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1. Stovnan av kapitalfelag
Kapittul 3 í Vinnufelagslógini inniheldur nærri reglur um stovnan av einum kapitalfelagi. Eitt
kapitalfelag kann stovnast av bæði fysiskum og løgfrøðiligum persónum, og ávís krøv eru til hesar
stovnarar. Stovnari skal vera myndugur og má ikki vera undir verjumáli (bert fysiskir persónar).
Stovnari má ikki vera í gjaldsteðgi ella vera undir trotabúarviðgerð. Er stovnarin løgfrøðiligur
persónur, er tað eitt krav, at stovnarin hevur sjálvstøðugt rættarføri.
Stovnan av einum kapitalfelag krevur, at stovnararnir gera eina røð av skjølum, sum skulu sendast
til Skráseting Føroya fyri at verða skrásett í felagsskrásetingini. Gevið gætur at gjald er álagt fyri
skrásetingina.
Gjøldini vera kravd sambært kunngerð nr. 144 frá 23. oktober 2018.
Felagið skal fráboðast innan 2 vikur eftir at tað er stovnað.
Stovnararnir skulu skriva eitt stovningarskjal, sum skal rúma eina røð av upplýsingum, sí §§ 26 og
27 í lógini fyri at síggja tær neyvu upplýsingarnar sum krevjast. M.a. skulu upplýsingar um navn,
bústað hjá stovnarum, tekningarkursur v.m. vera við. Eisini skal ítøkiliga nevnast um grannskoðari
verður frávaldur. Stovnararnir skulu eisini skriva einar viðtøkur, sum skipa viðurskiftini hjá
felagnum gjøllari. Sí grunddømi um einar viðtøkur fyri ávikavist eitt partafelag niðanfyri undir
punkt 2 og 3 og fyri eitt smápartafelag undir punkt 4 og 5.
Eitt smápartafelag skal hava ein partapening á í minsta lagi 50.000 kr.
Eitt partafelag skal hava ein partapening á í minsta lagi 500.000 kr. Lógin gevur møguleika fyri at
gjalda partapeningin inn partvís. Tað er soleiðis eitt krav at 25 % av partapeninginum, tó í minsta
lagi 50.000 kr., skal inngjaldast. Møguligur yvirkursur skal tó gjaldast fult. Tað er eisini
týdningarmikið at vera varug við, at møguleikin fyri partvís inngjaldi bert er galdandi, um talan er
um felag, sum er stovnað við kontantum inngjaldi.
Dentur skal vera lagdur á, at leiðslan hevur ábyrgd av, at felagið
kapitaltilbúgving, undir hesum at tryggja, at nóg nógv gjaldføri er til
framtíðar skyldur, so hvørt sum tær falla til gjaldingar. Leiðslan skal
fyrihalda seg til fíggjarligu støðuna hjá felagnum og taka støðu til um
undir hesum gera neyðugar burturleggingar.

alsamt hevur eina fullgóða
at kunna lúka núverandi og
tí støðugt kunna seg um og
støðan er fíggjarliga ráðilig,

