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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 

 

2019 2018 2017 2016 2015
Rakstur

Inntøkur íalt 385 380 488 500 500
Bruttoúrslit 206 208 260 258 265
Úrslit áðrenn avskrivingar (EBITDA) 109 114 135 128 138
Úrslit áðrenn rentur (EBIT) 41 50 68 61 40
Ársins úrslit 34 48 51 44 30

Fíggjarstøða

Støðisogn 511 514 540 577 554
Íløgur í materiella støðisogn 58 54 30 68 101
Íløgur í immateriella støðisogn 10 7 5 9 -2
Ogn í umferð 196 212 213 203 222
Ogn íalt 707 726 754 780 776
Eginpeningur 536 538 509 479 461

Peningastreymur

Frá rakstri 89 112 119 113 83
Frá íløgum -68 -36 -29 -91 -99
Frá fígging -32 -15 -74 -38 -42
Broyting í tøkum peningi -10 61 16 -16 -61
Fríur peningastreymur 21 77 90 22 -20

Lyklatøl

EBITDA í mun til sølu lutfall 28,3          30,1          27,6          27,0          28,7          
Rakstraravkast 10,6          13,2          13,9          12,8          8,3            
Ognaravkast 5,8            6,9            9,0            7,8            5,2            
Gjaldførisevni 235,3        238,9        179,2         173,6         195,5         
Trygdarevni 75,9          74,1          67,6          61,3          59,5          

Aðrar upplýsingar

Starvsfólk (ársverk) 179           178           249           246           252           
Inntøkur fyri hvørt starvsfólki (mió. DKK) 2,149 2,135 1,961 1,932 1,912
Úrslit fyri hvørt starvsfólk (mió. DKK) 0,188 0,272 0,205 0,179 0,118
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FØROYA TELE Í 2019 
 
EITT STERKT SAMTAK Í ÁHALDANDI BROYTING

Føroya Tele stóð seg væl á kundamarknaðinum og var slóðbrótandi innan menning og 
samstørv í 2019. Avrikini tryggjaðu eitt væleydnað og virkið ár. Samtakið fekk nógv 
spennandi samstørv í lag og framdi bygnaðartillagingar, ið styrktu um tøknifakliga 
umhvørvið í samtakinum.

Aðalmálið hjá Føroya Tele er at knýta 

Føroyar og føroyingar í eina betri framtíð. 

Áhaldandi skynsamur rakstur og væl-

eydnað samanseting av førleikum í 

starvsfólkahópinum eru við til at tryggja 

aðalmál okkara. Samtíðis hyggja vit út um 

landoddarnar og leggja spírar undir 

nýggjar vinnumøguleikar og samstørv. 

Gongdin er í stóran mun grundað á, at 

synergieffektir millum deildir og feløg í 

samtakinum skapa góðan gróðrarbotn 

fyri menning og samstarvi.  

 

Tað er gjøgnum starvsfólkini, at vit røkka 

okkara aðalmálum, og vit arbeiða miðvíst 

eftir at skapa eitt arbeiðsumhvørvi, har 

starvsfólk trívast, eru motiverað og 

mennast í samsvari við okkara mál. Tað er 

sostatt framhaldandi okkara fokus at 

draga at okkum og halda fast í røttu 

førleikunum, soleiðis at vit tryggja ein 

starvsfólkahóp, ið er skynsamt saman-

settur og har starvsfólk eru tilvitað um 

leiklut og menningarmøguleikar sínar í 

samtakinum. Lága arbeiðsloysið í 

Føroyum merkist og hevur serliga ávirkan 

á tey virkisøkir, har ófaklærd og yrkislærd 

starvsfólk eru við til at mynda starvshópin. 

Hetta síggja vit sum eina møguliga stóra 

avbjóðing og arbeiða miðvíst við 

framhaldandi at vera kappingarfør sum 

arbeiðspláss.  

 
 

TALGILT UMSKIFTI 
Føroya Tele er farið undir eitt talgilt 

umskifti, sum komandi fimm árini fer at 

hava við sær greiðar fyrimunir og 

munandi broytingar fyri alt samtakið. 

Talgilda umskiftið er liður í at fram-

tíðartryggja samtakið og hevur til 

endamáls at nútímansgera stórar partar 

av KT-hvørvinum til fyrimunar fyri kundar 

og starvsfólk.  

Arbeiðið byrjaði fyrra hálvár 2019, og 

samstarvað verður bæði við útlendskar og 

føroyskar ráðgevar og veitarar til tess at 

tryggja tilgongdina. Talgilda umskiftið er 

skipað í eina 5 ára ætlan og verður lagt 

neyvt til rættis soleiðis, at umskiftið minst 

møguligt órógvar kundar og virksemið hjá 

samtakinum, umframt at starvsfólk fáa 

nærlagda upplæring í nýggju skipan-

unum.   
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ÚRSLITIÐ Í 2019 
Samlaða sølan í samtakinum í 2019 

gjørdist 385 mió. kr., ið er lakari enn ætlað, 

men 4,6 mio. kr. hægri enn í 2018.  

 

Rakstrarkostnaðirnir fyri 2019 vóru 179 

mió kr. samanborið við 172 mió. kr. árið 

fyri. Øktu rakstrarkostnaðirnir stava frá 

eini broyttari sølusamanseting og øktum 

ráskostnaðum fyri sjónvarpstænastur, 

umframt kostnaðum til menning av 

nýggjum vørum og tænastum. 

 

Rakstraravlopið eftir avskrivingar gjørdist 

109 mió. kr. samanborið við 114 mió. kr. í 

2018.  

Úrslitið eftir skatt gjørdist 33,7 mió. kr., 

sum er í samsvari við ætlan. Sammett við 

árið fyri gjørdist úrslitið eftir skatt 14,3 mió. 

kr. lakari. 

 

KT-TRYGD Í MIÐDEPILIN 
Føroya Tele skipar áhaldandi sítt virksemi 

eftir at tryggja kervið, ið dátuferðslan 

ferðast á. Allar okkara skipanir, tænastur 

og mannagongdir fylgja strongum 

trygdarkrøvum og tryggja, at kundar, 

stovnar og fyritøkur í Føroyum virka í 

tryggum talgildum kørmum.   

