
Vegleiðing um innlatan av ársfrásøgn í talgildum formi (PDF) 

 

1. Krav um upplýsingar á framsíðu 

Sambært § 3, stk. 1 í Innlatingarkunngerðini skulu fylgjandi upplýsingar framganga á framsíðuni á 

ársfrásøgnini: 

 

1) Heiti á skjalinum “ársfrásøgn” 

2) Fulla navn og skrásetingarnummar hjá felagnum 

3) Roknskapartíðarskeið 

4) Navnið á fundarstjóranum á aðalfundinum ella tilsvarandi góðkenningarstovni, og 

5) Dagfesting fyri, nær ársfrásøgnin varð góðkend (ársaðalfundardagfestingin) 

 

Dømi uppá framsíðu, ið verður latin inn talgilt (PDF-format) 

      P/f felag  

     

      Skrásetingarnummar 1234 

   

      Ársfrásøgn 1. januar 2013 - 31. desember 2013 

 

      

      

      

      Ársfrásøgnin er framløgd og góðkend á ársaðalfundi, tann 

      01-04-2013 

     

      Jens Jensen 

    fundarstjóri 

 

 

 

 

     

 

Navnið á fundarstjóranum skal framganga týðiliga, tvs. at navnið skal vera lætt lesiligt, og tískil er 

neyðugt, at navnið verður skrivað við teldu ella við spjaldrastavum. 

 

Gevið gætur, at omanfyri nevndu krøv til framsíðuna eisini eru galdandi fyri ársfrásagnir, ið verða 

latnar inn á pappíri sambært § 3, stk. 2 í Innlatingarkunngerðini. 

 



2. Viðvíkjandi vinnurekandi grunnum 

Í vinnurekandi grunnum verður ongin ársaðalfundur hildin. Tískil er heldur ongin fundarstjóri. 

Ístaðin fyri, at allir limirnir í nevndini hjá grunninum undirskrivað ársfrásøgnina, kann leiðslan velja 

ein persón, t.d. nevndarformannin ella ein, sum leiðir fundin (mødeleder), at undirskriva 

ársfrásøgnina. 

 

3. Innlatan á pappíri 

Verður ársfrásøgn latin inn á pappíri, skal hon uttan trupulleikar kunna lesast inn á talgildan miðil 

(scannast inn) og vera nýtilig til týðiliga endurgeving eftir innlesing. 

 

Gevið gætur, at bert tey feløg, sum ikki hava skyldu til at lata inn talgilt, kunnu lata inn á pappíri 

sambært § 2a, stk. 3 í Innlatingarkunngerðini. 

 

4. Undirskriftir 

Verður ársfrásøgnin latin inn talgilt, er ikki neyðugt at endurgeva fysisku undirskriftirnar. Tað er 

tískil ikki neyðugt, at pdf-fílan við ársfrásøgnini er ein talgild (scannað) útgáva av ársfrásøgnini við 

teimum fysisku undirskriftunum. 

 

Tann, ið letur ársfrásøgnina inn talgilt, stendur inni fyri, at ársfrásøgnin er undirskrivað av 

fundarstjóra og, um ársfrásøgnin er grannskoðað, undirskrivað av grannskoðara. 

 

Um eitt starvsfólk hjá eini fyritøku letur inn ársfrásøgnina talgilt vegna fyritøkuna, er tað leiðslan í 

fyritøkuni, ið skal metast hava latið ársfrásøgnina inn. Tað er tískil leiðslan í fyritøkuni, ið yvirfyri 

Skráseting Føroya ábyrgist fyri, at ársfrásøgnin er undirskrivað av fundarstjóra og einum møguligum 

grannskoðara. 

 

Ein fyritøka kann velja at biðja ein ráðgeva, t.d. ein grannskoðara, um at lata inn ársfrásøgnina 

hennara vegna. Um ein ráðgevi letur tað til eitt starvsfólk í síni fyritøku at lata inn ársfrásøgnina, 

verður tað ráðgevin sjálvur, ið skal metast hava latið ársfrásøgnina inn. 

 

Verður ársfrásøgnin latin inn á pappíri sambært § 2a, stk. 3 í Innlatingarkunngerðini, skal í minsta 

lagi fysiska undirskriftin hjá fundarstjóra og møguligum grannskoðara framganga á ársfrásøgnini. 

 

 

 

Skráseting Føroya 

 

 


