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5 ára yvirlit – konsern 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allar upphæddir eru í mió. kr. 

Rakstraravkast = (úrslit áðrenn rentur x 100)/inntøkur 
Ognaravkast = (úrslit áðrenn rentur x 100)/ogn íalt 
Gjaldførisevni = (ogn í umferð x 100)/stuttfreistað skuld 
Trygdarevni = (eginpeningur, íroknað minnilutaeigarar x 100)/ogn íalt 

2015 2014 2013 2012 2011

Rakstur

Inntøkur íalt 481,8 483,5 482,5 459,0            433,7            

Bruttoúrslit 264,9 284,7 274,0 269,0            248,2            

Úrslit áðrenn avskrivingar (EBITDA) 138,2 162,3 146,5 145,8            125,8            

Úrslit áðrenn rentur (EBIT) 40,0 82,8 76,5 72,8              55,4              

Ársins úrslit 29,8 58,3 55,7 32,8              50,9              

Fíggjarstøða

Støðisogn 553,9 552,6 564,0 593,2            615,3            

Íløgur í materiella støðisogn 99,2 54,9 31,5 61,4 49,0

Íløgur í immateriella støðisogn 1,8 9,6 12,5 6,5 2,2

Ogn í umferð 221,8 261,4 243,2 250,7            180,8            

Ogn íalt 775,7 814,0 807,3 843,8            796,1            

Eginpeningur 436,3 431,5 405,2 379,6            376,8            

Peningastreymur

Frá rakstri 79,5 146,1 138,5 162,7            127,8            

Frá íløgum -99,1 -67,3 -41,7 -68,4             -68,8             

Frá fígging -41,7 -49,1 -93,4 -30,7             -26,5             

Broyting í tøkum peningi -61,4 29,7 3,5 63,6              32,6              

Fríur peningastreymur -19,6 78,8 96,8 94,0 59,1

Lyklatøl

EBITDA í mun til  sølu lutfall 28,7              33,6              30,4              31,8              29,0              

Rakstraravkast 8,3                17,1              15,8              15,9              12,8              

Ognaravkast 5,2                10,2              9,5                8,6                7,0                

Gjaldførisevni 160,2            168,5            159,5            149,0            155,8            

Trygdarevni 56,2              53,0              50,2              45,0              47,3              

Aðrar upplýsingar

Starvsfólk (ársverk) 252               249               250               252               257               

Inntøkur fyri hvørt starvsfólki 1,912 1,942 1,930 1,821 1,688

Úrslit fyri hvørt starvsfólki 0,118 0,234 0,223 0,130 0,198
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FT leiðslufrágreiðing 2015 

2015 var eitt sera hendingaríkt ár fyri Føroya 
Tele. Sera stórar útbyggingar vóru framdar, ein 
slóðbrótandi avtala varð gjørd við nýggjan 
veitara, og betri tænastur settu veruliga ferð á 
fartelefonmarknaðin til frama fyri brúkaran. 
Samstundis fekk Føroya Tele nýggjan stjóra og 
fleiri nýggjar nevndarlimir. 

Hóast stórar íløgur, betri tænastur og lægri 
prísir í 2015, eydnaðist at fáa eitt haldgott 
ársúrslit, sum ber brá av, at góða gongdin 
seinnu árini er komin brúkaranum til góðar. 

Gott úrslit hóast nógv lægri prísir 
Føroya Tele hevði eitt haldgott avlop í 2015. 
Úrslitið er merkt av, at samtakið gjørdi av at 
gagnnýta góðu gongdina seinnu árini til at geva 
kundanum uppaftur betri tænastur og lægri 
prísir. Hetta hevur kostað nakað á botnlinjuni, 
soleiðis at úrslitið er nakað lakari enn árini 
frammanundan. 

Úrslitið fyri skatt gjørdist 37 milliónir krónur í 
2015 í mun til 81 milliónir krónur árið fyri. 
Úrslitið eftir skatt er 30 milliónir krónur í mun 
til 58 milliónir krónur í 2014. Minkaða avlopið 
kemst í høvuðsheitum av, at alt farnetið varð 
skift út og uppstigað. Í tí sambandi verður 
gamla farnetið avskrivað og ávirkar úrslitið við 
22 milliónum krónum. Í 2015 lækkaði Føroya 
Tele aftur prísirnir á marknaðinum, eina mest 
tá tað gjørdist frítt at tosa í Evropa. Eins og 
væntað ávirkaði hetta søluna eins og kostnaðin 
tengdan at reiking. Bruttoúrslitið minkaði við 
sløkum tjúgu milliónum krónum, tí prísirnir 
lækkaðu so nógv á fartelefoni, samstundis sum 
kostnaðirnir hækkaðu. 

Fíggjarárið varð merkt av óvanliga høgum 
íløgum. Føroya Tele gjørdi íløgur fyri 101 
milliónir krónur í 2015. Hesar fóru í 
høvuðsheitum til at útbyggja eitt nýtt 
dygdargott farnet, soleiðis at føroysk 
fartelefonnýtsla verður lyft á eitt heilt nýtt 
støði, eins og fasta breiðbandið er uppstigað. 

Nýtt net og nýggjur veitari 
Í dag er internetið í flest øllum lutum. Fólk eru 
á netinum allastaðni, og internetið er partur av 
alskyns skipanum og tólum, sum samskifta 
hvørt við annað. Í Føroyum síggja vit eins og 
alla aðrastaðni, at brúkta datanøgdin er 
fleirfaldað seinnu árini, og hon veksur 
áhaldandi ár um ár. 

Hetta setur heilt nýggj og stór krøv til tað netið, 
sum skal bera allari ferðsluni. Vit krevja øll 
skjótt og dygdargott breiðband til okkara 
internet - antin tað er á fartelefonini, í telduni 
ella sjónvarpi, sama um tað er í heimi, bili ella 
umborð á skipi. Bæði farnet og fasta 
breiðbandið mugu tí støðugt dagførast og liva 
upp til nýggjar tíðir. 

Føroya Tele fór undir stóra útbygging av 
samlaða netinum í 2015. Alt farnetið varð skift 
út og uppstigað, og farið varð undir at byggja 
4G LTE omaná. Sagt øðrvísi fekk brúkarin betri 
2G og 3G, og samstundis varð fyrsti parturin av 
4G LTE bygdur út. Í desember varð 4G LTE 
tendrað í Tórshavn, og umleið miðskeiðis í 
2016 verður alt landið útbygt við 4G LTE. Hetta 
merkir, at dataferðin um alt landið verður nógv 
hægri enn áður, og at netið verður 
framtíðartryggjað. 

Føroya Tele avgjørdi at bjóða arbeiðið út at 
gera nýggja 4G LTE netið. Endin varð, at Føroya 
Tele – eftir at hava samstarvað við Ericsson í 
meira enn eina øld – avgjørdi at gera avtalu við 
nýggjan veitara, Huawei úr Kina. Huawei, sum 
er ein av heimsins størstu veitarum av sínum 
slag, kundi veita ta bestu tøknina og gera 
arbeiðið bæði skjótast og bíligast. Harumframt 
sannførdi Huawei Føroya Tele um sínar 
framtíðar visjónir, og at felagið veruliga ætlar 
at seta Føroyar í miðdepilin, tá nýggjar 
tænastur verða mentar frameftir. Hetta er eitt 
risastórt framstig fyri Føroyar sum samfelag.  

Føroya Tele marknaðarførdi seg í 2015 við at 
byggja “eitt net í heimsklassa”, og á 
heimasíðuni heimsklassa.net kunnu fólk fylgja 
við útbyggingini. Ferðin og dygdin á netinum 
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verður heilt í topp samanborið við onnur lond. 
Føroyar verða nú fremst í menningini, har vit 
áður vóru eftirbátar. 

Samstundis, sum farnetið varð skift og 
uppstigað, setti Føroya Tele ferð á at útbyggja 
fasta breiðbandið við sokallaðari VDSL2-tøkni. 
Nýggj skáp eru og verða sett upp um alt landið, 
soleiðis at fasta breiðbandið nú fer at megna 
nógv størri ferðir enn higartil til frama fyri 
brúkaran av fasta breiðbandinum. 
Útbyggingin, sum kom væl áleiðis í 2015, fer 
ætlandi at røkka 80 prosent av landinum í 
2016. 

Føroya Tele hevur og fer framhaldandi at brúka 
stóra fíggjarliga og manningarliga orku til 
útbyggingarnar av breiðbandsnetinum.  

Kaðlarnir út í heim spæla ein stóran leiklut í 
hesum. Við trimum sambondum út í heim eru 
Føroyar væl fyri, og hetta er ein fortreyt fyri 
áhaldandi útbyggingini av netinum kring alt 
landið – hetta ger, at Føroya Tele megnar at 
veita øllum borgarum og fyritøkum altjóða 
tænastur og javnbjóðis møguleikar, tó at vit 
liggja fjarskotin. 

Føroya Tele leggur samstundis stóran dent á, at 
allir veitarar hava somu gjøgnumskygdu 
møguleikar at gagnnýta netið til frama fyri eina 
sunna og sterka kapping, sum altíð kemur 
kundanum til góðar. 

Nýggjar tænastur í ver 
Ver er pallurin fyri fartelefontænastur hjá 
Føroya Tele. Síðan Ver kom í 2014, eru stórar 
broytingar hendar á føroyska marknaðinum. 
Prísurin lækkaði nógv beinanvegin, og í 2015 
fór Ver uppaftur longri í royndini at geva 
føroyska brúkaranum tænastur á hægsta 
altjóða stigi. 

Marknaðarkanningar vístu, at kundin serliga 
eftirspurdi smidligari telefonnýtslu við útlandið 
og í útlondum, og at tað skuldi gerast tryggari 
at nýta data uttan at skula stúra fyri 
eykarokning. Hesum ynskjum gekk Ver á møti. 