 

Meiri enn nakrantíð er KT- og dátutrygd í 

miðdeplinum fyri virksemi okkara. Føroya 

Tele hevur í starvi dátuvørð, ið skal virka 

fyri rættari handfaring av dátum á Føroya 

Tele. Aftur at dátuvørðinum er nýtt 

ábyrgdarøki, sum samskipar trygdar-

viðurskifti, sett á stovn. Endamálið við 

ábyrgdarøkinum er at samskipa eitt 

toymi, ið virkar tvørvegis í samtakinum og 

tryggjar rættar trygdarmannagongdir 

serliga í sambandi við atgongdir til 

skipanir hjá Føroya Tele. 

 

Sum enn eitt lið í miðvísa arbeiði okkara at 

tryggja kervið, fóru Gjaldstovan, Føroya 

Tele og Føroya Politi undir nýtt samstarv 

um KT-trygd í 2019. Í felag er ein 

heimasíða ment, ið hevur til endamáls at 

upplýsa og hjálpa stovnum, fyritøkum og 

einstaklingum í Føroyum at verja seg 

ímóti KT-álopum. Heimasíðan varð tikin í 

nýtslu 31. mai 2019.   

 

ÚRSKURÐUR Í FØROYA RÆTTI 
Føroya Tele fekk í desember 2019 viðhald 

í Føroya Rætti í stevningini móti 

Fjarskiftiseftirlitinum (FSE). Málið snúði seg 

í høvuðsheitum um, at Fjarskiftiseftirlitið 

metir seg, við heimild í Fjarskiftislógini, 

hava rætt til at fáa útflýggjað eitt eintak av 

óheftari innanhýsis kanning, sum SPEKT 

stóð fyri á heysti 2017. Hesum er nevndin 

á Føroya Tele ósamd í og stevndi 

tí Fjarskiftiseftirlitinum á heysti 2018. 

FSE hevur síðani kært dómin til Eystara 

landsrætt, og tí skal málið nú viðgerast 

har. Endaligur úrskurður væntast á sumri 

2020. 

 

KAPPINGIN UM 
KUNDAN  

Kappingin á marknaðinum var hørð í 
2019. Tó varðveitti Føroya Tele sín 
støðuga marknaðarpart, og kunda-
grundarlagið vaks samsvarandi við 
fólkatilflytingina. Bæði á marknaðinum 
fyri privat- og vinnukundar stóð Føroya 
Tele seg væl og umfatandi kunda-
kanning, sum varð gjørd miðskeiðis í 
2019, sannaði, at kundarnir vóru framúr 
væl nøgdir við Føroya Tele sum 
samskiftisveitara. 
 
Síðani ársbyrjan 2019 vaks talið av føstum 

mánaðarligum fartelefonhaldum hjá 
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Føroya Tele við oman fyri 1.700 haldum. 

Ein partur av hesum stavaði frá kundum, 

ið skiftu frá teletíð til mánaðarlig hald frá 

Ver. Talið á fartelefonhaldum til 

vinnukundar vaks samanlagt við góðum 4 

%, og í 2019 vunnu vit góð 500 nýggj hald 

frá kappingarneytanum. 

 

TÆNASTUPALLURIN VER 
Tænastupallurin Ver gongur framvegis á 

odda við at veita trygt og einfalt samskifti 

til kundarnar. Aftur í 2019 lækkaði Ver 

prísin, og hesa ferð vóru tað einstøk 

fartelefonhald frá Ver, sum fingu stóra 

ágóðan, umframt at øll fartelefonhald 

fingu data íroknað. Harumframt fingu 

kundar í boði eitt nýtt og størri hald á 

46GB. Í 2019 vórðu vørurnar á 

tænastupallinum Ver víðkaðar til eisini at 

fevna um fastnettelefon við trimum 

fastpríshaldum at velja ímillum. Síðst í 

2019 fingu kundar hjá Ver samstíðis 

møguleika at gjalda fyri tænasturnar 

umvegis MínRokning.  

 

Í 2019 varð tænastupallurin hjá Ver 

víðkaður til at fevna um eina app, har 

kundar hjá Ver lætt kunnu fáa fult yvirlit 

yvir hald og tænastur á Ver og trygt tillaga 

haldini við støði í egnum tørvi. Kundar 

tóku væl ímóti appini, sum er tøk á bæði 

føroyskum og enskum og fylgir leistinum 

at vera trygt, lætt og einfalt.  

 

Sum úrslit av appini kann privatkundin nú 

samla allar samskiftistænastur frá Føroya 

Tele á tænastupallinum hjá Ver, og appin 

verður áhaldandi ment til at fevna um enn 

fleiri viðkomandi tænastur og nýggjar 

møguleikar til kundar.  

 

Vinnurúmið, sum er sjálvavgreiðslu-

pallurin hjá vinnuni, verður støðugt 

mentur og betraður. Vinnan hevur tikið 

sera væl ímóti pallinum, ið ger tað 

møguligt hjá vinnuni sjálvari at hava eitt 

greitt yvirlit yvir nýtslu umframt at stovna, 

broyta og flyta hald.  

 

TILKNÝTIÐ TIL ALLAR 
FØROYAR 
Føroya Tele leggur altíð dent á at møta 

kundanum, har kundin er. Í juni 2019 læt 

nýggj Telebúð upp á Flogvøllinum. Tað er 

liður í at veita tænastur til vágafólk og tey 

mongu ferðafólkini, ið ferðast um Vága 

Floghavn.  

 

Føroya Tele hevur nú seks Telebúðir runt 

landið, og sum úrslit kunnu bæði privat- 

og vinnukundar keypa vørur og fáa eina 

nærlagda tænastu í nærøkinum.   

 

SONA Í STØÐUGARI MENNING  
Appin og heimasíðan hjá Sona vóru í 

rúkandi menning alt 2019. Heimasíðan, 

www.sona.fo, varð dagførd við nýggjum 

sniði, betri leitifunkum og við møguleika 

fyri víðkaðum leitingum.  

Hagtøl vísa, at Sona er ein tøknilig 

tænasta, ið kundar fegnast um. 31. 

desember í 2019 var greitt, at appin til 

samans varð tikin niður omanfyri 25.400 

ferðir, og at tað í miðal vóru 19.000 

leitingar dagliga á appini og heimasíðuni 

hjá Sona. 

