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Leiðsluátekning

Stjórnin hevur í dag viðgjørt og góðkent ársfrásøgnina fyri roknskaparárið
1. januar - 31. desember 2019 fyri FO-Ráðið.

Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við ársroknskaparlógina.

Vit meta, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu
støðu felagsins tann 31. desember 2019 umframt av felagsins virksemi fyri roknskaparárið 1.
januar - 31. desember 2019.

Ársfrásøgnin verður løgd fram til góðkenningar ársaðalfundsins.

Tórshavn, tann 27. mai 2020

Ráðið

Mimi Steintórsdóttir
forkvinna

Richard Magnus Jacobsen
næstformaður

Dorit Reinert

Páll Højgaard Vesturbú

1



FO-Ráðið
Ársfrásøgn 2019

Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

Til limirnar í FO-Ráðið

Niðurstøða

Vit hava grannskoðað  ársroknskapin hjá FO-Ráðið fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember
2019 við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum. Ársroknskapurin er
gjørdur eftir ársroknskaparlógini.

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins ognum,
skyldum og fíggjarligu støðu tann 31. desember og úrslitinum av virksemi felagsins í
roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2019 samsvarandi  ársroknskaparlógini.

Grundarlag fyri niðurstøðuni

Vit hava grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og eftir øðrum
ásetingum í føroysku grannskoðaralógini. Okkara ábyrgd sambært hesum standardum og krøvum
er nærri lýst í grannskoðanarátekningini í pettinum “Ábyrgd grannskoðarans av grannskoðanini
av ársroknskapinum“. Vit eru óheft av felagnum samsvarandi altjóða etisku reglunum fyri
grannskoðarar (etisku reglurnar hjá IESBA) og øðrum ásetingum, ið eru galdandi í Føroyum, eins
og vit hava lokið onnur etisk krøv, sum vit hava sambært hesum reglum og krøvum. Tað er
okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kunnu vera grundarlag undir
okkara niðurstøðu.

Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum

Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari
við ársroknskaparlógina. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av innanhýsis eftirlitinum, ið
leiðslan metir skal til fyri at gera ársroknskapin uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um
skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum.

Tá ið ársroknskapurin verður gjørdur, hevur leiðslan ábyrgdina av at meta um, hvørt felagið
megnar at halda fram við rakstrinum, og har tað er viðkomandi at upplýsa um viðurskifti
viðvíkjandi framhaldandi rakstri og at gera ein ársroknskap eftir roknskaparásetingunum um
framhaldandi rakstur, uttan so at leiðslan hevur ætlanir um at avtaka felagið, steðga rakstrinum
ella um leiðslan í roynd og veru ikki hevur aðrar møguleikar.
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Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

Ábyrgd grannskoðarans av grannskoðanini av ársroknskapinum

Endamál okkara er at fáa eina grundaða vissu fyri, at ársroknskapurin sum heild er uttan týðandi
skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at gera eina
grannskoðanarátekning við eini niðurstøðu. Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men er tó ikki
ein trygd fyri, at grannskoðan framd samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og øðrum
ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, altíð kann avdúka týðandi skeivleikar, um slíkir eru.
Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað sviki ella mistøkum og mugu metast at verða týðandi, um
tað er sannlíkt, at teir hvør sær ella saman kunnu metast at hava ávirkan á fíggjarligu avgerðirnar,
ið roknskaparbrúkararnir taka við støði í ársroknskapinum.

Tá ið vit grannskoða samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og øðrum ásetingum í
føroysku grannskoðaralógini, gera vit yrkisligar metingar og varðveita professionella ivasemið
undir grannskoðanini. Harumframt:

 Eyðmerkja og meta vit um váðan fyri týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun til
um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og grannskoða samsvarandi
hesum váða og fáa til vega grannskoðanarprógv, ið eru nóg góð og egnað sum grundarlag
undir okkara niðurstøðu. Váðin fyri, at vit ikki avdúka týðandi feilir orsakað av sviki, er størri
enn váðin fyri, at feilir orsakað  av mistøkum ikki verða avdúkaðir, av tí at svik kann umfata
samansvørjing, skjalafalsan, ætlað dyljan, villleiðing ella at innanhýsis eftirlit verða skúgvað
til viks.

 Fáa vit fatan av tí innanhýsis eftirliti, ið er viðkomandi fyri grannskoðanina, soleiðis at vit
kunnu leggja grannskoðanina til rættis á nøktandi hátt eftir umstøðunum, men ikki fyri at gera
eina niðurstøðu um, hvussu virkið innanhýsis eftirlitið er.

 Taka vit støðu til, um tann av leiðsluni nýtti roknskaparháttur er hóskandi eins og vit meta um,
hvørt roknskaparligu metingarnar og tilhoyrandi upplýsingar frá leiðsluni eru rímiligar.

