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Skrá fyri skrásett grannskoðanarvirkir 

Virkið: Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðaravirki, skrás. nr. 5806 

1. Navn og bústaður hjá grannskoðanarvirkinum: 

Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðaravirki 

Gerðagøða 31 

Postrúm 15 

710 Klaksvík 

 

2. Slag av virki: 

Smápartafelag 

 

3. Slag av grannskoðanarvirki: 

Skrásett grannskoðanarvirki 

 

4. Navn á primera kontaktpersóninum og møgulig heimasíða hjá virkinum: 

Kontaktpersónar: Agnar á Dul og Marion á Lakjuni 

Heimasíða: Eingin 

 

5. Navn, bústaður og postnummar fyri hvørt skrivstovustað hjá virkinum: 

Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðaravirki 

Gerðagøða 31 

Postrúm 15 

710 Klaksvík 

 

6. Navn, starvsheiti og skrivstovustað hjá øllum góðkendum grannskoðarum, ið starvast á ella 

eru knýttir at grannskoðanarvirkinum: 

Agnar á Dul, skásettur grannskoðari 

Marion á Lakjuni, skrásettur grannskoðari 

 

Allir arbeiða á skrivstovu felagsins - sjá 1. 

 

7. Navn, arbeiðsbústaður hjá øllum, sum hava atkvøðurætt, umframt tann samlaða 

atkvøðupartin hjá góðkendum grannskoðarum og grannskoðanarvirkjum: 
Navn  Arbeiðsadressa    
Agnar á Dul Gerðagøta 31, Postrúm 15, 710 Klaksvík  

Atkvøðurættur tilsamans hjá góðkendum grannskoðarum/grannskoðanarvirkjum er: 100% 
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8. Navn og arbeiðsbústaður hjá øllum í ovastu leiðsluni: 

Stjórn: 

Marion á Lakjuni, Gerðagøta 31, Postrúm 15, 710 Klaksvík 

Agnar á Dul, Gerðagøta 31, Postrúm 15, 710 Klaksvík 

 

9. Møguligan limaskap í einum netverki: 

Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðaravirki er limur í FSR - danske revisorer 

 

10. Einhvør onnur skráseting, sum grannskoðanarvirkið hevur hjá útlendskum myndugleikum: 

Eingin 

Skráseting av grannskoðarum 

1. Navn, starvsheiti og bústaður hjá grannskoðara: 

Agnar á Dul, skrásettur grannskoðari, Gerðagøta 31, 700 Klaksvík 

Marion á Lakjuni, skrásettur grannskoðari, Helenabrekka 9, 700 Klaksvík 

 

2. Navn, bústaður og heimasíða hjá tí ella teimum grannskoðanarvirkjum, sum grannskoðarin 

starvast hjá ella á annan hátt er knýttur at: 

Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðaravirki 

Gerðagøta 31 

Postrúm 15 

710 Klaksvík 

Heimasíða:  Eingin 

 

3. Einhvør skráseting, sum grannskoðari hevur hjá útlendskum myndugleikum: 

Eingin 

 

4. Eftirútbúgving 

Yvirlit fyri tíðarskeiðið 2010-2012: 
Navn   Grannskoðan1 Roknskapur2 Skattur Annað 

Agnar á Dul  84 25 24 0 

Marion á Lakjuni  45 26 26 52 

 

Yvirlit fyri tíðarskeiðið 2013-2015: 
Navn   Grannskoðan1 Roknskapur2 Skattur Annað 

Agnar á Dul  69,5 44 42,5 0 

Marion á Lakjuni  40 24,5 27,5 76 

 

Yvirlit fyri tíðarskeiðið 2016-2018: 
Navn   Grannskoðan1 Roknskapur2 Skattur 

Agnar á Dul  54 53 42 

Marion á Lakjuni  70 41 37 
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Yvirlit fyri tíðarskeiðið 2019-2021: 
Navn   Grannskoðan1 Onnur viðk. lóggáva  

Agnar á Dul  60 68,5  

Marion á Lakjuni  52,5 80  

 

 

5. Grannskoðarar, sum eru góðkendir sambært § 10, stk. 3 og § 11 í grannskoðaralógini: 

Eingin grannskoðari er í starvi hjá Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðanarvirki, sum er 

góðkendur eftir § 10, stk. 3 ella § 11 í grannskoðaralógini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Kunngerð nr. 25 frá 6. apríl 2011, um skrá yvir góðkend grannskoðanarvirkir og yvir góðkendar grannskoðarar, sum broytt við kunngerð nr. 71. frá 
21. mai 2012. Sí § 10, stk. 4,nr. 1. Grannskoðan er tímatal innan grannskoðanar- og váttanarøkið, t.d. rættarlig krøv og fakligar standardar fyri 
lógkravda grannskoðan og fyri grannskoðarar, altjóða og heimligar grannskoðanarstandardar, váðastýring og innanhýsis eftirlit, fakligan etikk, 
óheftni umframt góðan almennan grannskoðanarsið og fyrisitingargrannskoðan v.m. 
2Kunngerð nr. 25 frá 6. apríl 2011, um skrá yvir góðkend grannskoðanarvirkir og yvir góðkendar grannskoðarar, sum broytt við kunngerð nr. 71. frá 
21. mai 2012. Sí § 10, stk. 4, nr. 2. Roknskapur er tímatal innan rættarlig krøv og standardar fyri at gera ársroknskapir og konsolideraðar roknskapir, 
vanliga roknskaparástøði og meginreglur, altjóða roknskaparligar standardar, roknskapargreining, rakstrarbókhald, fíggjarstýring og innanhýsis 
roknskap umframt vinnufelagsrætt. 
3Kunngerð nr. 25 frá 6. apríl 2011, um skrá yvir góðkend grannskoðanarvirkir og yvir góðkendar grannskoðarar, sum broytt við kunngerð nr. 71. frá 
21. mai 2012. Sí § 10, stk. 4, nr. 3. Skattur er tímatal innan beinleiðis og óbeinleiðis skattir. 
Kunngerð nr. 128 frá 24. august 2022 um kravda eftirútbúgving fyri góðkendar grannskoðarar. Sí § 14. Grannskoðari, ið er fevndur av § 2, stk. 1, nr. 
2, og sum í einum trý ára tíðarskeiði sambært § 2, fer upp um 90 eftirútbúgvingartímar, tá grannskoðari er knýttur at einum góðkendum 
grannskoðanarvirki, og upp um 60 eftirútbúgvingartímar, tá grannskoðari ikki er knýttur einum góðkendum grannskoðanarvirki, kann í mesta lagi 
flyta 20 tímar til næsta eftirútbúgvingartíðarskeiðið.  
Stk. 2. Grannskoðari, ið er fevndur av § 2, stk. 1, nr. 1, og sum í einum trý ára tíðarskeiði sambært § 2, fer upp um kravdu 120 
eftirútbúgvingartímarnar, kann í mesta lagi flyta 20 tímar til tað næsta eftirútbúgvingartíðarskeiðið. 
 