Sum partur av áhaldandi menningini av 

appini vórðu nýggjar leiðir royndar og 

verksettar. 

Umframt vælumtóktu tippikappingina í 

bestu fótbóltsdeildini hjá monnum góvu 

samstørv hjá Sona við eitt nú WhatsOn, G! 

Festivalin, Summarfestivalin og Magn 

brúkarum fjølbroyttar hentleikar í Sona-

appini, ið millum annað stuðla undir 

burðardygd og smidleika.   
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NÝTT VINNUØKI 
2019 var, tá ið Tólnet (IoT) veruliga varð 

sett á breddan. Sum úrslit er eginmentur 

pallur til tólnet verksettur og knýti til 

viðkomandi samstarvspartar ment. Í 2019 

varð arbeitt við spennandi loysnum til 

vinnukundar, og ein av hesum loysnum 

var Spora.  

Spora er ein nýggj vøra, sum kom á heysti 
2019. Spora er eitt tól, ið verður sett á seyð 
og gevur bóndum møguleika talgilt at 
fylgja við, hvar ið seyðurin er staddur 
umframt talgilt innlit í viðurskifti um 
seyðin, eitt nú um virkni og hitalag. 
 

TELEVARPIÐ VARÐVEITIR 

KUNDAN 
Miðlaheimurin broytist skjótt og 

kappingin frá fleirtjóða fyritøkum gerst 

alsamt harðari. Hóast rákið uttanlands er, 

at kundaskarin hjá sjónvarpsveitarum 

lækkar, hevur Televarpið megnað at 

varðveitt eitt støðugt kundagrundarlag. 

Hendan tilgongd er beint øvugt henni, ið 

millum annað er sjónlig í Danmark.  

Televarpið differentieraði seg frá 

útlendsku kappingarneytunum í 2019 við 

at menna og breiða út lokalt tilfar. Sum 

liður í hesari differentiering gjørdi 

Televarpið eina trý ára avtalu við 

Fótbóltssamband Føroya um rættindi til 

Betri deildina, og gjøgnum kappingarárið 

varð sent beinleiðis frá nærum øllum 

dystunum í Betri deildini. Kundar tóku væl 

ímóti tænastuni, og í 2020 er ætlanin at 

menna hesa ætlan enn meira. 

Harumframt er ein tvey ára sam-

starvsavtala gjørd við Ítróttarsamband 

Føroya, har sersambondini hava møgu-

leika at brúka pallin hjá Televarpinum til 

tiltøk.  

 

Á sama hátt sum sendingar á øðrum 

rásum tekur fíggingin av ætlanunum hjá 

Televarpinum støði í haldaragjøldum, 

Pay-Per-View og fígging frá lýsarum og 

stuðlum.  

 

ÚRSKURÐUR Í 
VINNUKÆRUNEVNDINI  
Í samstarvi við Formula menti Føroya Tele 

í 2014 ein tænastupall til vinnuna, ið knýtti 

IP-telefoni frá Føroya Tele og Totalview 

frá Formula í eina samvirkandi loysn. Sum 

væntað tók vinnan væl ímóti loysnini. Í 

2016 kærdi Vodafone (nú Nema) Føroya 

Tele til Fjarskiftiseftirlitið (FSE) fyri at fáa 

atgongd til loysnina hjá Føroya Tele og 

Formula.  Í marknaðaravgerð álegði FSE 

millum annað Føroya Tele at lata Hey 

atgongd til loysnina uttan kostnað og 

álegði samstundis forboð at selja ávísar 

vørur og tænastur saman undir einum, 

soleiðis sum áður hevur verið gjørt. FT 

Samskifti kærdi avgerðina hjá FSE til 

Vinnukærunevndina. Vinnukærunevndin 

hevur viðgjørt málið og avgjørt at 

heimvísa málið til nýggja viðgerð hjá FSE 

við grundgeving um, at faktuella 

grundarlagið undir avgerðini er munandi 

broytt.  
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OKKARA 

HEIMSKLASSANET 

Í juni 2019 varð fyrsta skotið á 5G-netið 

hjá Føroya Tele latið. Gjøgnumbrotið er 

avgerandi prógv um, at vit ganga á odda 

í føroyska framburðinum. At vit hava eitt 

av heimsins bestu og fremstu farnetum 

í Føroyum vekur somuleiðis ans 

uttanlands, og aftur her tryggja vit 

føroyingum og føroyska vinnulívinum 

framkomnar samskiftismøguleikar.  

Við strategiskum optimeringum og 

bygging av nýggjum støðum runt landið 

strembaði Føroya Tele støðugt eftir 

málinum at veita 100% dekning og 0 

dropp í 2019.  

Við nýggju 5G tøknini verður ferðin nógv 

skjótari og svartíðin munandi styttri. 

Umframt at nýggja tøknin gevur før-

oyingum møguleika at ferðast á mest 

framkomnu tøknini, hava dagføringarnar 

av farnetinum eisini jalig árin á verandi 4G 

farnetið. Stóra íløgan í 5G farnetið setir 

krøv til serligt hegni og skynsemi í mun til 

val av veitara. Tilgongdin í avgerðini um 

endaligan veitara er ávegis og støða 

verður tikin, tá ið haldgott grundarlag er 

fyri at taka endaliga avgerð.  

 

UNDIRSTØÐUKERVIÐ 
NET hevur sett sær sum mál at leggja eitt 

landsdekkandi fipurnet út til øll húsarhald 

í landinum. Tað hevur tó víst seg at vera 

torført at fáa undirveitarar at gera 

grevstraruppgávur, tí so nógv byggi-

virksemi er í samfelagnum sum heild. 

Dentur verður tí serliga lagdur á at 

útbyggja fipur-til-heimið á smærri 

plássum, har breiðbandsferðirnar eisini í 

nógvum førum eru lágar. Áherðsla verður 

somuleiðis løgd á at knýta vinnukundar til 

fipurnetið. 

Sum liður í skjótari at røkka út til fleiri 

fipurkundar, gjørdi NET í 2019 avtalu við 

fyritøkuna Opus um at yvirtaka 

fjarskiftisnetið, sum Opus hevði um hendi 

í økinum uttan um Runavík. Talan er um 

eitt fipur- og coaxnet, sum røkkur út til 

400 húsarhald. Avtalan við Opus ger tað 

gjørligt at veita fipurbreiðband til húski og 

fyritøkur í øllum økinum.  