Fyrsta stigið var at taka landamørkini fyri 
fartelefonnýtslu burtur – fyrst millum 
Norðurlond og síðan til Evropa. Tað merkir 

stutt og greitt, at við íroknaðu taluni í Ver ber 
til at tosa sum heima í nærum øllum Evropa. 
Sagt øðrvísi ber til dømis til at tosa av Eiði til 
London, úr London til Keypmannahavn og úr 
Keypmannahavn til Tórshavn uttan 
meirkostnað.  

Hendan tænastan er í serflokki í Evropa og 
hevur verið framúr væl móttikin. Samstundis 
hevur Ver gjørt tað nógv tryggari at nýta data á 
fartelefonini. Data fær alsamt størri týdning og 
tyngd í fartelefonnýtsluni hjá fólki, og tí 
avgjørdi Ver at tíggjufalda íroknaðu 
datamongdina í fríu taluni hjá Ver, og haraftrat 
lækkaðu dataprísirnir upp í 65% fyri tann 
breiða kundaskaran. 

Eitt triðja ynski hjá kundanum hevur verið at 
fáa betri hald til børn og ung. Í eini roynd at 
ganga hesum á møti, stovnaði Føroya Tele 
eisini eitt serligt hald, ið nevnist Ver Ung. Við 
hesum haldinum fáa øll 18 ár og yngri fría talu, 
frítt sms og 100 MB data at nýta í Føroyum fyri 
ein fastan lágan prís. Hetta haldið gav 
kundanum møguleika at keypa eitt einfalt og 
trygt hald til síni børn fyri ein kendan, lágan 
kostnað. 

Snildfonin er farin at fylla nógv í hugaheiminum 
hjá kundanum, men nógvar snildfonir eru 
lutfalsliga dýrar. Tí fór Føroya Tele undir at 
bjóða kundanum at keypa hesar og gjalda aftur 
í stigum. Hetta hevur veruliga sett ferð á søluna 
av snildfonum í Føroyum. 

Av øðrum stórum broytingum kann nevnast, at 
nummarportabiliteturin kom í gildi á sumri í 
2015. Nummarportabilitetur hevur gjørt tað 
lættari hjá kundanum at flyta veitara og 
samstundis varðveita sítt nummar. Endamálið 
er at stimbra kappingina, og átakið hevur eisini 
gjørt, at kundar í størri mun eru farnir at flyta 
ímillum veitararnar. 

Samanumtikið hevur tænastupallurin Ver eftir 
minni enn tveimum árum ført til, at haldini á 
føroyska marknaðinum nú veruliga kunnu 
sammetast við grannalondini. Hetta er ein 
gongd, sum Føroya Tele er errið av at hava 
slóðað fyri. 
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Nýggjan stjóra og nýggja nevnd 
Í 2015 fekk Føroya Tele nýggjan stjóra. Stjórin 
seinastu nýggju árini, Kristian R. Davidsen, 
takkaði fyri seg, og nýggjur stjóri í samtakinum 
gjørdist Jan Ziskasen. Seinastu 12 árini hevur 
hann starvast í ávikavist London og Chicago, 
har hann hevur verið tekniskur stjóri, CTO, í 
altjóða risafyritøkuni Kraft Foods. 

Tað var eisini stórt sæð ein nýggj nevnd, sum 
tók við á aðalfundinum í 2015, og sostatt eru 
tað sum heild nýggj fólk, ið mynda ovasta liðið 
í Føroya Tele.  

Føroya Tele er ein stórur leikari í føroyskum 
vinnulívi, og nýggja nevndin og leiðslan sær tað 
sum ein sera umráðandi leiklut at taka 
samfelagsliga ábyrgd og virka fyri, at Føroya 
Tele er við til at menna føroyska samfelagið. 
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FT Samskifti – tekur burt landamørk 

Kundatænasturnar hjá Føroya Tele eru 
savnaðar í dótturfelagnum FT Samskifti, so tað 
er gjøgnumskygt, hvar inntøkur og útreiðslur 
verða hildnar í samtakinum. Hetta ger tað 
samstundis sjónligt, at FT Samskifti keypir 
tænastur frá FT Net við somu treytum sum 
aðrir tænastuveitarar.  

Undir FT Samskifti hoyra bæði privat- og 
vinnukundaøkið umframt tøkniligi raksturin av 
farnetinum. 

Marknaðarstøðan 
Samanumtikið hava vit ikki sæð tey stóru 
útsveiggini í marknaðarpartinum hjá Føroya 
Tele seinastu árini, og hetta mynstrið hevur í 
síni heild eisini verið galdandi fyri 2015. Í juni 
2015 gjørdist møguligt hjá fartelefonkundum 
at taka sítt nummar við, tá flutt varð millum 
veitararnar. 

Føroya Tele kláraði seg væl í øktu kappingini á 
marknaðinum og hevur økt um sín 
marknaðarpart. Talið av fartelefonhaldum hjá 
Føroya Tele vaks úr 40.838 við árslok 2014 til 
41.218 við árslok 2015. Økingin stavar partvís 
frá vunnum marknaðarparti og frá nýggjum 
kundum.  

Eins og vit hava sæð seinastu árini, lækkaði 
talið av fastnethaldum hjá Føroya Tele í 2015. 
Størsti parturin av lækkingini stavar frá 
kundum, ið velja at siga heimatelefonina frá 
sær og ístaðin nýta fartelefonina. Ein partur av 
lækkingini kemur tó eisini av, at serliga 
vinnukundar velja at flyta frá siðbundnu 
fastnettelefonunum yvir á NETtalu, sum er 
internet-telefontøkni frá Føroya Tele. Hendan 
afturgongdin á fastnetøkinum fer væntandi at 
halda fram komandi árini. 

Við ársenda 2014 hevði Føroya Tele 13.844 
fastnethald. Við árslok 2015 var hetta talið 
fallið til 13.502 fastnethald.  

Breiðbandsmarknaðurin hevur verið sera 
støðugur síðstu árini, og heldur ikki í 2015 vóru 
tey stóru sveiggini. Haldaratalið á breiðbandi 
øktist eitt lítið vet í 2015. Frá 13.350 við árslok 

2014 til 13.590 31. desember 2015. Økingin 
stavar frá nýggjum kundum og vunnum 
marknaðarparti. 

Fartelefoni 
Nógvar rembingar hava verið á 
fartelefontænastunum hjá Føroya Tele 
seinastu árini. Tá ið Ver fór av bakkastokki í 
2014, lækkaði prísurin á fartelefonsamskifti 
nógv í Føroyum. Í 2015 fór Føroya Tele 
uppaftur longri í royndini at geva føroyska 
brúkaranum tænastur á hægsta altjóða stigi. 

Við byrjan av 2015 gjørdi Føroya Tele eina 
umfatandi marknaðarkanning. Á 
fartelefonøkinum vísti marknaðarkanningin, at 
kundin serliga eftirspurdi smidligari 
telefonsamskifti til útlandið og í útlondum. 
Eisini sást, at kundarnir nú byrjaðu at sóknast 
eftir meira og tryggari data í haldunum – bæði 
í Føroyum og uttanlands. Við mongu 
tiltøkunum, ið vórðu gjørd í 2015, eydnaðist at 
ganga flestum av hesum ynskjum á møti. 

Landamørkini verða tikin burtur 
Fyrsta stigið var at taka landamørkini fyri 
fartelefonnýtslu burtur. Í mars varð hetta gjørt 
millum Norðurlond, har føroyingar hava mesta 
samskiftið. Í juni varð næsta stigið tikið, tá 
landamørkini vórðu tikin burtur millum flestu 
londini í Evropa. Fyri kundarnar merkti hetta 
stutt og greitt, at teir kundu tosa sum heima í 
nærum øllum Evropa. Hendan tænastan er í 
serflokki og hevur verið framúr væl móttikin. 

At tað ber til hjá Føroya Tele at veita slíka 
tænastu kemst av einum sera miðvísum og 
áhaldandi arbeiði fyri at fáa í lag góðar 
reikingaravtalur við telefeløg uttanlands. Sum 
ein lítil spælari á altjóða pallinum og uttan hjálp 
frá EU-lóggávu hevur tað verið ein torfør 
uppgáva, ið hóast alt hevur eydnast.  

Meira og bíligari data í Føroyum 
Í 2015 fekk data alsamt størri týdning og tyngd 
í fartelefonnýtsluni hjá fólki. Í juni varð 
íroknaða datanøgdin í haldunum við fríari talu 
tíggjufaldað. Við hesi datanøgdini fingu flestir 
kundar ríkiligt av data íroknað í sínum haldi.  
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Tryggleikin er í hásæti á fartelefonhaldunum 
frá Føroya Tele. Kundarnir kunnu trygt brúka 
data uttan at stúra fyri nakrari eykarokning. Tá 
íroknaða data er um at vera uppi, fær kundin 
boð um hetta, og um kundin ikki ynskir at 
keypa meira, verður sløkt fyri datanýtsluni.  

Umframt at økja íroknaðu datanøgdina í 
Føroyum, lækkaðu dataprísirnir upp í 65% fyri 
tann breiða kundaskaran. 

Ver Ung 
Børn og ung fáa fartelefon á alsamt yngri aldri. 
Við hesum veksur eisini tørvurin á at kunna 
bjóða eitt trygt og gott fartelefonhald til børn 
og ung fyri ein fastan og lágan prís. Við Ver Ung 
fingu kundarnir møguleika at keypa eitt einfalt 
og trygt hald til síni børn fyri ein kendan, lágan 
kostnað. Í haldinum var frí tala, frítt sms og 100 
MB data at nýta í Føroyum.  

