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Fiskavirking 11 milliónir 
í undirskoti eftir hálvum ári
-  Stóri trupulleikin er, 
at á teimum sjey 
virkjunum hjá okkum 
verður minni enn ein 
tridingur av kapasi- 
tetinum brúktur, sigur 
Bjarti Mohr, stjóri á 
Fiskavirking i sam- 
bandi vid, at hálvárs- 
roknskapurin vísir 11 
mió. krónur í undir- 
skoti.

N ic l a s  J o h a n n k s k n

Halvarsroknskapurín fyri 
1996 hja Føroya Kiskavirk- 
ing sær ikki U‘øpiligur ut.

Fyrítøkan hevur 6 mió. 
kr. i undirskoti óðrenn av- 
skrivingar og 11 mió. kr. i 
undirskoti eftir avskriving- 
amar

Hóast eitt skiftisavlop 
upp á 21,7 mió krónur, so 
vísir úrslitið aðrenn rentur 
kortini eitt undirskot upp á 
832.000 krónur.

Alt í alt hevur Fiska- 
virking selt fyri 225 mió. kr. 
og keypt ravøru fyri 145 
mio. kr. Hetta gevur eina 
virðisøking upp á 80 mió. 
kr. Men tá lønir (40 mió. 
kr. >, tilfarí 11 mió. kr ), rav- 
raagn (4 mió. kr.), reklaraa- 
tiónir (1,3 mió. kr.) og ym- 
iskt annað er goldið, eru 
tær 80 mió. kronurnar

tódnaðar niður áður- 
nevnda skiftisavlop, sum er 
21,7 mió. kr. Beinleiðis ut- 
reiðslur til tey fastløntu á 
teimum sjey virkjunum og 
fyrisitingina Yviri við 
Strond í Havn hevur sein- 
asta hálva arið kostað 16,6 
mió. kr

Úrslitið fyri tann partin 
av Føroya Fiskavirking, 
sum er í gongd, vísir so- 
statt, at slakar 5 mió. krón- 
ur eru í yvirskoti.

Men við utreiðslum til 
stongdu virkini, rentum til 
prioritetsskuld, avskriv- 
ingum og øðrum, visir 
roknskapurin tó eitt saml- 
að tap upp a 11 mió. kronur 
fyri fýrra hálvárið 1996.

Yvirkapasitetur
Stjonn á Føroya Fiskavirk- 
ing Bjarti Mohr vil íkki 
gera viðmerkingar til sjálv- 
an halvarsroknskapin hjá 
gjaldsteðgsraktu fyritøk- 
uni.

Men hann hevur onki 
ímóti at vísa á, at hja 
Fiskavirking er størsti 
trupulleikm manglandi 
rávøra.

-  Tey sjey virkini, sum 
eru igongd, verða brukt 
minni enn ein triðing av 
tíðini. Tað vil siga, at tami 
ravørunøgdin, vit hava 
fingið. klarar slettis ikki at 
forrenta stora framleiðslu- 
tohð. sigur Bjarti Mohr

Stjorin a Førova Fiska- 
virking, sum i summar 
st*gði upp og sostatt fer ur 
starvi 1. januar koniandi 
ar, leggur dent á, at tað eru 
ikki virkisleiðaramir og 
starvslíilkið annars, ið er 
odugnaligt. men stori yvir- 
kapasiteturin. Ella fyri at 
venda ti a høvdið: Mangl- 
andi ravøran.

Støðan eir sera vánalig.
Eg rokni við. at meira enn
helvtin av fisktnuni, sum
verður fiskaður undir Før-
oyum, fer a\' landinijm Og
ta er so litið at gera). sigur
Bjarti Mohr. Bjarti Mohr, stjori á Foroya F iskavirking, sigur at storsti trupulleikin hjá 

F iskavirk ing er, at tey sjey virk in i verða brukt m inni enn ein trið ing av tiðini. 
Fyrra hálvár i ar hevdi Furoya Fiskav irkm g e itt undirskot upp á 11 m illión ir 
krónur

Amerada Hess í 
kappingini við adrar 
á føroyskum øki
Kanningarleiðarin hjá 
Amerada Hess, Ri- 
chard Hardmann, er 
ein maður vid stórari 
virðing millum 
manna. Sanistarv 
hansara við forstjóran 
Sam Laidlaw verður 
tilskrivað ein stóran 
part av framgongdini 
og góða úrslitinum hjá 
felagnum á bretskum 
øki. Nú hava teir 
báðir so vent eyguni 
móti føroyskum øki. 
PlA M idjokd______ _

At seinasti veturin var 
kaldur i flestu londunum, 
hevur óivað gjørt sitt til, at 
oljuprísurin í dag er rætti- 
liga høgur. Eitt sokallað 
••Boonv' er i løtuni innan 
oljuvinnuna og hetta førir 
við sær, at aktiviteturin er 
nogvur innan oljuvinnuna. 
Meðalprisurin á eini olju- 
tunnu hevur leingi ligið um

16 doilarar, men er í løtuni 
uppi á 23 dollarum.