Stóri vøksturin, sum er í nýtsluni av data, 

skapar støðugan tørv á at útbyggja 

kjarnunetið við transmissiónstøkni, og 

útbyggingar vórðu eisini gjørdar á hesum 

øki í 2019. NET fer áhaldandi at byggja 

undirstøðukervið út til veitararnar av 

fartelefontænastum. Talan er um 

fipursamband til fartelefonstøðir og upp-

seting av nýggjum mastrum til veitar-

arnar. 

Komandi árini verður neyðugt at 

nútímansgera tøknina, sum veitir fastnet-

telefontænastur og harvið gera tað 

gjørligt hjá kundum, ið hava fipur-

samband, eisini at hava fastnettelefon. 

 

SAMBANDIÐ ÚT Í HEIM 
Shefa-2 og Cantat-3 sjókaðalarnir, sum 
Shefa eigur, eru saman við íslendska 
Farice-1 kaðalinum sera týðandi sambond 
við umheimin hjá kundum og fyritøkum í 
Føroyum. Í sama mun hava Shefa-2 og 
Cantat-3 kaðalarnir týðandi sambond til 
frálandavinnuna bæði vestan fyri Hetland 
og í danska partinum av Norðsjónum.   

Tað eru sløk 13 ár síðani, at Føroya Tele 
setti Shefa P/F á stovn og Shefa tók 
sjókaðalin Shefa-2 í nýtslu. Fyrstu átta 
árini var raksturin hjá Shefa sera tungur, 
og eginogn felagsins fall niður um ein 
triðing. Høvuðsendamálið hjá Shefa var 
og er at veita Føroyum samband til 
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útheimin. Tó hevur frá byrjan verið arbeitt 
miðvíst og áhaldandi við at vinna kundar 
uttanlands, og er tað júst virksemið 
uttanlands, sum er høvuðsorsøk til, at 
raksturin hjá Shefa vendi og gjørdist 
positivur í 2015. Í 2019 stóðu útlendskir 
kundar í donskum og bretskum øki fyri 
áleið 70% av samlaðu søluni hjá Shefa. 

Shefa hevur í eina tíð veitt LTE-tænastur 
til frálandavinnuna vestan fyri Hetland, og 
í 2018 varð byrjað at veita hesa tænastu í 
danska partinum av Norðsjónum eisini. Í 
2019 varð útbreiðsluøkið til tænastuna 
víðkað, og tað dekkar nú fleiri av teimum 
skipum, sum veita tænastur í økinum.  

5G RuralFirst royndarverkætlanin, sum 
Shefa saman við systurfelagnum Shefa 
Telecom Limited hevur luttikið í og sum 
er fíggjað av bretsku stjórnini, helt fram til 
á heysti 2019. Í slóðbrótandi verkætlanini 
var Shefa, umvegis Shefa Telecom, veitari 
av neyðuga undirstøðusambandinum 
millum Glasgow og Orknoyggjar. 5G 
RuralFirst verkætlanin heldur fram í 2020, 
og Shefa tekur væntandi lut í hesum 
partinum eisini.  

Tær ábøtur, ið vórðu gjørdar á Shefa-
kaðalin tætt við land í Orknoyggjum í 
2018 og í økinum vestan fyri Hetland, 
vóru sum heild væleydnaðar. Tað hevur 
tó víst seg, at tað framvegis er tørvur á at 
tryggja eitt stutt strekki inni við land í 
Orknoyggjum enn betur. Fyrireikingar til 
hetta arbeiði vórðu gjørdar í 2019, og 
ætlanin er at fáa arbeiðið avgreitt í fyrru 
helvt av 2020. 

Kaðlarnir Shefa-2 og Cantat-3, ið Shefa 
eigur, eru tvey av trimum sambondum 
millum Føroya og útheimin. Cantat-3 
kaðalin varð lagdur í 1994 og er av eldri 
tøkni, sum ikki megnar at avgreiða stóru 
nýtsluna, sum er í dag.  

Gott, støðugt og álítandi samband við 
útheimin er í dag vorið ein fortreyt fyri, at 

fyritøkur og borgarar í Føroyum kunnu 
avgreiða síni gerandisviðurskifti.  

Mett verður tí, at Føroyar má og skal hava 
trý góð kaðalsambond við útheimin. Tað 
er við støði í hesi staðfesting, at Shefa er 
farið undir eitt innleiðandi arbeiði at kanna 
møguleikarnar fyri at leggja ein nýggjan 
kaðal millum Føroyar og útheimin. 

Eins og í 2007, tá ið Shefa-2 varð lagdur, 
er talan um eina stóra íløgu, ið Shefa 
einans megnar at lyfta orsaka av, at 
Føroya Tele borgar fyri íløguna, og at 
systurfeløgini tryggja sølu av kapasiteti 
gøgnum kaðlarnar hjá felagnum. 

 

SLÓÐBRÓTANDI 
SAMSTØRV 

Tað er av týdningini fyri okkum á Føroya 
Tele, at vit í samstarvi við viðkomandi 
leikarar kunnu leggja spírar undir 
møguleikar, ið eru við at hækka støðið 
og trygdina uttan um kundaskaran. Í 
2019 kunnu vit fegnast um fleiri 
spennandi samstørv, sum eru komin í 
lag bæði innan- og uttanlands.  
 

MCPTT TIL TILBÚGVINGINA 
Á vári 2019 vann Føroya Tele útboðið um 

at veita eina MCPTT samskiftisloysn 

(Mission Critical Push-to-Talk) til Føroya 

Politi við møguleika fyri at knýta øll lið í 

tilbúgvingini í Føroyum uppí. Talan er um 

eina framskygda loysn, ið brýtur burtur úr 

nýggjum.  

 

Verkætlanin kom væl ávegis í 2019 og 

verður verksett í fyrru hálvu av 2020. 

Svenska fyritøkan Ericsson er undirveitari 

til loysnina, ið er slóðbrótandi innan hetta 

økið. Tá ið skipanin er verksett til Føroya 

Politi, hava aðrir partar av tilbúgvingini og 
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vinnan møguleika at keypa líknandi 

loysnir frá Føroya Tele.    

