
ígongd, sum tað er ætlanin, og sum nýggja lóggávan slóar
fyri, so kann tað hava við sær størri virksemi í smærri og
meðalstórum fyritøkum, og sum koma at veita tænastur fyri fyritøkur, ið koma at standa fyri málmvinnuni.
Eisini kann man rokna við øktum eftirspurningi av hotelgistingum. Tað kann soleiðis roknast við einari skjótari
og jaligari gongd í búskapinum og eftirspurninginum eftir
arbeiðsmegi.
Hinvegin, kemur ikki gongd á hesi størru verkevnini, eru
ongi útlit fyri búskaparvøkstri í Grønlandi fyri nærmastu
framtíð. Tað vil yvir tíð hava við sær, at samfelagsbúskapurin kemur undir trýst, m.a. tí gongdin í aldurssamansetingini ger, at størri partur av grønlendska fólkinum vera á
eftirløn, og harvið ikki partur av arbeiðsmarknaðinum.
Í Grønlandi hevur Menningargrunnur Útnorðurs í 2012
fíggjað tvey verkevni við tveimum lánum fyri tilsamans 7,5
MDKK. Eitt lán uppá 5 MDKK var veitt til eitt gistingarhús,
og eitt lán uppá 2,5 MDKK var veitt til ein ferðabát.
					
Í Føroyum hevur Menningargrunnur Útnorðurs fíggjað
fýra verkevni við fýra lánum fyri tilsamns 8 MDKK.
Útgoldnar eru 3 MDKK til tvær fyritøkur innan fiskiídnað,
og 5 MDKK er veitt til tvær fyritøkur. Onnur fyritøkan er
ein handverkarafyritøka, og hin er ein tænastufyritøka.
						
Rentuinntøkurnar hjá Menningargrunni Útnorðurs
minkaðu í 2012 til 3,375 MDKK(4,169 MDKK í 2011).
Samlaði rakstrarkostnaðurin til fyrisiting er 3,164 MDKK
(3,131 MDKK árið 2011).
Burturleggingar til tap av útlánum og útreiðslur til veð
minkaðu við til 0,204 MDKK (1,050 MDKK árið 2011).

Úrslitið frá rakstri, áðrenn stuðul til NORA, gjørdist í
2012 66.915 DKK (46.577 DKK árið 2011), og eftir
stuðul til NORA, 0,00 DKK (0,00DKK árið 2011). Úrslitið,
áðrenn burturleggingar, var 0,271 MDKK (1,096 MDKK i
2011). Úrslitið, áðrenn burturleggingar í 2012, var sostatt
825.000 DKK minni enn í 2011.
Sambært viðtøkunum skal eitt avlop upp til 1,5 MDKK
latast NORA. 66.915 DKK er tí burturlagt í roknskapinum.
Nevndin er av teirri fatan, at tað er ikki nøktandi, at tá ið
rentuinntøkurnar í 2012 aftur minkaðu í mun til árið fyri,
so ger tað, at Grunnurin ikki fær eitt munagott rakstrar-

avlop. Tað er ein minking í burturleggingum til tap av
útlánum, sum vigar upp í móti minkingini í rentuinntøkum,
og sum ger, at tað hóast alt fæst eitt minni avlop.
Nevndin hevur tó ta fatan, at samanlagt er úrslitið nøktandi, tá ið Grunnurin hevur nátt at fáa eitt positivt rakstrarúrslit, og sum er á leið tað sama sum úrslitið var árið fyri.
Skrivstovur og starvsfólk:
Menningargunnur Útnorðurs hevur skrivstovu í Reykjavík,
Nuuk og Føroyum. Grunnurin hevur 2 starvsfólk.
Skrivstovan í Føroyum verður røkt úr Nuuk. Samlaða virksemið er 2 ársverk.