 Taka vit støðu til, um tað er hóskandi, at leiðslan hevur valt at gera ársroknskapin grundað á
roknskaparháttin um framhaldandi rakstur, og um tað, við støði í teimum
grannskoðanarprógvum, ið eru fingin til vega, er týðandi óvissa ella viðurskifti, ið kunnu elva
til týðandi óvissu um, hvørt felagið megnar at halda áfram. Er niðurstøðan, at tað er týðandi
óvissa, skulu vit gera vart við hetta í grannskoðanarátekningini við at vísa til upplýsingar
hesum viðvíkjandi í ársroknskapinum ella, um hesar upplýsingar ikki eru nøktandi, tillaga
okkara niðurstøðu. Okkara niðurstøður eru grundaðar á tey grannskoðanarprógv, ið eru fingin
til vega fram til dagin, tá ið okkara grannskoðanarátekning verður undirskrivað. Hendingar í
framtíðini ella viðurskifti kunnu tó elva til, at felagið ikki er ført fyri at halda fram við
rakstrinum.
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Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

 Taka vit støðu til samlaðu framløguna, bygnaðin og innihaldið í ársroknskapinum, íroknað
upplýsingarnar í notunum umframt um ársroknskapurin vísir transaktiónir, sum liggja undir,
og hendingar á ein slíkan hátt, at tað gevur eina rættvísandi mynd.

Vit samskifta við leiðsluna um millum annað vavið á ætlaðu grannskoðanini og nær vit vænta at
grannskoða. Harumframt samskifta vit um týðandi eygleiðingar í sambandi við grannskoðanina,
so sum týðandi manglar í innanhýsis eftirlitinum, ið vit eru komin fram á í sambandi við
grannskoðanina.

Tórshavn, hin 27. mai 2020

Sp/f SPEKT løggildir grannskoðarar

Mirjam Haraldsen
statsaut. revisor
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Upplýsingar um felagið

Felagið FO-Ráðið
Tinghúsvegur 57
100 Tórshavn

Telefon: 898900
E-mail: økisnavn@økisnavn.fo
Heimasíða: www.økisnavn.fo

Roknskaparár:1. januar - 31. desember

Stjórn Mimi Steintórsdóttir, forkvinna
Richard Magnus Jacobsen, næstformaður
Dorit Reinert
Páll Højgaard Vesturbú

Grannskoðan Sp/f SPEKT løggildir grannskoðarar

Staravegur 17
110  Tórshavn
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Nýttur roknskaparháttur

Ársfrásøgnin hjá FO-Ráðnum fyri 2019 er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini
fyri feløg í bólki A.

Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til síðsta ár.

Ársfrásøgnin fyri 2019 er gjørd í donskum krónum.

Um innrokning og virðisáseting

Inntøkur verða innroknaðar í rakstrarroknskapin, so hvørt sum tær verða vunnar. Harumframt
verða virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum innroknaðar. Í rakstrarroknskapinum
verða somuleiðis allir kostnaðir, íroknað avskrivingar og niðurskrivingar, innroknaðir. 

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er sannlíkt, at felagið í framtíðini fær fíggjar-
ligar ágóðar, og virðið á ognini kann gerast upp álítandi.

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

Til at byrja við verða ognir og skyldur innroknaðar til kostprís. Síðani verða ognir og skyldur
virðisásettar, sum lýst niðanfyri fyri einstøku roknskaparpostarnar.

Ávísar fíggjarligar ognir og skyldur verða virðisásettar til amortiseraðan kostprís, og sostatt
verður ein konstant effektiv renta innroknað yvir gildistíðina. Amortiseraður kostprísur verður
uppgjørdur sum upprunaligur kostprísur við frádrátti av møguligum avdráttum og ískoyti/frádrátti
av samlaðu amortiseringini av muninum millum kostprís og áljóðandi virði. 

Í sambandi við innrokning og virðisáseting verður hædd tikin fyri væntaðum tapum og vandum,
sum íkoma áðrenn ársfrásøgnin verður løgd fram, og sum sanna ella avsanna viðurskifti, ið vóru
til staðar fíggjarstøðudagin.

Rakstrarroknskapurin

Nettosøla

Stovningargjøld verða inntøkuførd í tí ári, eitt nýtt økisnavn verður stovnsett, meðan ársgjøldini
verða tíðargreinað til tað tíðarskeiðið, gjaldið er galdandi fyri.  Sølan verður innroknað uttan mvg
og onnur avgjøld.

Aðrir uttanhýsis kostnaðir

Aðrir uttanhýsis kostnaðir fevna um kostnaðir til sølu, lýsingar, umsiting v.m.
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Nýttur roknskaparháttur

Starvsfólkakostnaður

Starvsfólkakostnaður fevnir um lønir, íroknað frítíðarløn og eftirlønir umframt aðrar kostnaðir til
sosiala trygd v.m. til starvsfólk felagsins. Móttikin endurgjøld frá almennum myndugleikum eru
drigin frá starvsfólkakostnaðinum. 

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í rakstrarroknskapin við teirri upphædd, sum
viðvíkur roknskaparárinum. Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir fevna umrentuinntøkur og
rentukostnaðir.