 

TALGILDI SAMLEIKIN 
Arbeiðið við Talgilda Samleikanum, sum 

Føroya Tele saman við Klintra vann 

útboðið til í 2017, helt fram í 2019. 

Verkætlanin er seinkað í mun til upp-

runaligu ætlanina. Í verandi støðu eru 

einstøk starvsfólk hjá Føroya Tele 

framvegis knýtt at verkætlanini, og vænt-

andi verður teirra arbeiði liðugt stutt eftir 

ársskiftið. Talgildi Samleikin verður eftir 

ætlan tikin í nýtslu í mai 2020.  

 

SAMSTARV VIÐ TØKNIRISAR 
Í mai 2019 skrivaði Føroya Tele undir 

nýggja avtalu við Samsung. Fyrst og 

fremst tryggjar nýggja avtalan, at vit fáa 

betri atgongd til teirra vørur, umframt at 

Samsung hevur fyri eyga, at telefonir hjá 

Samsung skulu virka best møguligt á 

farnetinum hjá Føroya Tele. Samstarvs-

avtalan við Apple er víðkað, og umframt at 

Føroya Tele er góðkendur Apple-

tænastuveitari, fær Føroya Tele nú eisini 

skjótari atgongd til vørur og tænastur hjá 

Apple – til frama fyri allar føroyingar.   

 

SAMANUMTØKA 

Virksemi og úrslit í 2019 stuðla undir 

aðalmál okkara í Føroya Tele samtakinum 

og sanna, at vit ganga á odda í føroyska 

framburðinum. Gjøgnumbrotið við 5G-

tøknini, slóðbrótandi samstørv við 

føroyskar og útlendskar samstarvspartar 

og framburðir við vørum og tænastum 

knýta føroyingar í eina betri framtíð og 

hækka áhaldandi støðið og trygdina hjá 

kundaskaranum. Vit hava eitt av heimsins 

bestu og fremstu farnetum og tryggja 

framhaldandi føroyingum og føroyska 

vinnulívinum framkomnar samskiftis-

møguleikar. Harumframt er trygdin á 

kervinum, ið dataferðslan ferðast á, raðfest 

enn hægri. Vit síggja menningar-

møguleikar í samspæli og samstarvi 

millum deildir og feløg í samtakinum og 

hava í 2019 gjørt bygnaðarbroytingar, ið 

skapa enn fleiri møguleikar fyri einum enn 

betri tøknifakligum umhvørvi. Við tí 

endamáli at nútímansgera stórar partar av 

KT-um-hvørvinum er Føroya Tele somu-

leiðis farið undir eitt talgilt umskifti, ið er 

liður í tilgongdini at framtíðartryggja 

samtakið, og tað fer at skapa munandi 

menning og fyrimunir innan KT-økið. 

Kappingin á kundamarknaðinum hevur 

eydnast væl, og vit fegnast um, at okkara 

spírar í nýggj, framtíðartryggjað vinnuøkir 

taka at blóma. Fólkið í Føroyum er 

hjartaslátturin í fyritøkuni, og í 2019 hevur 

tað eydnast okkum at koma enn tættari 

kundanum og at veita nærlagda tænastu 

í nærøkinum hjá tí einstaka.  
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VÁÐASTÝRING

ALMENNUR VÁÐI 
Føroya Tele er tætt knýtt at føroyska 
búskapinum, tí størsti parturin av inn-
tøkunum og virkisøkjunum er í Føroyum. 
Sveiggj í føroyska búskapinum kunnu tí 
ávirka samtakið. Føroya Tele skal 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. Onkrar tøkniligar íløgur kunnu vísa 
seg ikki at hava ta livitíð ella kasta ikki tað 
av sær, ið væntað var. Hetta kann millum 
annað vera orsakað 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 
Føroyar liggja so fjarskotnar í mun til 
umheimin, at vit hava tørv á tryggum 
uttanlandssamskifti til evropeiska megin-
landið. Hetta hevur við sær, at Føroyar og 
Føroya Tele hava ein váða í at missa 
uttanlandssambandið við telefon og data. 

Føroya Tele eigur tveir undirsjóvarkaðlar 
út í heim. Shefa-2, sum varð bygdur í 
2008, og Cantat-3, sum varð yvirtikin í 
2012. Harumframt verður eyka kapasi-
tetur og redundansur keyptur á Farice 
kaðalinum millum Føroyar, Ísland og 
Skotland. Sostatt eru trý kaðalsambond 
tøk, og tað minkar 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 váð-
unum, sum samtakið frammanundan 
hevur tikið á seg, á besta hátt. 

 

GJALDSOYRAVÁÐI 
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 
peningaupphæddir og teir váðar, ið knýta 
seg at hesum, er Føroya Tele komið til ta 
niðurstøðu, at váðin er so mikið av-
markaður, at tað er fíggjarliga gagnleyst at 
seta í verk skipaða gjaldoyraváðavernd. 
Føroya Tele umhugsar kortini serliga 
váðavernd í samband við einstakar 
handlar í útlendskum gjaldoyra. 

 

RENTUVÁÐI 
Samtakið hevur ikki stórvegis váða av 
rentustøðinum, orsakað av at samtakið 
onga skuld hevur. Eftir at hava mett um 
rentuváðan er Føroya Tele komið til ta 
niðurstøðu, at váðin er nøktandi av-
markaður. 

 

KREDITTVÁÐI 
Samtakið hevur ikki stórvegis váða av 
einstøkum kundum ella samhandils-
feløgum. Samtakið ansar støðugt eftir 
skuldarbindingini hjá kundum mótvegis 
felagnum og somuleiðis við samstarvs-
feløgum. 

Føroya Tele setur sítt gjaldføri í SIFI 
fíggjarstovnar í Føroyum og Danmark.
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UMHVØRVISÁBYRGD 
Vit hava øll eina ábyrgd fyri um-
hvørvinum. 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 alsamt eftir, at tiltøk 
verða sett í verk, sum minka um el-
nýtsluna og verja umhvørvið eins og 
skapa ein skynsamari rakstur fyri felagið. 
Tá ið íløgur verða gjørdar í nýggja útgerð, 
bygningar og tílíkt, er orkunýtslan av sera 
stórum týdningi. Í eini stórari fyritøku sum 
Føroya Tele verður nógv pappír nýtt. Í tí 
dagliga verður miðað ímóti at prenta so 
lítið sum gjørligt. Alt papp og pappír, sum 
verður burturbeint, fer til endurvinningar. 
Alt lívrunnið tilfar frá matstovuni á Føroya 
Tele verður komposterað á staðnum. Tað 
sama er galdandi fyri sligið gras og 
vøkstur annars uttanfyri. Sum heild verður 
nógv gjørt burturúr, at burturkastið verður 
beint burtur so umhvørvisvinarliga sum 
gjørligt. 

