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Frágreiðing viðvíkjandi roknskapareftirliti av innkomnum ársfrásagnum í 2018

Frágreiðingin viðgerð úrslitið av roknskapareftirlitinum av innkomnum ársfrásagnum í 2018.
Skráseting Føroya hevur í 2018 móttikið 2.979 ársfrásagnir, av hesum feløgum eru 1.434 uttan
grannskoðara.

Roknskapareftirlitið er í tveimum, móttøkueftirlit, ið hevur til endamáls at lúka mest sjónligu feilir
burtur, og stakroyndir samsvarandi § 159 í ársroknskaparlógini sum er ein gjølla gjøgnumgongd av
útvaldum ársfrásagnum.

Endamáli við roknskapareftirlitinum hjá Skráseting Føroya er fyrst og fremst at tryggja, at tær
ársfrásagnir, sum feløg innsenda, eru rættar.

Kannaðar eru 106 ársfrásagnir útvaldar við stakroyndum samsvarandi § 159 í ársroknskaparlógini, av
hesum eru 63 við grannskoðaraártekning og 43 uttan grannskoðaraátekning (frával).

Roknskapareftirlitið viðgerð bert týðandi feilir soleiðis sum týðandi verður allýst eftir IFRS
(Framework (30)) og IAS. Sjálvt um týðandi ikki er allýst neyvt í ársroknskaparlógini, verður mett,
at týðandi sum hugtak í ársroknskaparlógini í praksis svarar til allýsingina sum IFRS nýtir, sum er
soljóðandi (okkara umseting):

“Upplýsingar eru týðandi, um lagt verður burturúr ella feilir eru ið kunnu hava ávirkan á fíggjarligar
avgerðir hjá roknskaparbrúkaranum, ið eru tiknar við støði í ársroknskapinum. Týðandi valdast
støddin á roknskaparpostinum ella feilin, mett út frá teimum tilskilaðu viðurskiftinum ið lagt er
burturúr ella tí skeiva upplýsingini. Tí virkar týðandi tátturin sum eitt støði ella mark, heldur enn ein
megin gøðsku eginleiki, sum upplýsingin skal uppfylla fyri at verða gagnlig.”

Skráseting Føroya hevur valt at skráseta feilir í ársfrásagnunum eftir niðanfyri standandi slag av
feilum:

- Nýtsla av skeivum regluverki (Sum  dømi  kann  nevnast  ÅRL  heldur  enn  IFRS,  ella  at
upplýsingar sum skulu verða í roknskapinum verða fluttir inn í leiðslufrágreiðingina.)

- Manglandi partar í ársfrásøgnini.
o Leiðsluátekning
o Rakstrarroknskapur
o Fíggjarstøða



o Eginognaruppgerð
o Nýttur roknskaparháttur og kravdar notur
o Leiðslufrágreiðing um krav
o Grannskoðaraátekning um krav
o Gjaldsførisfrágreiðing um krav

- Feilir ið viðvíkja innrokning, máting og klassifikatión, tað er munandi feilir sum kunnu
ávirkað avgerðir hjá roknskaparbrúkaranum.

- Feilir og manglar ið viðvíkja kravdum upplýsingum (notur)
o Nýttur roknskaparháttur
o Frágreiðandi notur, sum vísa til roknskaparpostar
o Frágreiðandi notur, sum geva aðrar mátimøguleikar
o Váðanotur
o Eftirlitsnotur

- Feilir í grannskoðaraátekningini

Úrslit frá stakroyndunum samsvarandi § 159 í ársroknskaparlógini:

Stakroyndir Feilir Feilir %
Ársfrásagnir við grannskoðaraátekning 63 37 59
Ársfrásagnir uttan grannskoðaraátekning (frával) 43 30 70
Allar stakroyndir 106 67 63

Úrslit frá stakroyndunum samsvarandi § 159 í ársroknskaparlógini greinað á slag av feili:

Feilir í alt Feilir í ársfrásagnum
við

grannskoðaraátekning

Feilir í ársfrásagnum
uttan

grannskoðaraátekning

Nýtsla av skeivum regluverki 3 2 1

Manglandi partar í ársfrásøgnini 8 4 4
- Leiðsluátekning 0 0 0
- Rakstrarroknskapur 0 0 0
- Fíggjarstøða 1 0 1
- Eginognaruppgerð 0 0 0
- Nýttur roknskaparháttur og

kravdar notur
2 0 2

- Leiðslufrágreiðing um krav 2 1 1
- Grannskoðaraátekning um krav 2 2 0
- Gjaldsførisfrágreiðing um krav 1 1 0

Feilir ið viðvíkja innrokning, máting og
klassifikatión

4 3 1



Feilir og manglar ið viðvíkja kravdum
upplýsingum (notur)

113 59 54

- Nýttur roknskaparháttur 42 25 17
- Frágreiðandi notur, sum vísa til

roknskaparpostar
11 5 6

- Frágreiðandi notur, sum geva
aðrar mátimøguleikar

35 17 18

- Váðanotur 3 3 0
- Eftirlitsnotur 22 9 13

Feilir í grannskoðaraátekningini 2 2 0

Tal av feilum í alt 130 70 60