ÚTGOLDIN LÁN
T v ey lán vó r u ú t g o l d i n t i l t v e y g r ø nl e nd sk ve rke vni i nnan fe rðavi nnu:
Hotel Avannaa
• gistingarhús
		
5.000.000 DKK
Arne Niemann
• ferðabátur
		
2.500.000 DKK

		
		

15 ár
10 ár

F ý r a lán vó r u ú t g o l d i n t i l fý r a v e r k evni í Føroyum : 				
P/F Grafia			
• grafiskur verkstaður
		
1.000.000 DKK
P/F JT Electric		
• el-verkstaður			
4.000.000 DKK
P/F Norðís 2011
• fiskavirki
		
1.000.000 DKK
		
Sp/F Glyggur
• fiskavirki		
		
2.000.000 DKK 		

10 ár
15 ár
8 ár
10 ár

Útgoldin lán tilsamans til verkevni í útnorðri			

15.500.000 DKK

ÚTLIT
Búskapargongdin í Evropa er neiliga ávirkað av fíggjarkreppuni. Í 2012 er tað í fleiri londum tikin stig til at
avmarka avleiðingarnar av skuldartrupulleikunum, hóast
tað, so verður roknað við einum lágum búskaparvøkstri
í Evropa. Samfelagsbúskapurin í Grønlandi og Føroyum
hevur víst seg at vera mótstøðuførur, og hevur neiliga
ávirkanin á búskapargongdina verið minni enn í Evropa
annars. Nevndin metir tí, at búskapargongdin í Grønlandi
og Føroyum ikki verður munandi øðrvísi enn í 2012.
Nevndin metir, at útlitini fyri búskapargongdini í
Grønlandi og Føroyum ikki broyta fortreytirnar munandi,
sum átaksætlanin fyri 2012 – 2015 byggir á. Nevndin
hevur ikki staðfest nakra munandi linking hjá kundum í
Menningargrunni Útnorðurs at halda sínar afturgjaldsskyldur mótvegis Grunninum. Nevndin vil tí í 2013
viðgera lániumsóknir í tráð við átaksætlanina.
Nevndin metir framvegis, at tað er váði, um afturgongdin
í fiskivinnuni í Føroyum heldur fram, og tað kann
innan hesa vinnugrein føra til tap fyri Menningargrunn
Útnorðurs. Tað er eisini ein avísur váði innan ferðavinnuna í Grønlandi, serliga um ein búskaparafturgongd rakar
Vesturevropa, m.a. við hægri prísum á brennievni, og sum
fer at gera ferðaseðlarnar dýrari og fer at hava neiliga
ávirkan á ferðavinnuna. Nevndin fer tí framvegis neyvt at
fylgja metingunum um váðan fyri tapi á útlánum, og um neyðugt økja um burturleggingarnar fyri at standa ímóti tapum.
Menningargrunnur Útnorðurs hevur við árslok 2012 eitt

gjaldføri, sum ger, at Grunnurin kann økja sítt útlánsvirksemi í 2013, og sum kemur á eitt støði, ið er væl hægri
enn tað miðalútlánsstøðið, sum hevur verið 15 - 20
MDKK, og sum er støðið í átaksætlanini fyri 2012 - 2015.
Tí vil Menningargrunnur Útnorðurs royna at nýta teir
møguleikar, ið gjaldførið loyvir, til gagns fyri vinnulívið
í Grønlandi og Føroyum. Tá fortreytirnar fyri íløgum í
Grønlandi og Føroyum gjøgnumgangandi eru truplar,
hevur nevndin avmarkaðar væntingar at eftirspurningurin
eftir lánum frá Menningargrunni Útnorðurs vilja økjast
munandi í 2013. Í tann mun, um tað skuldi latið seg
gjørt at luttikið í samstarvsverkevnum millum fyritøkur í
teimum trimum útnorðurlondunum, so fara slík verkevni
at verða viðgjørd við áhuga.
Bæði í Grønlandi og í Føroyum fer Menningargrunnur
Útnorðurs at royna at fáa eina størri spjaðing av útlánunum á fleiri vinnugreinar.
Nevndin væntar at núverandi lága rentustøðið verður
árið út. Tá ið rentan í 2012 er broytt, so hevur tann
lága rentan ikki verið alt árið 2012. Tí kann væntast,
at rentuinntøkurnar í 2013 verða lægri enn í 2012.
Fyrisitingarkostnaðurin hækkar eitt vet. Við framhaldandi lágum rentustøði vil tað verða trupult hjá
Menningargrunni Útnorðurs at náa avlop í rakstrinum. Út
frá hesum metir nevndin, at úrslitið áðrenn tap og burturleggingar verður lægri í 2013 enn í 2012.
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Síðani ígildiskomuna av viðtøkubroytingunum um at gjalda
NORA upp til 1,5 MDKK av árliga avlopinum, eru tað
í tíðarskeiðinum 1998 -2012 útgoldnar 9,8 MDKK til
NORA. Hettar hevur havt avgerðandi týðning, at gongdin
við eginognini hjá Menningargrunni Útnorðurs er steðga
upp. Tey seinastu 10 árini er eginognin bert vaksin við