Úppsvingið innan olju- 
vinnuna hevur gjort sitt til, 
at oljufeløgini hava vist før- 
oyskum umráði eitt sindur 
meira ahuga enn vanligt 
Ogeitt av oljufeløgunum, ið 
hevur lagt kortini a borðið

Richard Hardman er 
kann ingarleiðari hja 
Am erada Hess. Hann 
ber orð fyri at vera ein 
sera góður
handilsmaður, ið hevur 
stóra viðurkenning 
m illum fólk og feløg 
innan oljuvinnuna

og ætlar sær við i kapping- 
ina við aðrar, er Amerada 
Hess Ltd - ein familjufyn- 
tøka við sini serligu søgu.

Á ioroy.skum øki hevur 
Amerada Hess gjørt sam- 
starvsavtalu við Lasmo, 
Norsk Hydro og Dong.
■ Amerada Hess bolkunn- 
er eitt nú við í boringini i 
Lopra.

Stovnað 1919
Tað letur seg gera hja eini 
familjufyritøku at fáa al- 
tjóða viðurkenning. í

hvussu er kann oljufelagið 
Amerada Hess tilskrivast 
hesa æru.

Amerada Petroleum varð 
stovnað i 1919 i LTSA. 
Endamalið var at leita eftir 
og framleiða olju i USA og 
Kanada.

Tað var bretska familjan 
Fearson, ið grundlegði fyn 
tøkuna. ()g  IVarson-fanulj 
an er ikki hvør sum helst. 
Hon stendur eisini aftan 
fyri buskaparblaðið -Fi- 
nancial Times-.

í 1933 stovnsetti amer- 
ikumaðurin læon Hess 
oljufelagið Hess ( ’orpora- 
tion. 011 triatiárini kláraði 
Hess skerini við at selja 
petroleum á gøtuni.

Pengar til krút
Undir øðrum heimsbar- 
daga bieiv Amerada Petro- 
leum nationaliserað av 
bretsku stjómim, íð skuldi 
brúka pengar at rinda fyri 
tóður, ið amerikumenn 
lótu. Bretska stjómin seldi 
seinni 90 prosent av sinum 
partabrøvum

Aftan a seinna heimsbar 
daga for Amerada t sam- 
starv við tvey onnur felag - 
Conoco og Marathon - um 
oljuframleiðslu í Libya. 
Hetta eydnaðist sera væl 
og bleiv ein rættilig succes. 
420.000 tunnur vórðu
framleiddar um dagin.

Amerikanska uttanrikis- 
ráðið tvingaði seinni Amer- 
ada úr hesum samstarvi. 
Orsøkin var poiitiska
kreppan millum USA og 
Libya.

Leon Hess keypti
í 1969 seldi bretska stjorn- 
in síni 10 seinastu prosent i 
felagnum Amerada. Seks 
ár undan søluni varð 
Amerada biðið um at vera 
við í einum samstarvi, ið 
skuldi gera kanningar í 
bretska partinum av Norð- 
sjónum.

Tá bretska stjnrnin seldi 
sín part í Amerada. keypti 
Iæon Hess henda partin. og 
tá bleiv Amerada Hess 
Corporation vemleiki.

í mai mánaði 1995 fór 
Leon Hess fra sum odda- 
maður fyri oljufelagið. og 
sonurin John Hess tók við 
leiðsluni sum nevndarfor- 
maður. 011 hesi árini Leon 
hevði staðið við róðrið varð 
8tyrt við harðari hond.

I 1983 setti I>eon Hess 
tann bert 28 ára gamla 
Sam Laidiavv sum stjóra 
fyri øllum virksemi í 
Bretlandi. Um sama mundi 
bleiv Richard Hardman 
settur kanningarstjóri í fel- 
agnum.

Samstarvið millum teir 
báðar hevur hepnast stak 
væl og verður tilskrivað ein 
stóran part av framgongd- 
ini og æmni hjá feiagnum í 
bretskum øki. Tíggju tey 
fyrstu árini tnTaldaðist 
fetagið i Bretlandi.

Foroya Keypssamtoka
K R I I U G  L A I U D I Ð

Framkomiu <>|ju|udlurin fýa Amcracia Hess á Scott-feltinum, ió framleióir 200.000 tunnur um samdttgrið
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Dygd frá  Brio
Brio setir dygdina í hásæti. 
Lásini í stellinum læsast 
automatiskt.
Hjólini hava tiygdarlás og 
kunnu takast av.
Alt sto jf uttan er im preg- 
nerað.
Bummuilsfóðri innan kann 
takast av og vaskast.

Komplettur vognur
v/vørukurv, madrassu og  
regnslagi.

Keypir tú Brio bamavogn innan 1. november fært tú 
1.000.- kr. i ávsláttri. Ring og hoyr meira!
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