Stovnanin kann gerast annaðhvørt við kontantum inngjaldi av felagskapitalinum ella við innskoti av
virðum (apportinnskot), sum hevur peningaligt virði, t.d. eitt verandi virksemi, partabrøv v.m. Eitt
apportinnskot kann ikki vera ein arbeiðsskylda ella eitt krav móti einum ella fleiri stovnarum.
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Um felag verður stovnað við kontantum inngjaldi skal stovnari í sambandi við fráboðanina til
Skráseting Føroya vísa skjalprógv fyri at felagskapitalurin er inngoldin. Hetta kann gerast á ymsan
hátt, m.a. við útskrift frá banka, sum vísir at upphæddin er inngoldin á konto hjá felagnum undir
stovnan. Henda útskrift skal vera dagfest í seinasta lagi fráboðanardagin. Eisini kann eitt avrit frá
advokati ella grannskoðara felagsins sendast við, sum vísur at peningurin er inngoldin á eina
klientkonto (kontoavrit). Útskriftin skal vera undirskrivað av advokati ella grannskoðara.
Stovnararnir kunnu somuleiðis senda eina váttan frá advokati ella grannskoðara um, at kapitalurin
er inngoldin á bankakonto ella klientkonto hjá advokati ella grannskoðara. Avrit av kekki til felagið
er ikki nøktandi skjalprógv.
Um so er at felagið verður stovnað við innskoti av øðrum virðum (apportinnskoti), skulu stovnaranir
saman við fráboðanini senda eina metingarfrágreiðing, sum er gjørd av óheftum góðkendum
grannskoðara. Um eitt verandi virki verður sett í felagið, skal eisini gerast ein byrjunarfíggjarstøða.
(Innskot av verandi virksemi, samsvarandi vinnufelagslógina, er bæði innskot av sjálvum virkinum
og innskot av einum ráðandi parti av kapitalinum).
Skrásetingin hevur til hesa vegleiðing gjørt dømi um viðtøkur fyri eitt parta- og smápartafelag við
stovningarskjali.
Viðmerkjast skal, at tað ikki longur er krav um at felagið skal hava ein stovnandi aðalfund, og val
av leiðslu og møguligum grannskoðara verður tí gjørt í stovningarskjalinum. Felagið kann tó
framhaldandi frítt velja at hava stovnandi aðalfund. Grunddømini kunnu nýtast bæði til stovnan við
kontantum inngjaldi (punkt 2) og stovnan við øðrum virðum (punkt 3). Viðtøkurnar lúka
minstukrøvini í vinnufelagslógini, men eftir tørvi kann skoytast annað uppí, sum ynski er um at
skipa í viðtøkunum. Treytin í hesum sambandinum er, at ískoyti ikki er móti lóggávuni. Er ivi um
tað, er týðandi at nevna ávís viðurskifti í viðtøkunum, ella eru serlig krøv/ynskir til viðtøkurnar, skal
Skrásetingin mæla til at leita sær ráðgeving hjá advokati, grannskoðara ella øðrum ráðgevara.
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2. Dømi um stovnan av partafelag við kontantum inngjaldi
Stovningarskjal fyri P/F (Navn verður sett inn)
Undirritaðu
(Navn og adressa hjá stovnara 1 verður sett inn) og (navn og adressa hjá stovnara 2 verður sett
inn) hava í dag avgjørt at stovna eitt partafelag við navninum
P/F (navn verður sett inn)
grundað á fylgjandi:
Felagið verður stovnað við kontantum inngjaldi á kr. 500.000 til kurs 100. (Størri upphædd og/ella
hægri kursur kan setast inn)
Partabrøvini eru býtt við helvtini til hvønn av stovnarunum. (Annað býti kann setast inn)
Kostnaðurin ið stendst av stovnanini verður at gjalda av felagnum, og verður væntandi:
(kostnaðurin setast inn)
Tekning og inngjald av partabrøvum vera gjørd samstundis sum stovningarskjalið verður
undirskrivað.
Í nevnd felagsins eru vald (nøvn verða sett inn.)
Sum grannskoðari er valdur (navn verður sett inn)
(Um grannskoðari ikki verður valdur skal tilskilast at grannskoðan er frávald)
Eftir aðalfundin var nevndarfundur hildin og skipaði nevndin seg við (navn verður sett inn) sum
formanni. Sum stjóri er valdur (navn verður sett inn)
Fyri felagið skulu hjáløgdu viðtøkur vera galdandi.

Sum stovnarar:

(Staður og dagfesting verður sett inn)

4/11

Viðtøkur fyri P/F (navn verður sett inn).
§1
Navn felagsins er P/F (navn verður sett inn)
(Møgulig hjánøvn verða sett inn)
(Tað er ikki krav at heimstaður skal standa í viðtøkunum. Tað ber tó til at seta felagsins heimstað í viðtøkurnar.)