Skjótari og bíligari breiðband 
Føroya Tele gekk í november aftur á odda og 
bjóðaði út við helvtini av øllum húsarhaldum í 
Føroyum eina munandi hægri ferð á 
breiðbandinum til ein lægri prís. 

Fyri vinnulívið í Føroyum er trygt, skjótt og gott 
breiðbandssamband ein alsamt vaksandi 
tørvur. Tí hevur tað eisini í 2015 verið arbeitt 
við at veita nýggj og betri breiðbandshald. 
Samstundis sum prísirnir á 
vinnubreiðbondunum lækkaðu, vórðu haldini 
eisini broytt, so at tey í størri mun endurspegla 
tørvin hjá kundunum.

Undirtøkan fyri nýggju haldunum hevur verið 
góð. Við øktari nýtslu á internetinum og einum 
nýtslumynstri við nógv vaksandi stroyming, 
økist tørvurin á einum skjótum og 
dygdargóðum breiðbandskervi.  

Fígging av snildfonum 
Snildfonin fær alsamt størri týdning hjá 
kundunum. Hesar eru ofta eisini lutfalsliga 
dýrar. Tí fór Føroya Tele í desember 2015 undir 
at bjóða kundum at keypa snildfonir upp á 
avgjald, har rindast kann yvir 12 mánaðir. Eisini 
hesum átakið tóku kundarnir væl ímóti, og 
sølan av snildfonum fyrsta mánaðin var 
methøg. 

NETtala 
NETtala er hýsta telefonloysnin hjá Føroya 
Tele. Við NETtalu bjóðar Føroya Tele sínum 
vinnukundum eina hýsta og framtíðartryggjaða 
telefonloysn, har allar samrøður verða 
avgreiddar yvir netið. Fyri kundan er 
fyrimunurin millum annað, at tørvur ikki longur 
er á egnum vekslara, ið skal rekast og 
viðlíkahaldast. Harumframt er tað serliga 
sameiningin av NETtalu og Totalview, ið er 
ment í samstarvi við Formula, sum ger, at 
NETtala er væl umtókt hjá vinnukundum. 

Vinnan hevur frá byrjan tikið sera væl ímóti 
NETtalu, og sølan hevur staðið í støðugum 
vøkstri. 2015 var eisini eitt gott ár, har sølan av 
NETtalu hevur gingið sera væl.
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FT Net - framtíðartryggjan av netinum 

FT Net hevur ábyrgd av, at føroyska netið 
støðugt verður dagført, útbygt og 
framtíðartryggjað til frama fyri føroyska 
samfelagið.  

Í 2014 byrjaði útbyggingin av VDSL2 
breiðbandstøkni, sum gevur møguleika fyri 
hægri ferð á breiðbandinum – heilt upp til 50-
100Mbit, um fjarstøðan til kundan er undir 400 
metrar.  

VDSL2-útgerðin verður uppsett í 
fordeilarabygningunum hjá FT Net. Har stór 
frástøða er frá fordeilarabygningunum til 
tættbygd bústaðarøkir, verða gøtuskáp við 
VDSL2-útgerð uppsett. Frá hesum skápum 
kemst tættari at kundunum, og tí kann hægri 
ferð veitast í hesum økjunum. 

Á heysti 2015 var útbyggingin komin so væl 
áleiðis, at hon umfataði um helvtina av 
húsarhaldunum í Føroyum. Tann 1. november 
fingu hesi húsarhald møguleika fyri at útvega 

sær eitt breiðbandshald við hægri ferðum á 
internetinum. 

Útbyggingin av VDSL2 heldur fram komandi 
árini, soleiðis at flestu breiðbandskundar 
kunnu fáa møguleika fyri at útvega sær hægru 
ferðirnar á breiðbandinum. 

Í 2015 byrjaðu veitararnir av 
fartelefontænastum í Føroyum eisini at bjóða 
4G tænastuna, ið gevur munandi hægri ferð á 
farbreiðbandinum. Hetta hevur sett høg krøv 
til víðkan av fipurnetinum til tær 
fartelefonstøðir, sum verða uppstigaðar til 4G. 

Útbyggingin av kjarnunetinum við fipurkaðlum 
umfatar skjótt øll pláss í Føroyum og í 2015 
fingu Saksun, Skálavík og Dalur eisini tílíkt 
fipursamband.  

Aftur í 2015 lækkaði FT Net prísirnir á nøkrum 
av sínum tænastum. Samstundis við at VDSL2 
varð bjóðað út, lækkaðu prísirnir á hægru 
bandbreiddunum eisini. Harumfamt blivu 
prísirnir á telefontænastunum eisini lækkaðir. 
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Shefa - samband við útheimin  

Tað mesta av føroyska fjarskiftissambandinum 
til umheimin gongur gjøgnum Shefa-2 kaðalin, 
ið er annar av kaðlunum, sum Shefa eigur. Hin 
kaðalin er Cantat-3, ið veitir eyka trygd fyri 
samskifti føroyinga við útheimin. Harafturat 
keypir Føroya Tele eisini uttanlandssamband 
frá Farice-kaðlinum.  

Umframt at veita fjarskiftissamband til Føroya, 
er Shefa-2 kaðalin eisini høvuðssambandið hjá 
teimum fjarskiftisveitarum, sum virka í 
Orknoyggjum og Hetlandi. Shefa-2 og Cantat-3 
kaðlarnir veita eisini samband til 
frálandavinnuna í økinum vestan fyri Hetland 
og í danska partinum av Norðsjónum. 

Í 2014 vórðu umleggingar gjørdar av Shefa-2 
kaðlinum tætt við Orknoyggjarnar. 
Umleggingarnar hava virkað eftir ætlan, og í 
2015 var einki brek á kaðlinum. Fyri at tryggja 
kaðalin enn betri tætt inni við land er nakað av 
arbeiði eisini gjørt í hesum økinum í 2015.  

Enn eru strekki, har kaðalin kann fáa skaða av 
fiskiskipum, og arbeitt verður áhaldandi við at 
tryggja hesi strekki betri. 
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Televarpið – landsumfatandi talgilt sendinet 

Televarpið hevur sent sjónvarp síðani 2002 og 
bjóðar eitt breitt úrval av rásum, ið verða settar 
saman í ymsar pakkar til føroyska brúkaran. 
Hesi árini er ein stórur partur av føroyingum 
vorðin kundagrundarlagið hjá Televarpinum. 

Við ársenda 2015 var haldaratalið 9.653 í mun 
til 9.579 við ársenda 2014. Sostatt er talan um 
ein lítlan vøkstur í kundatalinum. Televarpið er 
størsti veitarin av sjónvarpstænastum í 
Føroyum, og við seinastu útbyggingunum 
røkkur Televarpið nú 100% av húsarhaldunum. 

Sum ætlað og avtalað við Mentamálaráðið 
varð sendinetið hjá Televarpinum útbygt at 
verða landsumfatandi í 2015, og tann seinasti 
analogi sjónvarpssendarin varð sløktur tann 
17. juni 2015.  

Televarpið kemur í 2016 framhaldandi at 
menna tænastuna bæði við nýggjum appum og 
tænastum til Netvarpið, soleiðis at Televarpið 
framhaldandi kann veita eina góða tænastu til 
kundarnar. 
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Váðastýring

Almennur váði 
Føroya Tele er tætt knýtt at føroyska 
búskapinum, tí størsti parturin av inntøkunum 
og virkisøkjunum eru í Føroyum. Hetta ger 
samtakið eitt sindur viðbrekið fyri sveiggjum í 
føroyska búskapinum. Hvussu verður og ikki, so 
skal Føroya Tele megna at laga seg til 
umstøðurnar og arbeiðir tískil støðugt við at 
minka um allar váðar. 

Tøkniligur váði 
Føroya Tele er tætt knýtt at fjølmentari tøkni. 
Nakrar tøkniligar íløgur kunnu vísa seg 
møguliga ikki at hava ta livitíð ella kasta ikki tað 
av sær, ið væntað varð. Hetta kann millum 
annað vera orsaka av skjótari tøkniligari 
menning, ið ger íløgur ótíðarhóskandi, ella 
broyttum eftirspurningi frá kundum. Framstig 
hava negativar avleiðingar, um Føroya Tele ikki 
heldur seg frammarlaga tøkniliga; serliga 
samanborið við tey, sum samtakið kappast 
beinleiðis við.  

Infrastrukturváði 
Við tað at Føroyar liggja so fjarskotnar í mun til 
umheimin, hava vit ein tørv á tryggum 
uttanlandssamskifti gjøgnum undirsjóvar-
kaðlar til evropeiska meginlandið. Hetta hevur 
við sær, at Føroyar og Føroya Tele hava ein 
váða í at missa uttanlandssambandið við 
telefon og data. 

Føroya Tele eigur tveir kaðlar út í heim. Shefa-
2, sum var bygdur í 2008, og Cantat-3, sum 
bleiv yvirtikin í 2012. Harumframt verður eyka 
kapasitetur og redundansur keyptur á Farice 
kaðalinum millum Føroyar, Ísland og Skotland. 
Sostatt eru trý kaðalsambond tøk, sum minka 
munandi um váðan at missa tele- og 
datasambandið við restina av heiminum. 

Fíggjarváði 
Samtakið kann gjøgnum rakstur, íløgur og 
fígging verða ávirkað av broytingum í 

gjaldoyravirði og rentustøði. Føroya Tele hevur 
tiltøk til at stýra fíggjarligu váðunum, sum 
samtakið frammanundan hevur tikið á seg á 
besta hátt. 