SAMFELAGSÁBYRGD 
Í samsvari við ársroknskaparlógina hevur 
Føroya Tele orðað ein politikk fyri, hvussu 
Føroya Tele í sínum virki skal vísa sam-
felagsábyrgd. Upplýsingar um samfelags-
politikk felagsins eru at finna á heima-
síðuni www.ft.fo/csr. 
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BÚSKAPARÁRIÐ 
 
Føroya Tele kann í 2019 vísa á eitt 
nøktandi fíggjarligt úrslit, ið tó er merkt av, 
at samtakið er í eini broytingartíð við 
stórum menningarverkætlanum.  

RAKSTUR 
Nettosølan hjá samtakinum vaks úr 380 
mió. kr. til 385 mió. kr. Vøksturin í søluni 
stavar í stóran mun frá øktari sølu til 
kundar uttanlands. Harafturímóti fall 
sølan til føroyska marknaðin, serliga 
orsaka av lækkandi prísum. Rakstrarkost-
naðirnir í samtakinum vuksu við 7 mió. kr. 
til 179 mió. kr., sum í stóran mun skyldast 
broyttu sølusamansetingini. Starvsfólka-
kostnaðirnir vuksu úr 94 mió. kr. til 97 mió. 
kr. av hvørjum sáttmálabundnar lønar-
hækkingar stóðu fyri 2,3 mió. kr.   

Rakstrarúrslitið hjá Føroya Tele fyri 2019 
gjørdist 109 mió. kr. samanborið við 114 
mió. kr. árið fyri. 

Avskrivingarnar vóru 68 mió. kr., sum eru 
4 mió. kr. hægri enn í 2018.  

Úrslitið av kapitalpørtum í assosieraðum 
virkjum gjørdist 1 mió. kr. í mun til 8 mió. 
kr. árið fyri, tá ið Føroya Tele seldi 43,9% 
av partapeninginum í Formula. Lækkingin 
stavar somuleiðis frá, at arbeiðið við 
verkætlanini Talgildi Samleikin, sum 
Samtakið Klintra/Føroya Tele mennir, ikki 
hevur gingið sum ætlað og hevur í 2019 
ført við sær eitt hall á 1,5 mió. kr. fyri 
Føroya Tele.  

Ársúrslitið eftir skatt hjá Føroya Tele 
gjørdist eitt avlop á 33,7 mió. kr. í 2019 
samanborið við 48,4 mió. kr. í 2018.  

ÍLØGUR 
Samtakið gjørdi í 2019 samanlagt íløgur 
fyri 58 mió. kr. í materiella støðisogn 
umframt 10 mió. kr. í immateriella 
støðisogn. Í 2018 vóru samlaðu íløgurnar  
61 mió. kr.  

 

 

FÍGGJARVIÐURSKIFTI 
Fíggjarstøðan javnvigaði við 707 mió. kr. 
31. desember 2019. Við ársenda 2018 var 
javnvágin 726 mió. kr. Eginognin var 
tilsamans 536,8 mió. kr. við ársenda 2019 
samanborið við 537,7 mió. kr. árið fyri.  

Støðisognin í alt var 511 mió. kr. við 
ársenda 2019 sammett við 514 mió. kr. við 
ársenda 2018. Av samlaðu støðisognini 
við ársenda 2019 vóru 480 mió. kr. 
materiell støðisogn. Ogn í umferð var 196 
mió. kr. 

Skuldin hjá Føroya Tele var við ársenda 
2019 samanlagt 130 mió. kr. í mun til 147 
mió. kr. við ársenda 2018. Av samlaðu 
skuldini vóru 47 mió. kr. langfreistað skuld. 

ÚRSLIT FYRI 2019 
Føroya Tele samtakið hevur seinnu 
mongu árini áhaldandi lækkað prísin á 
flestu produktum og tænastum. Tí varð 
væntað, at inntøkurnar og úrslitið í 2019 
fór at gerast lakari enn í 2018.  

Inntøkurnar í dótturfeløgunum í Føroya 
Tele hava samanumtikið verið áleið sum 
væntað. Seinastu árini hevur Føroya Tele 
alsamt arbeitt við at menna nýggj 
virkisøkir og inntøkuøkir, og sæst hetta 
millum annað aftur í øktu søluni 
uttanlands. Arbeiðið við at menna nýggj 
virkisøkir, og arbeiðið við at talgilda og 
nútímastgera skipanarliga undirstøðu-
kervið í samtakinum, hevur verið við til at 
leggja trýsti á kostnaðarnar. Úrslitið í 2019 
gjørdist sostatt lægri enn í 2018.   

VINNINGSBÝTI 
Nevndin mælir til, at tað verður útgoldið 
eitt vinningsbýti á 34 mió. kr. fyri fíggjar-
árið 2019.  

EIGARAVIÐURSKIFTI 
Føroya Landstýri eigur allan partapen-
ingin.
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ÚTLIT FYRI 2020 
Í 2020 verður hildið fram við at menna 
inntøkugrundarlagið samstundis við, at 
talgildingin av samtakinum heldur fram. 
Við hesum verður tryggjað, at Føroya Tele 
framhaldandi kann veita betri produktir 
og tænastur. 

Eftir árslok hevur føroyska samfelagið 
verið rakt av COVID-19 farsóttini. Farsóttin 
væntast at ávirka virksemið hjá Føroya 
Tele í ávísan mun, og kann føra við sær 
øktan váða í einstøkum verkætlanum, 
sum eru settar í gongd. Lægri virksemi í 
samfelagnum, sum avleiðing av farsóttini, 
kann somuleiðis ávirka eftirspurningin 
eftir vørum, sum Føroya Tele veitir. 

Samanumtikið metir Føroya Tele, at 
inntøkurnar og úrslitið í 2020 verður lakari 
enn í 2019. 