§2
Endamál felagsins er at reka virksemi við (set inn felagsins endamál) umframt annað virksemi í
hesum sambandi.
§3
Partapeningurin er kr. 500.000 býttur í partabrøv á kr. 1.000 ella margfald av hesi upphædd. (Størri
upphædd og annað býti kann setast inn)
Á aðalfundi eigur hvør partaeigari eina atkvøðu fyri hvørjar 1.000 kr. hann eigur í partapeningi.
(Onnur upphædd kann verða sett inn)
§4
Partabrøvini skulu ljóða uppá navn og vera skrivað inn í partabrævabók felagsins. Partabrøvini
skulu ikki vera umfaraskjøl.
§5
Aðalfundur verður fráboðaður 14 dagar frammanundan við brævi til hvønn einstakan partaeigara.
Brævið skal innihalda fundarskrá við tilskilan av fundarstaði og tíð. Av fundarskránni skal síggjast
hvørji mál, ið skulu viðgerast á aðalfundinum.
§6
Dagsskráin fyri aðalfundin skal umfata (Henda áseting er valfrí, tá vinnufelagslógin ikki inniheldur
krav um, at dagsskráin fyri aðalfundin skal standa í viðtøkunum)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Val av fundarstjóra
Frásøgn nevndarinnar frá virki felagsins í farna ári
Framløga av ársfrásøgn og ársfrágreiðing til góðkenningar
Avgerð um nýtslu av yvirskoti, ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin
Val av nevndarlimum
Støðutakan til grannskoðara
Ymiskt

§7
Felagið verður stýrt av eini á aðalfundi valdari nevnd ið hevur 3 – 5 limir. Nevndarlimir verða
valdir fyri eitt ár í senn.
Nevndin setir ein stjóra.
(Annar møguleiki er at velja leiðsluskipan við eftirlitsráði og stjórn)
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§8
Felagið verður teknað av einum stjóra ella av allari nevndini í felag.
(Onnur tekningarregla kann setast inn, eisini um onnur leiðsluskipan er vald)
§9
Ársfrásagnir felagsins verða grannskoðaðar av einum á aðalfundi valdum grannskoðara, sum verður
valdur fyri 1 ár í senn.
(Henda áseting er valfrí, tá vinnufelagslógin ikki inniheldur krav um, at upplýsingar um
grannskoðara skulu standa í viðtøkunum)
(Um avgerð er tikin um at grannskoðan av felagsins ársfrásagnum er frávald í stovningarskjalinum kann henda orðing brúkast: ”Á hvørjum ársaðalfundi verður støða tikin til, um felagið
ynskir ársroknskapin grannskoðaðan. Aðalfundurin kann velja ikki at hava grannskoðan, um
ársroknskaparlógin heimilar hesum.”)
§ 10
Roknskaparár felagsins er frá (dagfesting verður sett inn) til (dagfesting verður sett inn)
Fyrsta roknskaparár gongur frá stovnan felagsins til (dagfesting verður sett inn)

(Staður og dagfesting verður sett inn)
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3. Dømi um stovnan av partafelag við innskoti av øðrum virðum enn kontantum

Stovningarskjal fyri P/F (Navn verður sett inn)
Undirritaðu
(Navn og adressa hjá stovnara 1 verður sett inn) og (navn og adressa hjá stovnara 2 verður sett
inn) hava í dag avgjørt at stovna eitt partafelag við navninum
P/F (navn verður sett inn)
grundað á fylgjandi:
Felagið verður stovnað við innskoti av virðum sum eru XX, sum er ogn hjá (navn á innskjótara
verður sett inn) til eitt virði av kr. 500.000 til kurs 100. (Størri upphædd og/ella hægri kursur kan
setast inn)
Viðvíkjandi virðisásetan av innskotnu virðunum verður víst til metingarfrágreiðing, sum (navn
verður sett inn) grannskoðari hevur gjørt, og sum er hjáløgd stovningarsamtyktini.
Hvørki við stovnarar ella onnur er gjørd avtala um serlig rættindi í sambandi við stovnanina. Avtala
skal ikki gerast við stovnarar ella onnur, sum elvir til eina munandi fíggjarliga skyldu fyri felagið.
Kostnaðurin ið stendst av stovnanini verður at gjalda av felagnum, og verður væntandi:
(kostnaðurin setast inn)
Tekning og inngjald av partabrøvum vera gjørd samstundis sum stovningarskjalið verður
undirskrivað.
Í nevnd felagsins eru vald (nøvn verða sett inn.)
(Um grannskoðari verður valdur)
Sum grannskoðari er valdur (navn verður sett inn)
(Um grannskoðari ikki verður valdur skal tilskilast at grannskoðan er frávald)
Eftir aðalfundin var nevndarfundur hildin og skipaði nevndin seg við (navn verður sett inn) sum
formanni. Sum stjóri er valdur (navn verður sett inn)
Fyri felagið skulu hjáløgdu viðtøkur vera galdandi.