Gjaldoyraváði 
Føroya Tele samtakið hevur sítt størsta 
virksemi í Føroyum, og meginparturin av 
avrokningunum eru í donskum krónum. Av 
øðrum gjaldoyrum fara gjaldingar fram í 
evrum, US dollarum og bretskum pundum. 
Eftir at hava mett um hesar peninga-
upphæddir og teir váðar, ið knýta seg at 
hesum, er Føroya Tele komið til tað 
niðurstøðu, at hetta ikki er ein stór hóttan fyri 
felagið og tekur tí ikki nøkur stig til tess at 
minka um gjaldoyraváðan. Føroya Tele 
umhugsar kortini serliga váðavernd í sambandi 
við størri íløgur, har talan er um útlendskt 
gjaldoyra. 

Rentuváði 
Samtakið hevur skuld, og broytingar í 
rentustøðinum hava eina ávísa ávirkan. Føroya 
Tele hevur meginpartin av lánum í fastari 
lánsrentu fyri at tryggja ímóti rentusveiggjum.  

Kredittváði 
Samtakið hevur ikki stórvegis váða av 
einstøkum kundum ella samhandilsfeløgum. 
Samtakið ansar støðugt eftir skuldarbindingini 
hjá kundum mótvegis felagnum og somuleiðis 
við samstarvsfeløgum. 

Føroya Tele setir sítt gjaldføri í vælriknar 
fíggjarstovnar við góðum umdømi í Føroyum 
og Danmark, og nevndin fyri Føroya Tele hevur 
gjørt politikk, sum skal tryggja, at frítt gjaldføri 
verður sett í so tryggar íløgur sum gjørligt, t.d. 
ávís lánsbrøv, skrásett partabrøv og 
innistandandi. 
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Ábyrgd fyri umhvørvinum 

Umhvørvið 
Vit hava øll eina ábyrgd fyri umhvørvinum. Hjá 
Føroya Tele er málið at gagnnýta alt tilfar sum 
best, at nýta orku skynsamliga, at fara væl um 
økið kring Føroya Tele og sýna ein 
fyrimyndarligan atburð í samfelagnum. 

Føroya Tele miðar yvirhøvur eftir, at tiltøk 
verða sett í verk, sum minka um el-nýtsluna og 
verja umhvørvið eins og skapa ein skynsamari 
rakstur fyri felagið. Tá íløgur verða gjørdar í 
nýggja útgerð, bygningar og líknandi, er 
orkunýtslan av sera stórum týdningi.  

Í 2014 varð nýggj køliskipan tikin í nýtslu í 
høvuðsbygninginum Klingruni í Hoyvík. Hesi 
sløku tvey árini hava royndirnar víst, at nýggja 
skipanin hevur havt eina stóra orkusparing við 
sær.  

Samlaðu sparingarnar í 2014 og 2015 vóru 48% 
samanborið við 2013.  

Eftir at hava royndarkoyrt ein elbil í 2013, varð 
avgjørt at keypa tann fyrsta elbilin til Føroya 
Tele árið eftir. Bilurin hevur ein 
umhvørvisvinarligan profil og er væl egnaður til 

býarkoyring. Bilurin hevur sum heild roynst 
væl, og Føroya Tele umhugsar at keypa fleiri 
elbilar so hvørt, sum bilparkin verður skift út. 

Við tænastuni “Být um – og bøt um” hjá 
Telebúðunum hevur Føroya Tele valt at geva 
kundum møguleika at selja teirra gomlu 
telefon, tá teir keypa eina nýggja. Tænastan er 
sostatt bæði pengapunginum og umhvørvinum 
til frama. Innkomnu telefonirnar verða seldar 
til samstarvspartnara, har tær antin verða 
brúktar aftur ella tiknar sundur og brúktar at 
framleiða nýggjar telefonir við. 

Í einari so stórari fyritøku sum Føroya Tele 
verður nógv pappír nýtt. Í tí dagliga verður 
miðað eftir at skriva so lítið út sum gjørligt av 
nýttum tilfari, og alt papp og pappír, sum 
verður beint burtur, fer til endurvinningar. Alt 
lívrunnið tilfar frá matstovuni á Føroya Tele 
verður komposterað á staðnum, og tað sama 
er galdandi fyri sligið gras og vøkstur annars 
uttanfyri. Sum heild verður nógv gjørt 
burturúr, at burturkastið verður beint burtur 
so umhvørvisvinarligt sum gjørligt. 
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Búskaparárið 2015 

Føroya Tele kann í 2015 vísa á eitt haldgott 
fíggjarligt úrslit. Rakstur og úrslit er tó nógv 
merkt av lækkandi prísum, stórum íløgum og 
stórum avskrivingum.  

Eitt haldgott úrslit er ein neyðug fortreyt til tess 
at tryggja, at Føroya Tele í framtíðini kann veita 
støðugt betri fjarskiftistænastur til føroya fólk.  

Inntøkur 
Inntøkurnar hjá Føroya Tele gjørdist slakari enn 
í 2014. Hóast nettosølan vaks úr 480 mió. kr. til 
482 mió. kr., fullu samlaðu inntøkurnar frá 484 
mió. kr. í 2014 til 482 mió. kr. í 2015. 

Kostnaður 
Samlaði kostnaðurin var 349 mió. kr. í 2015. 
Samanborið við 2014 hækkaði kostnaðurin við 
7%. Størsti parturin av hesum kann tilskrivast 
vørunýtslu og øktum uttanlandskapasiteti.  

Starvsfólkakostnaðurin hækkaði við 4 mió. kr. 
samanborið við 2014, men er eina góða millión 
lægri enn í 2013. Hetta er ein av fylgjunum av 
áhaldandi átøkunum at gera raksturin 
smidligari.  

Úrslitið áðrenn avskrivingar (EBITDA) var 138 
mió. kr. í 2015. Í mun til 2014 er hetta ein 
afturgongd á 15%, sum í høvuðsheitum stendst 
av, at sølan hjá samtakinum hevur flutt seg á 
virkisøkir, ið hava lægri skiftisavlop. 

Avskrivingar av støðisogn hækkaðu 23% 
samanborið við 2014 til 98 mió. kr. í 2015. 
Orsøkin er frágongd av støðisogn í sambandi 
við útskifting av farnetinum.  

Úrslitið áðrenn rentur (EBIT) var 40 mió. kr. í 
2015; ein lækking uppá 52% í mun til 2014. 

Fíggjarpostar og óvanligir postar 
Úrslitið áðrenn skatt varð eitt avlop á 37 mió. 
kr. í 2015. Sammett við 2014 er hetta ein 
afturgongd upp á 54%. 

Ársúrslitið hjá Føroya Tele er eitt avlop á 30 
mió. kr. í 2015. 

Íløgur 
Føroya Tele gjørdi í 2015 íløgur fyri 99 mió. kr. 
í materiella støðisogn umframt 2 mió. kr. í 
immateriella støðisogn; íløgurnar í 2014 vóru í 
alt 64,5 mió. kr. 

Størstu íløgurnar í 2015 fóru til útbygging av 
nýggja farnetinum og uppstigan av 
breiðbandskervinum. Allar hesar íløgur stuðla 
uppundir málið at økja kapasitet, ferð og 
tænastur, sum brúkarar fáa ágóðan av longu nú 
og eisini komandi árini. Íløgurnar eru við til at 
tryggja eitt sterkt tøkniligt grundarlag fyri 
framtíðar undirstøðukervinum í Føroyum. 

Fíggjarviðurskifti 
Fíggjarstøðan javnvigaði við 776 mió. kr. 31. 
desember 2015, við ársenda 2014 var 
javnvágin 814 mió. kr. 

Eginognin var tilsamans 436 mió. kr. við 
ársenda 2015, samanborið við 432 mió. kr. við 
ársenda 2014. 

Støðisognin var 554 mió. kr. við ársenda 2015, 
sammett við 553 mió. kr. við ársenda 2014. 
Immateriell støðisogn fall við 14 mió. kr. í 2015 
til 24 mió. kr., materiell støðisogn øktist frá 510 
mió. kr. til 525 mió. kr. og fíggjarlig støðisogn 
er 5 mió. kr., sum er tað sama sum við ársenda 
2014. 

Áogn í alt vaks frá 79 mió. kr. í 2014 til 99 mió. 
kr. við ársenda 2015. Tøki peningurin við 
ársenda 2015 var 106 mió. kr., og hetta er 61 
mió. kr. minni enn við ársenda 2014. Hetta 
kemst serliga av tí høga íløgustøðinum í 
sambandi við útbyggingina av 4G LTE. 

Ogn í umferð varð samanlagt 222 mió. kr. við 
ársenda 2015 í mun til 261 mió. kr. við ársenda 
2014. 

Skuldin hjá Føroya Tele varð við ársenda 2015 
samanlagt 292 mió. kr. í mun til 330 mió. kr. við 
ársenda 2014. Av samlaðu skuldini vóru 157 
mió. kr. langfreistað skuld. 
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Úrslitið fyri 2015 
Føroya Tele samtakið lækkaði prísin á nógvum 
tænastum í 2015. Tí varð væntað, at úrslitið í 
2015 fór at gerast lakari enn í 2014. Harafturat 
gekk útskiftingin av farnetinum eisini skjótari 
enn væntað, og Føroya Tele hevur tí havt væl 
størri niðurskrivingar enn áður mett. Úrslitið í 
2015 gjørdist sostatt eisini lægri enn í 2014.  

Vinningsbýti 
Nevndin mælir til, at tað verður útgoldið eitt 
vinningsbýti áljóðandi 25 milliónir krónur fyri 
fíggjarárið 2015.  