1,1 MDKK. Harvið er realvirði av útlánsmøguleikunum
hjá Menningargrunninum skerdir ígjøgnum fleiri ár. Hettar
metir nevndin ikki at vera nøktandi, og vónar, at hendan
støðan eisini vil verða viðgjørd í samband við eftirmetingina, og sum Norðurlanda Ráðharraráðið hevur sett
í verk.

ÁTEKNING LEIÐSLUNNAR
Nevnd og stjórn hava í dag viðgjørt og góðkent ársroknskapin hjá Menningargrunni Útnorðurs fyri roknskaparárið
1. januar - 31. desember 2012. Vit meta, at tann valdi roknskaparhátturin er hóskandi og gevur eina rættvísandi mynd av
ognum, skyldum, fíggjarstøðu og úrsliti, umframt peningastreymi fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2012.
Jørn B i rk Ol se n
Grønland - næstformaður

J e n s E r i k Ma g n u s s e n
Føroyar - formaður
John Bernhard
Danmark

El i na Se l i nhe i m o
Finnland

H aukur H al l d órsson
Ísland
B j ørn Norm ann H anse n
Noreg

Ma t t i a s Mo be r g
Svøríki
Undirskrivað á nevndarfundi í Helsingfors, tann 11. mars 2013:

Sve rri H anse n
Forstjóri

GRANNSKO‹ANARÁTEKNING
Á t ekning fr á ó h e ft u m g r a n n s k o ð a r a
Til leiðslu og eigarar av Menningargrunni Útnorðurs.
Vit hava grannskoðað ársfrágreiðingina hjá
Menningargrunni Útnorðurs fyri roknskaparárið 1. januar
til 31. desember 2012.
Ársfrágreiðingin fevnir um leiðsluátekning, leiðslufrágreiðing, rakstrarroknskap, fíggjarstøðu, peningastreymsfrágreiðing, nýttan roknskaparhátt og viðmerkingar.

undir metir hon um vandan fyri týðandi skeivleikum í
ársfrágreiðingini, uttan mun til um skeivleikarnir standast
av sviki ella mistøkum. Grannskoðanin metir eisini um
innanhýsiseftirlitið, ið skal til, fyri at felagið kann gera eina
ársfrágreiðing, 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 innanhýsiseftirlitinum.

Á b y r g d le i ð s l u n n a r a v fr á g r e i ð i n g i n i
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera eina ársfrágreiðing,
sum er í samsvari við lóg um ársroknskap í Íslandi.
Hendan ábyrgd fevnir um at gera, innføra og viðlíkahalda
innanhýsis eftirlit, og sum er týðandi fyri, at ársfrágreiðingin verður gjørd, so rættvísandi mynd fæst, og
uttan týðandi skeivleikar, og uttan mun til, um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Ábyrgdin
hjá leiðsluni fevnir eisini um at velja og gera nýtslu av
rímiligum roknskaparsiði og roknskaparmetingum, sum
eftir umstøð-unum mugu mestast rímiligar.