Sum stovnarar:
(Staður og dagfesting verður sett inn)

Omanfyristandandi grunddømi um um viðtøkur fyri P/F (sí punkt 2) kann esini nýtast um stovnan
fer fram við innskoti av øðrum virðum enn kontantum.
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4. Dømi um stovnan av smápartafelag við kontantum inngjaldi
Stovningarskjal fyri Sp/f (Navn verður sett inn)
Undirritaðu
(Navn og adressa hjá stovnara 1 verður sett inn) og (navn og adressa hjá stovnara 2 verður sett
inn) hava í dag avgjørt at stovna eitt smápartafelag við navninum
Sp/f (navn verður sett inn)
grundað á fylgjandi:
Felagið verður stovnað við kontantum inngjaldi á kr. 50.000 til kurs 100. (Størri upphædd og/ella
hægri kursur kan setast inn)
Smápartarnir eru býttir við helvtini til hvønn av stovnarunum. (Annað býti kann setast inn)
Kostnaðurin ið stendst av stovnanini verður at gjalda av felagnum, og verður væntandi:
(kostnaðurin setast inn)
(Um nevnd verður vald)
Í nevnd felagsins eru vald (nøvn verða sett inn.)
Sum stjóri er valdur (navn verður sett inn)
(Um grannskoðari verður valdur.)
Sum grannskoðari er valdur (navn verður sett inn)
(Um grannskoðari ikki verður valdur skal tilskilast at grannskoðan er frávald)
(Um nevnd er vald)
Eftir aðalfundin var nevndarfundur hildin og skipaði nevndin seg við (navn verður sett inn) sum
formanni.
Fyri felagið skulu hjáløgdu viðtøkur vera galdandi.

Sum stovnarar:

(Staður og dagfesting verður sett inn)
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Viðtøkur fyri Sp/f (navn verður sett inn).
§1
Navn felagsins er Sp/f (navn verður sett inn)
(Møgulig hjánøvn verða sett inn)
(Tað er ikki krav at heimstaður skal standa í viðtøkunum. Tað ber tó til at seta felagsins heimstað í viðtøkurnar.)

§2
Endamál felagsins er at reka virksemi við (set inn felagsins endamál) umframt annað virksemi í
hesum sambandi.
§3
Kapitalurin er kr. 50.000 býttur í kapitalpartar á kr. 1.000 ella margfald av hesi upphædd. (Størri
upphædd og annað býti kann setast inn)
Á aðalfundi eigur hvør kapitalpartur eina atkvøðu fyri hvørjar 1.000 kr. (Onnur upphædd kann
verða sett inn)
§4
Kapitalpartarnir skulu ljóða uppá navn og vera skrivaðir inn í eigarabók felagsins. Kapitalpartarnir
skulu ikki vera umfaraskjøl.
§5
Aðalfundur verður fráboðaður 14 dagar frammanundan við brævi til hvønn einstakan kapitaleigara.
Brævið skal innihalda fundarskrá við tilskilan av fundarstaði og tíð. Av fundarskránni skal síggjast
hvørji mál, ið skulu viðgerast á aðalfundinum.
§6
Dagsskráin fyri aðalfundin skal umfata (Henda áseting er valfrí, tá vinnufelagslógin ikki inniheldur
krav um, at dagsskráin fyri aðalfundin skal standa í viðtøkunum)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Val av fundarstjóra.
Frásøgn leiðslunnar frá virki felagsins í farna ári.
Framløga av (grannskoðaðari) ársfrásøgn og ársfrágreiðing til góðkenningar.
Avgerð um nýtslu av yvirskoti, ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin.
Val av stjóra. (ella nevnd, um nevnd er vald)
Støðutakan til grannskoðara
Ymiskt.