Føroya Tele ynskir framhaldandi at betra 
fjarskiftistænasturnar, og tískil verða eisini 
stórar íløgur gjørdar í fjarskiftisnetið framyvir,  
undir hesum 4G LTE, VDSL2, útbygging av 
fipurneti eins væl og betring og møgulig 
umlegging av sjókaðlum millum Føroyar og 
Evropa. Tí væntar nevndin, at úrslitið frameftir 
og harvið vinningsbýtið kann minka í komandi 
árum. 

Eigaraviðurskifti 
Føroya Landsstýri eigur allan partapeningin. 

Útlit fyri 2016 
Føroya Tele roknar við, at inntøkur og úrslit fyri 
2016 verða lægri enn í 2015. Orsøkin til hetta 
er serliga, at príslækkingarnar síðstu tíðina fara 
at sláa fult út í 2016. Væntað verður eisini, at 
søluprísirnir á reiking fara at lækka enn meira í 
2016 og árini frameftir. Hetta fer helst at økja 
um nýtsluna og harvið at hækka kostnaðin. 
Eisini fara stóru íløgurnar seinastu árini at 
merkja, at avskrivingarnar framyvir verða 
hægri. Arbeitt verður áhaldandi at betra um 
tænasturnar og prísin, og tað fer eisini at 
merkja roknskaparárið 2016.  

Merkisverdir tilburðir eftir ársenda 
Ongir merkisverdir tilburðir hava verið eftir 
ársenda í 2015. 
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Rakstrarroknskapur 

1. januar til 31. desember 2015 

  

2015 2014 2015 2014

Nota (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)

Nettosøla 481.828 479.620 53.790 54.360

Aðrar rakstrarinntøkur 0 3.920 0 1.657

1 Inntøkur íalt 481.828 483.541 53.790 56.017

Útreiðslur til rávørur og hjálpitilfar -127.634 -112.990 -2.341 -2.177

Kostnaður av støðisogn -56.791 -58.822 -8.473 -3.846

Annar rakstrarkostnaður -30.191 -24.337 -5.154 -3.569

Gjald fyri rakstur av Fjarskiftiseftirlitinum -2.277 -2.663 0 0

Bruttoúrslit 264.934 284.728 37.823 46.425

2 Starvsfólkakostnaður -126.779 -122.408 -24.267 -21.526

Úrslit áðrenn avskrivingar 138.156 162.320 13.556 24.899

3 Avskrivingar av støðisogn -98.167 -79.491 -9.748 -10.239

Úrslit áðrenn rentur 39.988 82.828 3.807 14.660

4 Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum virkjum 0 0 26.809 50.992

Úrslit av kapitalpørtum í assosieraðum virki 389 685 389 685

5 Rentuinntøkur og tílíkar inntøkur 1.722 1.316 690 768

Rentuútreiðslur og tílíkar útreiðslur -5.133 -4.178 -1.332 -1.467

Úrslit áðrenn skatt 36.967 80.653 30.364 65.638

6 Skattur -6.640 -19.831 -570 -7.377

Úrslit íroknað minnilutaeigarar 30.327 60.822 29.794 58.261

Partur hjá minnilutaeigarum av ársúrsliti 533 2.561 -  -  

Ársúrslit 29.794 58.261 29.794 58.261

-29.794

29.794.041 0

Býti av ársúrsliti

Flutt frá undanfarna ári 346.636 346.636

Ársúrslit 29.794 29.794

Til taks 376.430 376.430

Ið verður skotið upp at býta soleiðis:

Vinningsbýti 25.000 25.000

At flyta til næsta ár 351.430 351.430

Býtt íalt 376.430 376.430

KONSERN MÓÐURFELAG
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Fíggjarstøða 

31. desember  

  

2015 2014 2015 2014

Nota (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)

AKTIV

Goodwill 16.252 18.284 0 0

Nýtslurættindi 7.886 19.553 1.959 2.000

8 Immateriell støðisogn 24.138 37.837 1.959 2.000

Grundøki, bygningar og mastrar 181.939 175.321 137.686 132.673

Kaðalar, støðir og radio 246.548 246.752 2.970 3.797

Innbúgv og onnur rakstrartól 31.862 55.522 8.931 11.689

Støðisogn í gerð 64.279 32.420 0 4.927

9 Materiell støðisogn íalt 524.628 510.016 149.586 153.086

Kapitalpartar í atknýttum virkjum 0 0 198.161 198.852

Kapitalpartar í associeraðum virkjum 4.874 4.485 4.874 4.485

Onnur virðisbrøv 226 226 226 226

10 Fíggjarlig støðisogn íalt 5.100 4.711 203.261 203.563

STØÐISOGN ÍALT 553.867 552.563 354.806 358.650

Vørugoymsla, liðugtvøra og hjálpitilfar 17.264 15.631 515 113

Vørugoymslur íalt 17.264 15.631 515 113

0

Áogn av sølu 90.982 73.169 65 0

Áogn hjá atknýttum virkjum 0 0 124.987 97.629

Vinningsbýti tilgóðar 0 0 19.500 52.000

15 Útsettur skattur 0 0 0 0

Onnur áogn 852 94 4 5

Tíðaravmarkingar 7.138 5.632 444 600

11 Áogn íalt 98.972 78.895 144.999 150.234

Tøkur peningur 105.548 166.906 6.690 4.145

OGN Í UMFERÐ ÍALT 221.784 261.432 152.204 154.492

AKTIV ÍALT 775.651 813.995 507.010 513.142

KONSERN MÓÐURFELAG
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Fíggjarstøða 

31. desember  

  

2015 2014 2015 2014

Nota (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)

PASSIV

Partapeningur 60.000 60.000 60.000 60.000

Yvirkursgrunnur 24.868 24.868 24.868 24.868

Fluttur vinningur 351.430 346.636 351.430 346.636

12 Eginpeningur íalt 436.298 431.504 436.298 431.504

13 Partur hjá minnilutaeigarum av eginogn 7.918 7.385 0 0

14 Eftirløn fráfarin starvsfólk 4.395 2.866 4.395 2.866

15 Útsettur skattur 35.457 42.692 5.192 5.253

Avsetingar íalt 39.852 45.558 9.587 8.118

16 Lánistovnar 59.995 69.738 16.250 18.750

17 Tíðaravmarkingar 93.152 104.645 0 0

Langfreistað skuld íalt 153.147 174.383 16.250 18.750

16 Lániskuld, sum fellur til gjaldingar í komandi ári 9.790 9.790 2.500 2.500

17 Tíðaravmarkingar stuttfreistað 15.475 15.398 0 0

Vøru- og tænastuskuld 40.264 43.505 1.636 998

6 Partafelagsskattur 13.026 16.296 11.461 14.721

Uppskot til vinningsbýti 25.000 32.000 25.000 32.000

Onnur skuld 34.881 38.177 4.278 4.551

Stuttfreistað skuld íalt 138.436 155.166 44.875 54.770

SKULD ÍALT 291.583 329.548 61.125 73.520

PASSIV ÍALT 775.651 813.995 507.010 513.142

18 Nærstandandi partar

19 Veðsetingar, møguligar skyldur v.m.

KONSERN MÓÐURFELAG
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Peningastreymsyvirlit 

 

  

2015 2014 2015 2014

(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)

Inntøkur íalt 481.828 483.541 53.790 56.017

Kostnaður íalt -343.673 -321.220 -40.804 -38.495

Peningastreymur frá inntøkum og kostnaði 138.156 162.321 12.986 17.522

Broyting í vørugoymslum -1.633 867 -401 -32

Broyting í áogn og goldið frammanundan frá kundum -20.077 10.600 -27.265 -43.879

Broyting vøru- og tænastuskuld, aðrari skuld og eftirl.skyldum -33.569 -24.834 -1.426 -2.072

Peningastreymur frá vanligum rakstri 82.877 148.954 -16.106 -28.461

Rentukostnaður, netto -3.410 -2.848 -642 -699

Peningastreymur frá rakstri 79.467 146.106 -16.748 -29.160

Íløgur í immateriella støðisogn 1.507 -14.238 -1.102 -1.202

Íløgur í materiella støðisogn, netto -100.589 -52.060 -5.104 -3.801

Íløgur í fíggjarliga støðisogn, netto 0 -1.050 8.000 -15.050

Peningastreymur frá íløgum -99.082 -67.349 1.794 -20.054

Fríur peningastreymur -19.615 78.757 -14.954 -49.214

Avdráttir av lánum -9.743 -9.795 -2.500 -2.500

Móttikið vinningsbýti frá dóttirfeløgum 0 0 52.000 53.100

Goldið vinningsbýti -32.000 -30.000 -32.000 -30.000

Broyting í minnilutaeigarum 0 -9.295 0 0

Peningastreymur frá fígging -41.743 -49.090 17.500 20.600

Ársins peningastreymur frá rakstri, íløgum og fígging -61.358 29.668 2.546 -28.614

Tøkur peningur 1. januar 166.906 137.239 4.145 32.759

Tøkur peningur 31. desember 105.548 166.906 6.690 4.145

KONSERN MÓÐURFELAG
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Notur til ársroknskapin 

 

Nota

2015 2014 2015 2014

(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)

1 Inntøkur fyri samtakið - býtt geografiskt

Føroyar 442.001 448.352 - -

Útland 39.827 35.189 - -

ÍALT 481.828 483.541 - -

2 STARVSFÓLKAKOSTNAÐUR

Lønir -108.803 -105.430 -20.439 -17.980

Eftirlønargjøld -12.068 -11.759 -2.098 -2.000

Annar starvsfólkakostnaður -5.909 -5.219 -1.730 -1.546

Starvsfólkakostnaður íalt -126.779 -122.408 -24.267 -21.526

Løn og samsýning til stjóra og nevnd íalt -3.382 -2.926 -3.286 -2.918

Løn til íløgur 2.367 662 0 0

Fulltíðarsett størv 252 249 34 34

3 Avskrivingar av støðisogn

Immateriell støðisogn -12.192 -12.925 -1.144 -1.110

Bygningar og mastrar -5.672 -5.688 -3.465 -3.344

Kaðalar, støðir og radiotól -36.480 -34.866 -827 -934

Innbúgv og onnur rakstrartól -22.734 -21.579 -5.257 -5.720

Vinningur við frágongd av støðisogn 1.130 869 1.130 869

Tap við frágongd av støðisogn -22.219 -5.302 -185 0

Avskrivingar íalt -98.167 -79.491 -9.748 -10.239

4 Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum virkjum

Úrslit í atknýttum virkjum - - 28.840 53.023

Avskriving goodwill - - -2.031 -2.031

Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum virkjum íalt - - 26.809 50.992