MERKISVERDIR TILBURÐIR 
EFTIR ÁRSENDA 
Ongir merkisverdir tilburðir hava verið 
eftir ársenda í 2019.



 
 

  FØROYA TELE     15 

ÁTEKNING 
LEIÐSLUNNAR 
Nevnd og stjórn hava í dag viðgjørt og 
góðtikið ársfrásøgnina fyri 2019 fyri P/F 
Telefonverkið. 

Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í 
samsvari við galdandi føroyskar rokn-
skaparreglur. 

Harumframt meta vit, at leiðslufrágreið-
ingin inniheldur eina rættvísandi frágreið-
ing um tey viðurskifti, sum frágreiðingin 
umrøðir. 

Vit meta, at nýtti roknskaparhátturin er 
hóskandi, soleiðis at ársfrásøgnin gevur 
eina rættvísandi mynd av ognum og 
skyldum, fíggjarligu støðuni tann 31. 
desember 2019 umframt av peninga-
streymi og úrslitinum av virksemi felags-
ins og hjá konsernini fyri roknskaparárið 1. 
januar – 31. desember 2019. 

Ársfrásøgnin verður løgd fram til góðken-
ning ársaðalfundarins.

 

Hoyvík, hin 31. mars 2020 

 

STJÓRN 
 

Jan Ziskasen, samtaksstjóri 

 

 

NEVND 
 

Ómar Svavarsson, formaður 
 
 
 
Gloria Kalsø, næstforkvinna 
 
 
 
Ninna Herdis Danielsen, nevndarlimur 
 
 
 
Johnni M. Poulsen, nevndarlimur 
 

Levi T. Nybo, starvsfólkavaldur 
nevndarlimur 
 
 
 
Ólavur Simonsen, starvsfólkavaldur 
nevndarlimur 
 
 
 
Finnbjørn Simonsen, starvsfólkavaldur 
nevndarlimur 
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GRANNSKOÐANARÁTEKNING FRÁ ÓHEFTUM 
GRANNSKOÐARA 
TIL KAPITALEIGARARNAR Í P/F TELEFONVERKIÐ 
NIÐURSTØÐA 
Vit hava grannskoðað  samtaksroknskapin 
og ársroknskapin hjá P/F Telefonverkið 
fyri roknskaparárið 1. januar - 31. 
desember 2019 við nýttum rokn-
skaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjar-
støðu, notum og peningastreymsuppgerð 
fyri bæði samtakið og felagið. Samtaks-
roknskapurin og ársroknskapurin eru 
gjørdir eftir ársroknskaparlógini. 

Tað er okkara fatan, at samtaks-
roknskapurin og ársroknskapurin geva 
eina rættvísandi mynd av samtaksins og 
felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu 
støðu tann 31. desember og úrslitinum av 
samtaksins og felagsins virksemi og 
peningastreymi samtaksins og felagsins í 
roknskaparárinum 1. januar - 31. 
desember 2019 samsvarandi  ársrokn-
skaparlógini. 

GRUNDARLAG FYRI NIÐURSTØÐUNI 
Vit hava grannskoðað samsvarandi 
altjóða standardum um grannskoðan og 
eftir øðrum ásetingum, sum eru galdandi 
í Føroyum. Okkara ábyrgd sambært 
hesum standardum og krøvum er nærri 
lýst í grannskoðanarátekningini í pett-
inum “Ábyrgd grannskoðarans av 
grannskoðanini av samtaksroknskapinum 
og ársroknskapinum“. Vit eru óheft av 
samtakinum samsvarandi altjóða etisku 
reglunum fyri grannskoðarar (etisku 
reglurnar hjá IESBA) og øðrum ásetingum, 
ið eru galdandi í Føroyum, eins og vit hava 
lokið onnur etisk krøv, sum vit hava 
sambært hesum reglum og krøvum. Tað 
er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi 
grannskoðanarprógv, ið kunnu vera 
grundarlag undir okkara niðurstøðu. 

ÁBYRGD LEIÐSLUNNAR AV 
SAMTAKSROKNSKAPINUM OG 
ÁRSROKNSKAPINUM 
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein 
samtaksroknskap og ein ársroknskap, ið 
geva eina rættvísandi mynd í samsvari við 
ársroknskaparlógina. Leiðslan hevur 
harumframt ábyrgdina av innanhýsis 
eftirlitinum, ið leiðslan metir skal til, fyri at 
gera samtaksroknskapin og ársroknskapin 
uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um 
skeivleikarnir standast av sviki ella 
mistøkum. 

Tá ið samtaksroknskapurin og ársrokn-
skapurin verða gjørdir, hevur leiðslan 
ábyrgdina av at meta um, hvørt samtakið 
og felagið megna at halda áfram við 
rakstrinum, og har tað er viðkomandi at 
upplýsa um viðurskifti viðvíkjandi 
framhaldandi rakstri og at gera ein 
samtaksroknskap og ársroknskap eftir 
roknskaparásetingunum um fram-
haldandi rakstur, uttan so, at leiðslan 
hevur ætlanir um at avtaka samtakið ella 
felagið, steðga rakstrinum ella um leiðslan 
í roynd og veru ikki hevur aðrar 
møguleikar. 

ÁBYRGD GRANNSKOÐARANS AV 
GRANNSKOÐANINI AV 
SAMTAKSROKNSKAPINUM OG 
ÁRSROKSNKAPINUM 
Endamál okkara er at fáa eina grundaða 
vissu fyri, at samtaksroknskapurin og 
ársroknskapurin sum heild eru uttan 
týðandi skeivleikar, uttan mun til um 
skeivleikarnir standast av sviki ella 
mistøkum, og at gera eina grann-
skoðanarátekning við eini niðurstøðu. 
Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men 
er tó ikki ein trygd fyri, at grannskoðan 
framd samsvarandi altjóða standardum 
um grannskoðan og øðrum ásetingum, 
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sum eru galdandi í Føroyum, altíð kann 
avdúka týðandi skeivleikar, um slíkir eru. 
Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað sviki 
ella mistøkum og mugu metast at verða 
týðandi, um tað er sannlíkt, at teir hvør 
sær ella saman kunnu metast at hava 
ávirkan á fíggjarligu avgerðirnar, ið rokn-
skaparbrúkararnir taka við støði í 
samtaksroknskapinum og ársroknskap-
inum. 