§7
Felagið verður stýrt av einum á aðalfundi valdum stjóra. Stjórin verður valdur fyri eitt ár í senn.
(Um nevnd er vald kann § 7 ljóða soleiðis):
§7
Felagið verður stýrt av eini á aðalfundi valdari nevnd ið hevur 3 – 5 limir. Nevndarlimir verða
valdir fyri eitt ár í senn. (Tað er er frítt at áseta talið á nevndarlimum sjálvi)
Nevndin setir ein stjóra.
(Annar møguleiki er at velja leiðsluskipan við eftirlitsráði og stjórn)
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§8
Felagið verður teknað av einum stjóra.
(Onnur tekningarregla kann setast inn, um onnur leiðsluskipan er vald)
(Um nevnd er vald, skal nevndin kunna tekna felagið eisini, og kann § 8 tá ljóða soleiðis):
§8
Felagið verður teknað av einum stjóra ella av allari nevndini í felag. (Onnur tekningarregla kann
setast inn, eisini um onnur leiðsluskipan er vald)
§9
Ársfrásagnir felagsins verða grannskoðaðar av einum á aðalfundi valdum grannskoðara, sum verður
valdur fyri 1 ár í senn.
(Henda áseting er valfrí, tá vinnufelagslógin ikki inniheldur krav um, at upplýsingar um
grannskoðara skulu standa í viðtøkunum)
(Um avgerð er tikin um at grannskoðan av felagsins ársfrásagnum er frávald í stovningarskjalinum kann henda orðing brúkast: ”Á hvørjum ársaðalfundi verður støða tikin til, um felagið
ynskir ársroknskapin grannskoðaðan. Aðalfundurin kann velja ikki at hava grannskoðan, um
ársroknskaparlógin heimilar hesum.”)
§ 10
Roknskaparár felagsins er frá (dagfesting verður sett inn) til (dagfesting verður sett inn)
Fyrsta roknskaparár gongur frá stovnan felagsins til (dagfesting verður sett inn)

(Staður og dagfesting verður sett inn)
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5. Dømi um stovnan av smápartafelag við innskoti av øðrum virðum enn
kontantum
Stovningarskjal fyri Sp/f (Navn verður sett inn)
Undirritaðu
(Navn og adressa hjá stovnara 1 verður sett inn) og (navn og adressa hjá stovnara 2 verður sett
inn) hava í dag avgjørt at stovna eitt smápartafelag við navninum
Sp/f (navn verður sett inn)
grundað á fylgjandi:
Felagið verður stovnað við innskoti av virðum sum eru XX, sum er ogn hjá (navn á innskjótara
verður sett inn) til eitt virði av kr. 50.000 til kurs 100. (Størri upphædd og/ella hægri kursur kan
setast inn)
Viðvíkjandi virðisásetan av innskotnu virðunum verður víst til metingarfrágreiðing, sum (navn
verður sett inn) grannskoðari hevur gjørt, og sum er hjáløgd stovningarsamtyktini.
Hvørki við stovnarar ella onnur er gjørd avtala um serlig rættindi í sambandi við stovnanina. Avtala
skal ikki gerast við stovnarar ella onnur, sum elvir til eina munandi fíggjarliga skyldu fyri felagið.
Kostnaðurin ið stendst av stovnanini verður at gjalda av felagnum, og verður væntandi:
(kostnaðurin setast inn)
Tekning og inngjald av kapitalpørtum vera gjørd samstundis sum stovningarskjalið verður
undirskrivað.
(Um nevnd verður vald)
Í nevnd felagsins eru vald (nøvn verða sett inn.)
(Um grannskoðari verður valdur.)
Sum grannskoðari er valdur (navn verður sett inn)
(Um grannskoðari ikki verður valdur skal tilskilast at grannskoðan er frávald)
(Um nevnd er vald)
Eftir aðalfundin var nevndarfundur hildin og skipaði nevndin seg við (navn verður sett inn) sum
formanni.
Sum stjóri er valdur (navn verður sett inn)
Fyri felagið skulu hjáløgdu viðtøkur vera galdandi.
Sum stovnarar:
(Staður og dagfesting verður sett inn)
Omanfyristandandi grunddømi um viðtøkur fyri Sp/f (sí punkt 4) kann esini nýtast um stovnan fer
fram við innskoti av øðrum virðum enn kontantum.
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