5 RENTUINNTØKUR OG TÍLÍKAR INNTØKUR

Renta av innistandandi og skuldarum 1.722 1.316 14 177

Renta av áogn í atknýttum virkjum 0 0 676 591

Rentuinntøkur og tílíkar inntøkur íalt 1.722 1.316 690 768

6 SKATTUR

Skattur av ársins skattskyldugu inntøku -13.875 -17.145 -630 -1.019

Javning av útsettum skatti 7.235 -2.685 60 302

Skattur íalt -6.640 -19.831 -570 -717

7 GJALD TIL ÁRSAÐALFUNDARVALDAN GRANNSKOÐARA

Lógarkravd grannskoðan 636 635 179 180

Aðrar váttanir við trygd 0 44 0 0

Skattaráðgeving 30 22 5 22

Aðrar tænastur 318 264 73 96

Samlað gjald til Spekt 984 965 257 298

KONSERN MÓÐURFELAG
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Notur til ársroknskapin 

  

Nota, t.kr.

8 IMMATERIELL STØÐISOGN

KONSERN Goodwill

Nýtslu 

rættindi Íalt

Útveganarvirði 1. januar 2015 32.472 167.706 200.178

Frágongd í árinum 0 -9.406 -9.406

Tilgongd í árinum 0 1.783 1.784

Útveganarvirði 31. desember 2015 32.472 160.084 192.556

Avskrivingar 1. januar 2015 -14.188 -148.154 -162.341

Áður avskrivað upp á frágongd 0 6.116 6.116

Avskrivingar í árinum -2.032 -10.160 -12.192

Avskrivingar 31. desember 2015 -16.219 -152.198 -168.417

Roknskaparligt virði 31. desember 2015 16.252 7.886 24.138

Roknskaparligt virði 31. desember 2014 18.284 19.553 37.837

Verður avskrivað yvir 2-10 ár 3-5 ár

MÓÐURFELAG

Útveganarvirði 1. januar 2015 1.800 51.926 53.726

Frágongd í árinum 0 0 0

Tilgongd í árinum 0 1.102 1.102

Útveganarvirði 31. desember 2015 1.800 53.028 54.828

Avskrivingar 1. januar 2015 -1.800 -49.925 -51.725

Áður avskrivað upp á frágongd 0 0 0

Avskrivingar í árinum 0 -1.144 -1.144

Avskrivingar 31. desember 2015 -1.800 -51.069 -52.869

Roknskaparligt virði 31. desember 2015 0 1.959 1.959

Roknskaparligt virði 31. desember 2014 0 2.000 2.000

Verður avskrivað yvir 2-10 ár 3-5 ár
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Notur til ársroknskapin 

 

  

Nota, t.kr.

9 MATERIELL STØÐISOGN

KONSERN

Útveganarvirði 1. januar 2015 247.373 641.411 275.661 32.419

Frágongd í árinum 0 -13.094 -45.558 -25.234

Tilgongd í árinum 12.290 40.932 14.142 57.093

Útveganarvirði 31. desember 2015 259.663 669.250 244.245 64.279

Avskrivingar 1. januar 2015 -72.052 -394.659 -220.140 0

Áður avskrivað upp á frágongd 0 8.437 30.492 0

Avskrivingar í árinum -5.672 -36.480 -22.734 0

Avskrivingar 31. desember 2015 -77.724 -422.702 -212.382 0

Roknskaparligt virði 31. desember 2015 181.939 246.548 31.862 64.279

Roknskaparligt virði 31. desember 2014 175.321 246.752 55.522 32.420

Verður avskrivað yvir 30-50 ár 10-15 ár 2-10 ár

Grundøki við einum samlaðum bókaðum virði upp á 17,0 mió. kr. verður ikki avskrivað.

MÓÐURFELAG

Útveganarvirði 1. januar 2015 176.789 30.605 61.570 4.927

Frágongd í árinum 0 0 -3.716 -4.927

Tilgongd í árinum 8.477 0 3.414 0

Útveganarvirði 31. desember 2015 185.267 30.605 61.268 0

Avskrivingar 1. januar 2015 -44.116 -26.808 -49.881 0

Áður avskrivað upp á frágongd 0 0 2.801 0

Avskrivingar í árinum -3.465 -827 -5.257 0

Avskrivingar 31. desember 2015 -47.581 -27.635 -52.337 0

Roknskaparligt virði 31. desember 2015 137.686 2.970 8.931 0

Roknskaparligt virði 31. desember 2014 132.673 3.797 11.689 4.927

Verður avskrivað yvir 30-50 ár 10-15 ár 2-10 ár

Grundøki við einum samlaðum bókaðum virði upp á 17,0 mió. kr. verður ikki avskrivað.

Grundøki, 

bygningar og 

mastrar

Kaðalar,           

støðir og               

radiotól

Innbúgv og               

onnur               

rakstrartól

Støðisogn                      

í                              

gerð
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Notur til ársroknskapin 

 

  

Nota, t.kr.

10 FÍGGJARLIG STØÐISOGN

KONSERN

Útveganarpeningur 1. januar 2015 - 1.700 226

Tilgongd í árinum - 0 0

Frágongd í árinum - 0 0

Útveganarvirði 31. desember 2015 - 1.700 226

Upp- og niðurskrivingar 1. januar 2015 - 2.785 0

Javning av primo - -164

Úrslit í kapitalpørtum - 553 0

Upp- og niðurskrivingar 31. desember 2015 - 3.174 0

Roknskaparligt virði 31. desember 2015 - 4.874 226

Roknskaparligt virði 31. desember 2014 - 4.485 226

MÓÐURFELAG

Útveganarpeningur 1. januar 2015 292.657 3.000 226

Tilgongd í árinum 0 0 0

Frágongd í árinum -8.000 0 0

Útveganarvirði 31. desember 2015 284.657 3.000 226

Uppskrivingar 1. januar 2015 -79.618 2.785 0

Javning av primo 0 -164 0

Broyting viðv. kapitallækking í dóttirfeløgum 899 0 0

Úrslit í kapitalpørtum 27.942 553 0

Vinningsbýti -19.500 0 0

Uppskrivingar 31. desember 2015 -70.277 3.174 0

Niður- og avskrivingar 1. januar 2015 -14.188 -1.300 0

Avskriving goodwill -2.032 0 0

Niður- og avskrivingar 31. desember 2015 -16.219 -1.300 0

Roknskaparligt virði 31. desember 2015 198.161 4.874 226

Roknskaparligt virði 31. desember 2014 198.852 4.485 226

Navn Heimstaður

Eginogn 

mió. kr. Úrslit mió. kr. Ognarpartur
P/F FT Net Tórshavn 86,8 8,9 100%

P/F FT Samski fti Tórshavn 56,0 8,3 100%

P/F Televarpið Tórshavn 1,8 3,7 100%

P/F Shefa Tórshavn 9,3 2,1 100%

P/F Formula Tórshavn 35,8 6,5 80%

Sp/f Føroyska  Nummar Felagið Tórshavn 1,5 1,5 70% *)

P/F Vikmar Tórshavn 12,2 1,4 40%

*) Ársroknskapurin fyri  2015 er ikki  tøkur enn. P/F Telefonverkið ræður yvi r 50% av atkvøðunum í felagnum

Kapitalpartar í 

atknýttum 

virkjum

Kapitalpartar í 

associeraðum 

virkjum

Onnur 

virðisbrøv og 

kapitalpartar
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Notur til ársroknskapin 

 

Nota

11 Áogn

Øll áogn í móðurfelagnum og konsernini fellur til gjaldingar innan 1 ár.

2015 2014 2015 2014

Nota (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)

12 EGINPENINGUR

Partapeningur 60.000 60.000 60.000 60.000

Yvirkursgrunnur 24.868 24.868 24.868 24.868

Fluttur vinningur

Fluttur vinningur 1. januar 346.636 320.375 346.636 320.375

Flutt frá ársúrslitinum 30.327 60.822 29.794 58.261

Partur hjá minnilutaeigarum av ársúrslitinum -533 -2.561 0 0

Vinningsbýti -25.000 -32.000 -25.000 -32.000

Fluttur vinningur 31. desember 351.430 346.636 351.430 346.636

Eginpeningur íalt 436.298 431.504 436.298 431.504

Partapeningurin fevnir um eitt partabræv áljóðandi 60 mió. kr.