Grannskoðanin ber eisini í sær, at støða verður tikin til, um
roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er hóskandi, og um
tær roknskaparligu metingarnar, sum leiðslan hevur gjørt,
eru rímiligar, og hvussu ársfrágreiðingin sum heild er gjørd.

Ábyrgd grannskoðarans
Okkara ábyrgd er við støði í grannskoðanini at gera eina
niðurstøðu av ársfrágreiðingini. Vit hava grannskoðað
samsvarandi galdandi altjóða grannskoðanarreglum, ið
krevja, at vit halda tey etisku krøvini og leggja til rættis og
grannskoða fyri at fáa eina grundaða vissu fyri, at tað ikki
eru týðandi skeivleikar í ársfrágreiðingini. Grannskoðanin
fevnir um arbeiðið, soleiðis at grannskoðanin fær vissu fyri
teimum upphæddum og upplýsingum, sum framganga av
ársroknskapinum.
Grannskoðanin metir um, hvat arbeiði skal gerast, her-
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Tað er okkara fatan, at vit hava fingið eitt nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir okkara
niðurstøðu.
Ni ðurstøða
Tað er fatan okkara, at ársfrágreiðingin gevur eina rættvísandi mynd av rakstrinum av Menningargrunni
Útnorðurs fyri árið 2012, hansara ognum og skuldum við
árslok 2012, peningastreymsfrágreiðingini fyri roknskaparárið 1. januar til 31. desember 2012, og at ársfrágreiðingin
er í samsvari við lóggávuna um ársroknskap í Íslandi.
		
			
Reykjavík, tann 11. mars 2013
Ásb j örn B j örnsson
Løggildur grannskoðari
Ernst & Young - Ísland

Sve i nn Arason
Ríkisgrannskoðari

RAKSTRARROKNSKAPUR
			

1. januar - 31. desember 2012

V i›m e rki ngar

2012 DKK

2011 DKK

R E N T U I N N T Ø K U R 				

Rentuinntøkur frá bankainnlánum			
Rentuinntøkur frá útlánum		

3		

182.246 		
3.310..853

216.109
4.017.717

Gjaldoyra og virðisjavni 				

(118.293)		

(64.798)

							

3.374.806 		

4.169.028

Aðrar inntøkur 				

59.775 		

58.020

							

59.775 		

58.020

3.434.581 		

4.227.048

5		

1.831.617 		

1.765.165

Útreiðslur fyrisiting					

1.280.109 		

1.313.599

Avskrivingar, íbúð					

51.972 		

51.972

F y risiting tilsamans				

3.163.698 		

3.130.736

						
A ð ar inntøkur 					

					
Rak strarinntøk ur tilsamans 			
					
R ak s trar ú trei ð s l ur 				

Lønarútreiðslur v.m.
til fyrisiting og nevnd		

					
4		

203.968 		

1.049.735

T ap og burturleggingar tils am a ns		

Tap og burturleggingar í árinum

203.968 		

1.049.736

3.367.666 		

4.180.471

66.915 		

46.577

					
Rak strarútreiðslur tilsamans			
					
Avlop
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FÍGGJARSTØ‹A

tann 31. desember 2012

O g n				

GJALDFØRI

V i › m e rki ngar		

2012 DKK

2011 DKK

					

Bankainnlán

			

27.340.009 		

24.840.814

Gjaldføri tilsamans				

27.340.009 		

24.840.814

3		

91.593.214 		

93.164.224

Ú tlán tilsamans				

91.593.214 		

93.164.224

					
Út l á n 					

Útlán				
					

M aterie l l s tø ð i s o gn 					

Íbúð			

6		

M ateriell støðisogn tilsamans

2.679.456 		

2.731.428

2.679.456 		

2.731.428

A ð rar o gnir 					

Skuldarar

					

64.362

Aðrar ognir tilsamans			

		

887.822

64.362 		

887.822

										
Ogn ti l s aman s

		

S ky ld ur 			

		

121.677.041

121.624.288

V i › m e rki ngar		

2012 DKK

2011 DKK

Onnur s ku l d 						

Ognarar						

263.673 		

Burturlagt til NORA				
Onnur sk uld tilsamans

231.258

66.915 		

46.577

		