Skattur av ársúrslitinum

Skattur av ársúrslitinum fevnir um partafelagsskatt og broyting í útsettum skatti, íroknað
broytingar ið stava frá broyting í skattastigi. Skattur, sum viðvíkur ársúrslitinum, verður inn-
roknaður í rakstrarroknskapin og skattur, sum viðvíkur bókingum beinleiðis á eginognini, verður
innroknaður beinleiðis á eginognina. 

Fíggjarstøðan

Áogn

Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís.

Niðurskriving verður gjørd móti væntaðum tapi, tá ið tað verður mett at vera ein óvildug
ábending um, at ein áogn ella áognarbólkur eru minkað í virði. Er ein óvildug ábending um, at
ein einstøk áogn er virðisminkað, verður henda áogn niðurskrivað.

Tíðaravmarkingar

Tíðaravmarkingar, ið eru innroknaðar sum ogn í umferð, fevna um goldnar kostnaðir viðvíkjandi
komandi roknskaparárum.

Partafelagsskattur og útsettur skattur

Skyldugur skattur og skattaáogn verða innroknað í fíggjarstøðuna sum roknaður skattur av ársins
skattskyldugu inntøku javnað fyri skatt av skattskyldugum inntøkum undanfarin ár.

Útsettur skattur verður virðisásettur eftir fíggjarstøðu skuldarháttinum av øllum fyribils munum
millum roknskaparligu og skattligu virðini av ognum og skyldum.
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Nýttur roknskaparháttur

Útsettur skattur verður virðisásettur við støði í teimum skattareglum og skattastigum, sum við
galdandi lóg fíggjarstøðudagin verða galdandi, tá ið tann útsetti skatturin væntandi skal gjaldast. 

Skyldur

Skyldur verða virðisásettar til nettorealisationsvirði.

Tíðaravmarkingar  (undangoldið frá kundunum)

Tíðaravmarkingar, ið eru tiknar við sum skuld, fevna um móttiknar gjaldingar viðvíkjandi inn-
tøkum í komandi roknskaparári.
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Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember 2019

Nota 2019
kr.

2018
tkr.

Nettosøla 1.220.768 1.202

Aðrir uttanhýsis kostnaðir -1.048.662 -1.018

Bruttoúrslit 172.106 184

Starvsfólkakostnaður 2 -184.860 -184

Úrslit áðrenn fíggjarpostar -12.754 0

Fíggjarligir kostnaðir -3.735 0

Úrslit áðrenn skatt -16.489 0

Skattur av ársúrslitinum 3 6.827 0

Ársúrslit -9.662 0

Uppskot til yvirskotsbýti

Flutt úrslit -9.662 0

-9.662 0
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2019

Nota 2019
kr.

2018
tkr.

Ogn

Onnur áogn 0 8

Útsett skattaáogn 531.882 370

Tíðaravmarkingar 78.267 38

Áogn 610.149 416

Tøkur peningur 2.189.773 1.577

Ogn í umferð til samans 2.799.922 1.993

Ogn til samans 2.799.922 1.993
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2019

Nota 2019
kr.

2018
tkr.

Skyldur

Stovnsfæ 50.000 50

Fluttur vinningur 1.390.377 1.400

Eginogn 4 1.440.377 1.450

Undangoldið frá kundum 1.085.474 471

Vøru- og tænastuskuld 37.332 72

Partafelagsskattur 3 155.036 0

Onnur skuld 81.703 0

Stuttfreistað skuld 1.359.545 543

Skuld til samans 1.359.545 543

Skyldur til samans 2.799.922 1.993

Veðsetingar og trygdarveitingar 5

Høvuðsvirksemi 1
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Notur til ársfrásøgnina

1 Høvuðsvirksemi

Høvuðsvirksemi hjá sjálvsognarstovninum er:

a)   at reka, beinleiðis ella óbeinleiðis, umsiting av .fo landøkinum
b)   at tryggja, at .fo landøkið verður umsitið til gagns fyri vinnu, mentan og einstaklingar
c)   at hava eftirlit við .fo landøkinum
d)   at áseta reglur og prísir, tá ið brúksrættindi til økisnøvn í .fo landøkinum verða latin.

2019
kr.

2018
tkr.

2 Starvsfólkakostnaður

Lønir 168.000 168

Eftirlønartryggingar 8.400 7

Onnur lønartengd gjøld 8.460 9

184.860 184

3 Skattur av ársúrslitinum

Partafelagsskattur 155.036 0

Útsettur skattur í árinum -161.863 0

-6.827 0

4 Eginogn

Stovnsfæ

Fluttur

vinningur Til samans

Salda 1. januar 2019 50.000 1.400.039 1.450.039

Ársúrslit 0 -9.662 -9.662

Eginogn 50.000 1.390.377 1.440.377
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Notur til ársfrásøgnina

5 Veðsetingar og trygdarveitingar

Ognirar hjá sjálvsognarstovninum eru ikki veðsettar.
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