13 PARTUR HJÁ MINNILUTAEIGARUM AV EGINOGN

Partur hjá minnilutaeigarum av eginogn primo 7.385 4.824 -  -  

Regulering viðv. broyting í kapitalpørtum -899 0 -  -  

Partur hjá minnilutaeigarum av ársúrsliti 1.432 2.561 -  -  

Partur hjá minnilutaeigarum av vinningsbýti 0 0 -  -  

Partur hjá minnilutaeigarum av eginogn ultimo 7.918 7.385 -  -  

14 EFTIRLØN TIL FRÁFARIN STARVSFÓLK

Avsett til eftirløn 1. januar 2.866 3.729 2.866 3.729

Útgoldið í eftirlønum -1.025 -863 -1.025 -863

Regulering í árinum 2.554 0 2.554 0

Avsett til eftirløn 31. desember 4.395 2.866 4.395 2.866

15 ÚTSETTUR SKATTUR

Útsettur skattur 1. januar 42.692 41.489 5.253 4.670

Regulering av útsettum skatti -7.235 1.203 -60 583

Útsettur skattur 31. desembur 35.457 42.692 5.192 5.253

16 LÁNISTOVNAR OG TÍÐARAVMARKINGAR

Fellur til gjaldingar innan 1 ár 25.265 25.188 2.500 2.500

Fellur til gjaldingar millum 1 og 5 ár 85.088 85.088 10.000 10.000

Fellur til gjaldingar eftir 5 ár 68.059 89.295 6.250 8.750

Lániskuld og tíðaravmarkingar íalt 178.412 199.571 18.750 21.250

KONSERN MÓÐURFELAG
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Notur til ársroknskapin 

 

 

 

  

17 TÍÐARAVMARKINGAR

Tíðaravmarkingar umfatað forútgjald frá kundum.

18 NÆRSTANDANDI PARTAR

Samhandil felagsins við nærstandandi partar

Avgerðandi ávirkan

Føroya Landsstýri eigur allan partapeningin í felagnum

19 VEÐSETINGAR OG AÐRAR MØGULIGAR SKYLDUR

VEÐSETINGAR

SHEFA

Móðurfelagið borgar eisini fyri veðskuldini hjá Shefa

Nærstandandi partar felagsins eru: Føroya Landsstýri, P/F FT Samskifti, P/F FT Net, P/F Shefa, P/F Televarpið, P/F Formula, P/F Formula 

Solutions, Sp/f Føroyska Nummar Felagið og P/F Vikmar

Konsernin hevur samlaðar leasingskyldur uppá tilsamans 400 tkr. Avtalurnar hava eina gildistíð uppá 2 ár. Harafturat hevur felagið bundið 

seg til eitt leigumál á leið 10 ár til 12 ár, har árliga leigugjaldið er 1,9 mió. kr.

Veittar eru ábyrgdir fyri íalt 1,5 mió. kr.

P/F Telefonverkið er samskattað við tess 100% áttu dóttirfeløg og heftir solidariskt mótvegis TAKS fyri øllum samskattingarkrøvum 

mótvegis hesum feløgum

MÓÐURFELAG: Sum trygd fyri millumverandi við peningastovn eru tinglýst veð- og skaðaloysisbrøv uppá íalt 255 mió. kr. í føstum ognum, 

ið hava eitt bókað virði uppá 138 mió. kr.

Móðurfelagið borgar fyri, at Shefa yvirheldur sínar treytir í kontrakt við viðskiftafólk í útlandinum

Felagið hevur í árinum havt samhandil við dótturfeløgini. Allur handil er farin fram undir somu treytum sum allir aðrir handlar hjá 

felagnum.

KONSERN: Sum trygd fyri millumverandi við peningastovn eru tinglýst veð- og skaðaloysisbrøv uppá íalt 303 mió. kr. í føstum ognum, ið 

hava eitt bókað virði uppá 150 mió. kr.
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Nýttur roknskaparháttur 

Ársfrásøgnin fyri Føroya Tele (P/F 
Telefonverkið) fyri 2015 er gjørd í samsvari við 
ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri feløg í 
bólki C stór, og eftir somu roknskaparreglum 
sum undanfarna ár. 

Um innroknan og virðisáseting í ársfrásøgnini 
Ognir verða tiknar við í fíggjarstøðuna, tá ið tað 
er sannlíkt, at felagið fær framtíðar fíggjarligar 
ágóðar, og virðið á ognunum kann gerast upp 
álítandi. 

Skyldur verða tiknar við í fíggjarstøðuna, tá ið 
tað er sannlíkt, at felagið í framtíðini skal av við 
fíggjarligar ágóðar, og støddin á skyldunum 
kunnu gerast upp álítandi. 

Ognir og skyldur verða í fyrsta umfari tiknar við 
til kostprís. Síðani verða ognir og skyldur tiknar 
við sum lýst niðanfyri fyri hvønn 
roknskaparpost sær. 

Inntøkur verða tiknar við í rakstrarroknskapin 
so hvørt sum tær verða vunnar. Útreiðslur 
nýttar til at røkka ársins inntøku verða tiknar 
við í rakstrarroknskapin. 

Konsernfrásøgn 
Konsernfrásøgnin fevnir um móðurfelagið 
Føroya Tele umframt dótturfeløg, har Føroya 
Tele beinleiðis ella óbeinleiðis eigur meira enn 
50% av atkvøðurættinum, ella á annan hátt 
hevur avgerandi ávirkan.  

Í sambandi við konsolideringina verða innan-
hýsis inntøkur og útreiðslur, innanhýsis 
millumverandi eins og innanhýsis vinningur og 
tap av transaktiónum millum tey konsoli-
deraðu feløgini útjavnað.  

Kapitalpartar í dótturfeløgum verða útjavnaðir 
við lutfalsliga partinum av handilsvirðinum av 
nettoognum og skyldum hjá dótturfeløgunum 
útveganardagin.  

Keypt ella nýstovnað feløg verða upptikin í 
konsernfrásøgnini frá útveganardegnum. Seld 
ella avtikin feløg verða upptikin í konsern-
frásøgnina fram til sølu/avtøku. Saman-

beringartølini verða ikki rættað fyri keypt, seld 
ella avtikin feløg. 

Tá ið feløg verða keypt, verður yvirtøku-
hátturin nýttur. Positivir munir (goodwill) 
millum útvegnarvirðið og dagsvirðið á 
yvirtiknum ognum og skyldum verða upptiknir 
sum immateriell støðisogn og avskrivaðir við 
eins stórum upphæddum í rakstrar-
roknskapinum eftir eini meting av livitíðini, tó í 
mesta lagi 10 ár. 

Minnilutapartaeigarar 
Í konsernfrásøgnini verða roknskapar-
upphæddir hjá dótturfeløgum upptiknar við 
fullari upphædd. Lutfalsligi parturin av 
úrslitinum og eginpeninginum hjá minniluta-
partaeigarunum í dótturfeløgunum verður 
javnaður árliga og upptikin sum serstakur 
postur í rakstrinum og fíggjarstøðuni. 

Umrokning av fremmandum gjaldoyra 
Transaktiónir í fremmandum gjaldoyra verða í 
fyrsta umfari umroknaðar eftir kursinum 
transaktiónsdagin. Gjaldoyramunir, ið íkoma 
millum kursin transaktiónsdagin og kursin á 
gjalddegnum, verða tiknir við í rakstrar-
roknskapinum sum ein fíggjarligur postur. 

Áogn, skuld og aðrar peningaligar upphæddir í 
fremmandum gjaldoyra verða umroknaðar til 
kursin við roknskaparárslok. Munurin millum 
kursin við roknskaparárslok og dagin, tá ið 
áognin ella skuldin íkom, verður tikin við í 
rakstrinum undir fíggjarligum inntøkum og 
kostnaðum. 
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Rakstrarroknskapurin

Nettosøla 
Inntøkur frá sølu av vørum og tænastum verða 
tiknar við í rakstrarroknskapin, um útflýggjan 
og váðaskifti er farið fram áðrenn 
roknskaparlok. Nettoinntøkan verður upp-
gjørd uttan mvg og onnur avgjøld og við 
frádrátti av øllum givnum avsláttrum. 

Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning verða 
inntøkuførd, tá ið arbeiðið er liðugt. 

Vísandi til §96, stk. 1 í ársroknskaparlógini er 
nettosølan av kappingarávum ikki býtt út á 
virkisøki. Landafrøðiligt uppbýti er tó gjørt. 

Útreiðslur til rávøru og hjálpitilfar 
Útreiðslur til rávøru og hjálpitilfar fevna um 
tilfarsnýtslu til vørusølu og annan rakstur. 

Kostnaður av støðisogn 
Kostnaður av støðisogn fevnir um allan 
kostnað, herundir tilfar, leigu, el og hita av 
teimum bygningum, maskinum og akførum 
v.m., sum felagið nýtir. 

Annar rakstrarkostnaður 
Rakstrarkostnaður fevnir um allan annan 
rakstrarkostnað. 

Gjald fyri rakstur av fjarskiftiseftirlitinum 
Talan er um gjald fyri rakstur av fjarskiftis-
eftirlitinum ásett av landsstýrinum. 

Úrslit av kapitalpørtum í dótturfeløgum og 
assosieraðum feløgum 
Upphæddin inniheldur lutfalsliga partin av 
ársúrslitinum hjá dótturfeløgum og assosi-
eraðum feløgum eftir útjavnan av innanhýsis 

vinningi/tapi og við frádrátti av avskriving av 
goodwill. 

Lutfalsligi parturin av skatti í dótturfeløgum 
verður tikin við í upphæddini "Skattur" í 
rakstrarroknskapinum. 

Fíggjarligar inntøkur og útreiðslur 
Fíggjarligar inntøkur og útreiðslur fevna um 
rentuinntøkur og -útreiðslur, kursvinningur og 
-tap viðvíkjandi virðisbrøvum, skuld og 
transaktiónum í fremmandu gjaldoyra. 

Óvanligar inntøkur og útreiðslur 
Óvanligar inntøkur og útreiðslur eru inntøkur 
og útreiðslur, sum stava frá hendingum ella 
transaktiónum, sum avgjørt víkja frá vanliga 
rakstrinum, eru uttan ávirkan frá virkinum og 
sum ikki roknast at verða afturvendandi. 