330.588 		

277.835

7		

567.000 		

567.000

		

567.000 		

567.000

					
L á n 					

Lán - íbúð		
L án tilsamans			
					

E gin o gn 				 			

Stovnspeningur					
8

91.284.091 		

91.284.091

Tiltakspeningur, primo				

29.495.362 		

29.495.362

Eginogn tilsamans

			

120.779.453

120.779.453

121.677.041

121.624.288

					
Sk y l dur ti l s aman s
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PENINGASTREYMSÚTGREINING

fyri 2012

							

2012 DKK

2011 DKK

P E N I N G A S T R E Y M U R F R Á R A K S T R I 				

Úrslit ársins 					

66.915 		

46.577

Postar, íð ikki hava ávirkan				

295.878 		

2.245.880

Broytingar frá rakstrarroknskapi			

362.793 		

2.292.457

					
Peninga s tre y mur fr á í l øgum 					

Avdráttir frá útlánum				

16.827.104 		

Útgoldin nýggj lán					 (15.500.000)
Innloyst veð/lán

18.660.047
(16.000.000)

			

0 		

100.000

Skuldarar						

823.460 		

66.682

2.150.564 		

2.826.729

Broytingar íløgur			
					

Peninga s tre y mur fr á f í gging 					

Ognarar					

32.415 		

(33.944)

NORA						

(46.577)		

(81.906)

Broytingar í fígging			

(14.162)		

(115.850)

2.499.195 		

5.003.336

		

24.840.814 		

19.837.478

		

27.340.009 		

24.840.814

					
Ársins peningastreymur frá
r a k stri, íløgum og fígging 			
Gjaldføri primo 		
					
Gjaldføri ultimo 		
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VI‹MERKINGAR

1 . U p p lý s i n g a r u m Me n n i n g a r g r u n n Útnorðurs                                                
                                                            
Virksemið hjá Menningargrunni Útnorðurs er at læna pengar út til fyritøkur í Grønlandi og Føroyum, og undir ávísum
umstøðum eisini í Íslandi. Høvuðssætið hjá Menningargrunni Útnorðurs er í Kringlunni 4, 103 Reykjavík, Ísland.
							
2 . N ý t t ur r o k n s k a p a r h á t t u r 								
Ro kn s ka p a r h á t t u r a l m ent 							
Ársroknskapurin er gjørdur í samsvari við lóg um ársroknskap í Íslandi. Ársroknskapurin er gjørdur eftir sama roknskaparhátti sum í fjør. Øll roknskapartøl eru í donskum krónum.						
									
V ir ð is ás et a n										
Roknskapurin er gjørdur út frá ávísum fyritreytum, sum eru grundaðar á ávísar metingar. Hesar metingar ger leiðslan
í Menningargrunni Útnorðurs í samsvari við nýttan roknskaparhátt, og við støði í søguligum royndum og fyritreytum,
og sum leiðslan metir vera álítandi og realistiskar. Søluvirðið kann víkja frá mettum virði.			
Falnar rentur og indeksregulering av lánum eru tikin við sum inntøkur í roknskapinum. Allar ognir og skyldur eru
virðissettar í donskum krónum. Gjaldoyramunir eru bókaðir í rakstrarroknskapinum.		
											
Ma t e rie l l og n 										
Materiell ogn er tikin við í roknskapinum til útveganarvirði, frádrigið avskrivingar.				
Ú t lán 											
Útlán eru tikin upp til nominelt virði, og við burturleggingum móti tapi, sum ikki er staðfest. Burturleggingar av útlánum verða gjørdar bæði á hvørt einstakt lán og á bólkar av lánum.
B u r t u rle g g i n g a r a v ú t l á num 							
Burturleggingar av útlánum endurspegla tann váða, sum er tengdur at útlánsvirksemi. Talan er ikki um staðfest tap av
útlánum. Broytingar í burturleggingum og staðfestum tapum síggjast í rakstrarroknskapinum og viðmerkingunum.
												
