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Føroya Sparikassi 27,5 mió. kr.
í avlopi fy rra hálvár
Føroya Sparikassi
hevði eitt úrslit upp á
27,5 mió. kr. áðrenn
skatt fyrra hálvár í ár.
Hetta er slakar 5 mió.
kr. minni enn um
somu tíð í fjør.
Eu

G utteskn ___________

Føroya Sparikassi hevði
115 mió. kr. í rentuinntøkum fyrra hálvár í ár og
var hetta eina hálva millon
krónur meira enn um somu
tið í fjør.
Men
tilsvarandi
eru
rentuútreiðslurnar
hja
Føroya Sparikassa hækkaðar úr 42,8 mió. kr. upp í
45,6 mió. kr.
Hetta hevur við sær at
netto
rentuinntøkumar
fyri fyrra hálvár í ár gjørdust 69,3 mió. kr. ella 2,4
mió. kr. lægri enn um somu
tíð í fjør
Sambært viðmerkingum
frá sparikassanum stavar
minkingin frá lækkaðum
rentuinntøkum av lánsbrøvum.
Omaksgjøld og provisiónir gjørdust 2,5 mió. kr. og
v'ar hetta á hædd við støðið
fyrra hálvár í fjør

Virðisjavning av virðisbrøvum og útlendskum
gjaldoyra gav eitt hall upp
á útvið eina millión krónur
og her var talan um eina
tvífalding í mun til somu
tíð í fjor.
Aðrar vanligar inntøkur
lógu um 1,8 mió. kr. ella á
sama støði sum í fjør
Tá
avtomaði gjørdist
úrslitið av fíggjarpostuin
sostatt 72,7 mió. kr. ella 2,9
mió. kr. verri enn um somu
tíð í fjør.

Utreidslurnar
Útreiðslurnar til starvsíolk
og umsiting hækkaðu við
trimum milliónum krónum
úr 39,6 til 42,6 mió. kr.
Serliga eru tað sáttmálatreytaðu útreiðslumar tii
lønir og edv-útreiðslur sum
eru øktar.
Starvsfólkatalió
hjá
sparikassanum
lækkaói
nevniliga úr 181 í juni 1997
til 176 í juni í ár.
Avskrivingar av ognum
sparikassans øktust \ið
712 tús. kr - frá 3,7 mió. kr.
til 4,4 mió. kr. Økinin
kemst av. at sparikassin
hevur broytt avskrivingarreglumar fyri innbúgv og
tól í hesum tíðarskeiði.

Aðrar rakstrarútreiðslur
lækkaðu frá 3,8 til 3,7 mió.
kr.

Afturført
burturleggingar
Framhaldandi betranin av
búskapinum hevur eisini í
ár ført við sær, at sparikassin
kundi
afturføra
áður framdar burturleggingar.
Fyrra hálvár í ár hevur
sparikassin aflurført burturleggingar netto fyri 6,4
mió. kr. móti 4,5 mió. kr. um
somu tíð í fjør.

Javnin
Tann 30. juni í ár var javni
sparikassans 3,664 mia. kr.
Hetta er ein vøkstur upp
á 152 mió. kr. í mun til
somu tíð í fjør
Útlánini og innlánini
vuksu 123 mió. kr. og stavar vøksturin frá tí økta
virkseminum á bæði privat- og vinnulívsøkinum.
Utlánsprosentið er nú
89,5 tvs. eitt hálvt prosent
hægri enn um somu tíð í
fjør

Gjaldføri
Gjaldføri sparikassans var

982 mió. kr. hin 30. juni í ár
ella 37 mió. kr. betri enn
um somu tíð í fjør
í mun til stuttfreistaðu
skyldumar er gjaldføri 89
prosent, og í mun til samlaðu skyldumar er gjaldføri
32 prosent.
Hetta er væl omanfyri
markið í banka- og sparikassalógini.
Lógin krevur, at gjaldførið
er 15 prosent av
stuttu skyldunum og 10
prosent av samlaðu skyldunum.
Eginognin
hjá sparikassanum er nú 638 mió.
kr. ella á leið tað sama sum
um somu tíð í fjør.
Solvensurin er 33 prosent ímóti 36 prosent í Qør.
Lógin krevur at solvensurin er minst 8 prosent.
í viðmerking til hálvársroknskapin sigur sparikassin, at hann væntar at
heilársúrslitið fyri í ár av
vanligum rakstri fer at
liggja á sama støði sum í
Qør.
Hetta úrslit var 46 mió
kr. í fjør og sostatt ætlar
sparikassin bert at hava 20
mió. kr. í avlopi av vanligum rakstri seinna hálvár í
ár ímóti 27,5 mió. kr. fyrra
hálvár í ár.

O ljum álaráðharrin vil hava
m arknatræ tuna loysta
John Battle vísti
stóran áhuga at fáa
eina loysn á trætuni
nnllum londini, tá
hann hitti føroyska
olj umálarádharran
Eyðun Elttør á
søguliga fundinum
týskvøldið.