Skattur av ársúrslitinum 
Partafelagsskattur og broyting í útsettum skatti 
viðvíkjandi ársúrslitinum verða rakstrar-førd, 
meðan skattur viðvíkjandi bókingum beinleiðis 
á eginpeningin verður bókaður beinleiðis á 
eginpeningin.  

Avsetingin til útsettan skatt verður roknað við 
18% av teimum tíðarbundnu frávikunum, sum 
stava frá at inntøkur og útreiðslur ikki verða 
tiknar við í rakstrarroknskapin og skatt-
skyldugu inntøkuna í sama tíðarskeiði. 

Móðurfelagið er samskattað við P/F FT 
Samskifti, P/F FT Net, P/F Televarpið og P/F 
Shefa. Partafelagsskatturin verður býttur 
millum tey samskattaðu feløgini í mun til 
lutfalsligu skattskyldugu inntøkuna hjá hesum 
feløgum. 
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Fíggjarstøðan

Immateriell støðisogn 
Immateriell støðisogn verður upptikin til 
kostprís við frádrátti av samlaðum 
avskrivingum. Avskrivingin er eins stór fyri tey 
einstøku roknskaparárini og sett út frá 
væntaðu brúkstíðini, tó í mesta lagi 10 ár. 
Avskrivingartíðarskeiðið er longst fyri 
strategiskar íløgur í feløg við sterkari 
marknaðarstøðu. 

Menningarverkætlanir verða ognarførdar, um 
tær eru nágreiniliga lýstar, um felagið ætlar og 
er ført fyri at gagnnýta úrslitini, um kost-
prísurin kann gerast upp álítandi og um nóg 
góð trygd er fyri, at inntøkur í framtíðini kunnu 
forrenta menningarkostnaðin umframt 
framleiðslu-, sølu og umsitingarligu kost-
naðirnar. Aðrir menningarkostnaðir verða 
útreiðsluførdir í rakstrarroknskapinum so hvørt 
sum kostnaðirnir verða staðfestir. Ásettu 
avskrivingartíðarskeiðini eru: 

Goodwill 2-10 ár 
Nýtslurættindi 3-5 ár 
 
Immateriell støðisogn verður niðurskrivað til 
endurvinningarvirðið, um hetta er lægri enn 
roknskaparliga virðið. Fyri hvørja ogn sær 
verður árliga mett um tørvur er á niður-
skriving. 

Materiell støðisogn 
Materiell støðisogn verður upptikin til kostprís 
við frádrátti av samlaðum avskrivingum. 
Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku 
roknskaparárini og sett út frá væntaðu 
brúkstíðini og mettum restvirði. Grundøki 
verða ikki avskrivað. 

Kostprísur er útveganarprísur, umframt 
kostnaðir, ið beinleiðis eru knýttir at útveganini 
til dagin, tá ið ognin er klár at taka í nýtslu. 

Ásettu avskrivingartíðarskeiðini og restvirðini 
eru: 

 Áramál Restvirði 
Grundøki - 100% 
Bygningar 30-50 ár 0% 
Mastrar 30 ár 0% 
Kaðalar 15 ár 0% 
Støðir og radiostól 10 ár 0% 
Innbúgv og onnur rakstrartól 2-10 ár 0% 
 

Materiell støðisogn verður niðurskrivað til 
endurvinningarvirðið, um hetta er lægri enn 
roknskaparliga virðið. Fyri hvørja ogn sær 
verður árliga mett um tørvur er á niður-
skriving. 

Vinningur ella tap við frágongd av materiellari 
støðisogn verður uppgjørt sum munurin 
millum søluprís við frádrátti av søluútreiðslum 
og roknskaparliga virðinum á sølu-
tíðspunktinum. Vinningur ella tap verður 
innroknað í rakstrarroknskapinum undir 
avskrivingum. 

Kapitalpartar í dótturfeløgum og 
assosieraðum feløgum 
Kapitalpartar í dótturfeløgum og assosi-
eraðum feløgum verða tiknir við í 
fíggjarstøðuna við lutfalsliga partinum av 
innara virðinum hjá feløgunum við ískoyti av 
restvirðinum á møguligum goodwill. 

Nettouppskriving av kapitalpørtum í dóttur-
feløgum og assosieraðum feløgum verður flutt 
til eginpeningin í nettouppskrivingargrunn eftir 
innaravirðisháttinum í tann mun rokn-
skaparliga virðið er hægri enn útveganar-
virðið. 

Tá ið feløg verða keypt, verður yvirtøku-
hátturin nýttur. Positivir munir (goodwill) 
millum útveganarvirðið og dagsvirðið á 
yvirtiknum ognum og skyldum verða upptiknir 
saman við kapitalpørtum í dótturfeløgum og 
assosieraðum feløgum, og avskrivaðir við eins 
stórum upphæddum í rakstrarroknskapinum 
eftir eini meting av livitíðini, tó í mesta lagi 10 
ár. 
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Dótturfeløg og assosierað feløg við negativum 
roknskaparligum innara virði verða upptikin til 
null, og ein møgulig áogn hjá hesum feløgum 
verður niðurskrivað við lutfalsliga partinum av 
negativa innara virðinum hjá móðurfelagnum. 
Um negativa roknskaparliga innara virðið er 
hægri enn áognin, verður restupphæddin tikin 
við sum skyldur í tann mun, móðurfelagið 
hevur rættarliga ella veruliga skyldu til at taka 
á seg fíggjarligu skyldurnar hjá felagnum. 

Onnur virðisbrøv 
Børsskrásett virðisbrøv, ið eru tikin við sum ogn 
í umferð, verða virðisásett til kursvirðið við 
roknskaparlok. 

Vørugoymslur 
Vørugoymslur verða virðissettar til kostprís 
eftir FIFO-háttinum. Er nettosøluvirðið lægri 
enn kostprísurin, verður vørugoymslan niður-
skrivað til lægra virðið. 

Fyri handilsvørur umframt rávørur og hjálpi-
tilfar svarar kostprísurin til útveganarprísin. 

Fyri framleiddar liðugtvørur og vørur undir 
framleiðslu fevnir kostprísurin um kostprísin 
fyri rávørur, hjálpitilfar, beinleiðis løn og 
óbeinleiðis framleiðslukostnaðir.  

Áogn 
Áogn verður virðisásett til amortiseraðan 
kostprís, har hædd verður tikin fyri væntaðum 
tapum. 

Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning 
Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning verða 
virðisásett til søluvirði av framda arbeiðinum.  

Søluvirðið verður uppgjørt grundað á hvussu 
stórur partur av arbeiðinum er gjørdur við 
árslok. Tá ið søluvirðið ikki kann gerast upp 
álítandi, verður søluvirðið sett til staðfestar 
kostnaðir. 

Eginpeningur og vinningsbýti 
Uppskot til vinningsbýti verður tikið við sum 
skuld í fíggjarstøðuni. 

Partafelagsskattur og útsettur skattur 
Partafelagsskattur er tikin við í fíggjarstøðuna 
sum roknaður skattur av ársins skattskyldugu 
inntøku. 

Útsettur skattur verður uppgjørdur við 
útgangsstøði í munum millum roknskaparligu 
og skattligu virðini av ognum og skyldum. 

Negativur útsettur skattur (skattaáogn) verður 
virðissettur til tað virði hesin væntandi kann 
minkað partafelagsskattin í framtíðini. 

Aðrar avsettar skyldur 
Um felagið við roknskaparlok hevur rættarliga 
ella veruliga skyldu, og tað er sannlíkt, at 
felagið í framtíðini skal av við fíggjarligar 
ágóðar, verður skyldan avsett. 

Skuld 
Við stovnan verða lán innroknað í fíggjar-
støðuna við móttiknari upphædd, eftir frádrátt 
av stovningarútreiðslum. Síðani verða lán 
virðissett til amortiseraðan kostprís.  

Onnur skuld verður virðissett til netto-
realisatiónsvirði.  

Peningastreymsyvirlit 
Peningastreymsútgreiningin vísir felagsins 
peningastreym gjøgnum árið umframt 
gjaldførisstøðuna við árslok. Peninga-
streymurin er serliga knýttur at trimum økjum: 
Rakstur, íløgur og fígging. 

Peningastreymsútgreiningin verður sett upp 
soleiðis, at peningastreymur frá rakstri verður 
vístur óbeinleiðis við útgangsstøði í rakstrar-
inntøkunum og rakstrarútreiðslunum í 
rakstrarroknskapinum.  

Tøkur peningur fevnir um tøkar peninga-
upphæddir og stuttfreistað virðisbrøv upptikin 
undir ogn í umferð. 

Peningastreymur frá rakstri verður uppgjørdur 
sum úrslit av primerum rakstri javnað fyri ikki 
tøkar rakstrarupphæddir við ískoyti av øking 
ella minking í arbeiðspeningi, fíggjarligum og 
óvanligum upphæddum og frádrigið goldnan 
partafelagsskatt. 
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Arbeiðspeningur fevnir um ogn í umferð, uttan 
tær upphæddir, sum eru í tøkum peningi, og 
stuttfreistaða skuld, uttan banka-skuld, 
veðskuld, skatt og vinningsbýti. Soleiðis eru 
tøkur peningur og møgulig virðisbrøv upptikin 
undir ogn í umferð ikki tikin við. 

Peningastreymur til íløgur fevnir um keyp og 
sølu av støðisogn. 

Keypsupphæddir verða uppgjørdar til 
útveganarvirði. Søluupphæddir verða upp-
gjørdar til søluprís við frádrátti av handils-
kostnaði. 

Gjaldføri frá fígging fevnir um gjøld til og frá 
partaeigarum umframt upptøku og avdráttir av 
veðskuld og aðrari langfreistaðari og 
stuttfreistaðari skuld, sum ikki er tikin við í 
arbeiðspeninginum.
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