G ja ldf ø r i 											
Gjaldførið í fíggjarstøðuni og penigastreymsútgreiningini fevnir um kassapening og bankainnlán.			
										
I n n t ø ku r 										
Inntøkur, t.v.s rentur av teimum lánum, sum Menningargrunnur Útnorðurs hevur útgoldið, verða inntøkuførdar, tá ið
terminsútskrivingin verður gjørd. 									
				
3 . Ú t lán
Ú t lán g r ei n a ð á l on d : 				
			
Føroyar
Grønland
Samlað útlán 		
36.307.308
54.458.239
Rentuinntøkur av lánum
1.199.322
1.968.435

Ísland		
827.667
143.096

Tilsamans
91.593.214
3.310.853

L á n h já M en n i n g a r g r u n n i Ú t nor ður s g re ina ð á vinnugre ina r: 					
								
2012		
2011
Hotell og ferðavinna						
38,70%		
34,10%
Handverk og smáídnaður 						
28,20%		
27,50%
Fiskiídnaður 							
12,20%		
12,40%
Aðrar vinnur 							
20,90%		
26,00%
								
100%		
100%
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L á n h já M en n i n g a r g r u n n i Ú t nor ður s g r e ina ð e ftir re s ta fturgja lds tíð 				
									2012		
2011
Avdráttir, íð falla innan 1 ár 					
17.287.385
20.130.150
Avdráttir, íð falla eftir 1 ári og innan 5 ár 				
41.288.133
37.063.780
Avdráttir. íð falla eftir 5 árum 					
33.017.696
35.970.294
								
91.593.214
93.164.224
4 . Bur t ur l e g g i n g a r k o n t o fy r i ú t l á n 								
									2012		
2011
Burturleggingar primo 						
16.881.102
17.021.195
Burturlagt í árinum 						
203.968
1.049.735
Staðfest tap í árinum 						
(47.885)
(1.189.828)
Burturlagt ultimo 						
17.037.185
16.881.102
				
Burturlagt sum prosent av samlaðum útlánum				
15,68%
15,34%
						
5 . L ø nar ú t r e i ð s l u r
Lønarútreiðslur vóru tilsamans 1.831.617 DKK. Tað var løn til stjóra, starvsfólk og samsýning til nevnd. Tað eru 2
heiltíðarstørv í Menningargrunni Útnorðurs. Nevndarsamsýningin er 10.000 DKK árliga fyri hvønn lim og 20.000 DKK
til nevndarformannin, ella tilsamans 80.000 DKK. Harafturat fáa nevndarlimirnir fundarsamsýning fyri hvønn fund. Tær
samlaðu lønarútreiðslurnar í 2011 vóru 1.765.165 DKK.		
											
6 . M at er i e l l s t ø ð i s o g n 									
					
				
2012		
2011
Útveganarvirði 			
				
2.887.344
2.887.344
Avskrivað primo 			
			
(155.916)
(103.944)
Avskrivað í árinum 			
			
(51.972)
(51.972)
Bókað virði ultimo 						
2.679.456
2.731.428
Avskrivingartal				

				

2%		

2%

7 . L án- íb ú ð 									
Afturgjaldingin av lánunum, sum Menningargrunnur Útnorðurs hevur tikið, byrjar í 2028, og lánini verða afturgoldin
yvir 15 ár. Lánini eru rentufrí fram til 2028, tá ið afturgjaldingin byrjar. Tey rentu- og avdráttarfríu lánini eru veitt av
Naalakkersuisut og Kommuneqarfik Sermersooq, við somu upphædd frá báðum.
												
8 . E g inogn 										
E gin o gns k on t o:									
			 Stovnspeningur
Tiltakspeningur
Úrslit ársins
Tilsamans
Eginogn primo
91.284.091
29.495.362 		
0
120.779.453
Úrslit ársins 			
0 		
0
66.915
66.915
Burturlagt til NORA 		
0 		
0
(66.915)
(66.915)
Eginogn ultimo
91.284.091
29.495.362
0
120.779.453
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