D ia ~MmJORD, S tavanger
A fyrsta sinni hava oljumálaráðharramir í Bretlandi og Føroyum havt ein
fund. Og tað er ikki kalda
støðan millum partamar
sum ger, at hesir háðir
harrarnir ikki hava hitst
áður. Tað er einfalt, tí at
føroyingar ikki hava havt
ein slíkan ráðharra.
- John Battle var fyri-

komandi og bjrrjaði av sínum eintingum at práta um
markið, hóast hvørgin okkara hava málið undir okkum. Sum eg skilti á honum,
so vildi hann hava ein
loysn á trætuni, so meira
f'erð kann koma á bretsku
oljuvinnuna.
Eyðun Elttør og John
Battle hava kortini ikki avtala nakran nýggjan fúnd.
- Hann vildi gera sína

harrar úr øðmm londumj
um tú ikki veit eina rúgvu
um alt, ið kann hava við
málið at gera.
Føroyski oljmálaráðharrin torir ikki at lova, at
trætan um markið verður
loyst í setuni hjá hesum
landsstýrinum, men vónar
kortini tað besta.
- Markið er sum sagt
ikki eitt mál hjá landsstýrismanninum við oljumál-

ávirkan galdandi í Bretlandi, um eg somuleiðis
vildi royna ávirka politikarar í Føroyum, so gongd
kundi koma á málið.
Áðrenn
fundin
við
bretska
starvsbróðurin
hevði Eyðun Elttør sett seg
væl og virðiliga inn í torføra málið um marknaðartrætuna.
Tú
hevur
ongan
møguleika at práta við ráð-

um. Men fáa vit eina loysn
á trætuni, so sleppa vit
víðari við eitt nú útbjóðingarumfari og øðrum, sigur
Eyðun Elttør.
Á
søguliga fundinum
millum oljumálaráðharrarnar vóru eisini Herálv
Joensen, leiðari á Oljufyrisitingini og Martin Heinesen, jarðfrøðingur.
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L ø g m a d u r o v fa r in
a v ø llu m stá sin u m
Føroyska feróalagið
við løgmanni á odda
var á fyrsta sinni
"offshore- týsdagin. í
gjár vitjaðu løgmaður
og oljumálaráðharrin
stóru oljumessuna í
Stavanger.
D ia M id jo k u ,
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Tað er eingin loyna, at løgmaður hevur fingið avbera
góða móttøku á síni noregs

ferð. Sjálvur hevði løgmað
ur væntað, at hann fór at
detta burturimillum alt
stákið sum verið hevur í
sambandi við Oslo-avtaluna og risastóru oljumessuna í Stavanger.

Vitjan á Snorre
Týsdagin varð vitjað á
oljupallinum Snorre, har
Saga Petroleum er operatør.
Við tyrlu bleiv flogið
sjeyti minuttir í ein útnyrðing úr Bergen til stóra

oljupallin Snorre, sum liggur 150 kilometrar vestur úr
Florø.
Skipað var fyri móttøku
umborð og eisini fyri einum
túri runt á pallinum. í)g
ikki at gloyma, so sluppu
føroyingar eisini at royna
frálika matin umlxirð.
Út á seinnapartin varð
flogið til Stavanger, har
Saga, Hydro og Statoil
seinni um kvøldið vóru
vertir við ein døgurða á
Stjemaøy.

»Me88aðu«
í gjár var stóra oljumessan
á skránni. ONS-stjórin Per
Olav Hanssen vísti løgmanni og oljumálaráðharranum við fylgi runt á messuni.
Seinnapartin varð vitjað
á Oljudirektoratat, har
stjórin Gunnar Berge tók
ímóti.
Hosdagin seta Anfinn
Kallsberg og Eyðun Elttør
nøsina móti Føroyum um
Keypmannahavn.

Form an ssk a p u rin
h já lø gtin ginum til
B o m h o lm
Týsdagin 1. september fer formansskapurin hjá løgtinginum
til Bomholm at vitja
formansskapin hjá
fólkatinginum
I noi R a sm u ssen

Komandi viku fer formansskapurin hjá løgtinginum
til Danmarkar at hava árliga fundin við formansskapin hjá fólkatinginum.
Farið verður týsdagin og
komið verður aftur fríggjadagin.
Formansskapimir nýta
hetta høvi at viðgera ymisk
mál av felags áhuga. í Qør
varð fundurin hildin í Føroyum, og danski formansskapurin hevur í ár boðið
føroyingum til Bomholm at
halda fundin.

Umframt tann fakliga
partin verður formansskapurin kunnaður um
vinnuviðurskifti á Bomholm og skipað verður fyri
útferðum til eitt nú Christians 0.
í døgunum 21. til 25. september kemur formansskapurin hjá Alpinginum í
íslandi hendanvegin. í fjør
var formansskapurin hjá
løgtinginum í fslandi og
kunnaði seg við viðurskiflini har. Føroyska innbjóðingin er eitt takk fyri seinast, sum ikki beinleiðis er
ætlað at hava nakað fakligt
innihald.
í formansskapinum hjá
løgtinginum eru umframt
Finnbogi ísakson, sum er
løgtingsformaður,
Bjami
Djurholm, Vilhelm Johannesen og Edmund Joensen,
sum eru ávikavíst 1., 2. og
3. næstformenn.