Tá ið vit grannskoða samsvarandi altjóða 
standardum um grannskoðan og øðrum 
ásetingum í føroysku grannskoðaralógini, 
gera vit yrkisligar metingar og varðveita 
professionella ivasemið undir grann-
skoðanini. Harumframt: 

• Eyðmerkja og meta vit um váðan 
fyri týðandi skeivleikum í samtaks-
roknskapinum og ársroknskap-
inum, uttan mun til um 
skeivleikarnir standast av sviki ella 
mistøkum, leggja til rættis og 
grannskoða samsvarandi hesum 
váða og fáa til vega grann-
skoðanarprógv, ið eru nóg góð og 
egnað sum grundarlag undir 
okkara niðurstøðu. Váðin fyri, at vit 
ikki avdúka týðandi feilir orsakað 
av sviki, er størri enn váðin fyri, at 
feilir orsakað av mistøkum ikki 
verða avdúkaðir, av tí at svik kann 
umfata samansvørjing, skjala-
falsan, tilætlaðari dyljan, villleiðing 
ella at innanhýsis eftirlit verða 
skúgvað til viks. 

 

• Fáa vit fatan av tí innanhýsis 
eftirliti, ið er viðkomandi fyri 
grannskoðanina, soleiðis at vit 
kunnu leggja grannskoðanina til 
rættis á nøktandi hátt eftir 
umstøðunum, men ikki fyri at gera 
eina niðurstøðu um, hvussu virkið 
innanhýsis eftirlitið er. 

 

• Taka vit støðu til, um tann av 
leiðsluni nýtti roknskaparháttur er 
hóskandi, eins og vit meta um, 
hvørt roknskaparligu metingarnar 
og tilhoyrandi upplýsingar frá 
leiðsluni, eru rímiligar. 

 

• Taka vit støðu til, um tað er 
hóskandi, at leiðslan hevur valt at 
gera samtaksroknskapin og 
ársroknskapin grundað árokn-
skaparháttin um framhaldandi 
rakstur, og um tað, við støði í 
teimum grannskoðanarprógvum, 
ið eru fingin til vega, er týðandi 
óvissa ella viðurskifti, ið kunnu elva 
til týðandi óvissu um, hvørt 
samtakið og felagið megna at 
halda áfram. Er niðurstøðan, at tað 
er týðandi óvissa, skulu vit gera 
vart við hetta í grannskoðanar-
átekningini við at vísa til 
upplýsingar hesum viðvíkjandi í 
samtaksroknskapinum og árs-
roknskapinum ella, um hesar 
upplýsingar ikki eru nøktandi, 
tillaga okkara niðurstøðu. Okkara 
niðurstøður eru grundaðar á tey 
grannskoðanarprógv, ið eru fingin 
til vega fram til dagin, tá ið okkara 
grannskoðanarátekning verður 
undirskrivað. Hendingar í fram-
tíðini ella viðurskifti kunnu tó elva 
til, at samtakið og felagið ikki eru 
før fyri at halda áfram við 
rakstrinum. 

 

• Taka vit støðu til samlaðu 
framløguna, bygnaðin og inni-
haldið í samtaksroknskapinum og 
ársroknskapinum, íroknað upplýs-
ingarnar í notunum umframt um 
samtaksroknskapurin og ársrokn-
skapurin vísa transaktiónir, sum 
liggja undir, og hendingar á ein 
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slíkan hátt, at tað gevur eina 
rættvísandi mynd. 

 

• Fáa vit neyðug og nøktandi grann-
skoðanarprógv fyri fíggjarligu upp-
lýsingunum fyri feløgini ella hand-
ilsvirksemi í samtakinum, soleiðis 
at vit kunnu geva eina niðurstøðu 
um samtaksroknskapin. Vit hava 
ábyrgdina av at leiða, hava eftirlit 
við og fremja samtaksgrann-
skoðanina. Vit hava eina ábyrgd av 
okkara grannskoðanarniðurstøðu. 

 

Vit samskifta við leiðsluna um millum 
annað vavið á ætlaðu grannskoðanini, og 
nær vit vænta at grannskoða. Harumframt 
samskifta vit um týðandi eygleiðingar í 
sambandi við grannskoðanina, so sum 
týðandi manglar í innanhýsis eftirlitinum, 
ið vit eru komin fram á í sambandi við 
grannskoðanina. 

UMMÆLI AV LEIÐSLUFRÁGREIÐINGINI 
Leiðslan hevur ábyrgdina av leiðslufrá-
greiðingini. 

Okkara niðurstøða um samtaks-
roknskapin og ársroknskapin fevnir ikki 
um leiðslufrágreiðingina, og vit geva ikki 
nakra váttan við vissu um 
leiðslufrágreiðingina. 

Tað er okkara ábyrgd, í sambandi við 
grannskoðanina av samtaksroknskap-
inum og ársroknskapinum, at lesa 
leiðslufrágreiðingina og í hesum sam-
bandi meta um, hvørt samanhangur er 
millum leiðslufrágreiðingina og samtaks-
roknskapin ella ársroknskapin, ella um 
hon er í mótsøgn við ta vitan, ið vit hava 
fingið undir grannskoðanini, ella á annan 
hátt er tengd at týðandi skeivleikum. 

Okkara ábyrgd er harumframt at hugsa 
um hvørt leiðslufrágreiðingin hevur 
kravdu upplýsingarnar samsvarandi árs-
roknskaparlógini. 

Grundað á gjørda arbeiðið er tað okkara 
fatan, at leiðslufrágreiðingin samsvarar við 
samtaksroknskapin og ársroknskapin, og 
at hon er gjørd samsvarandi krøvunum í 
ársroknskaparlógini.  Vit eru ikki vorðin 
varug við týðandi feilir í leiðslu-
frágreiðingini. 

 

Tórshavn, 7. mai 2020 
 
 
 
SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f  

Jóhannes Færø 
statsaut.revisor 
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RAKSTRARROKNSKAPUR 
1. januar til 31. desember 2019 

  

2019 2018 2019 2018

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

Nettosøla 384.597 379.964 48.235 49.858

1 Inntøkur íalt 384.597 379.964 48.235 49.858

Útreiðslur til rávørur og hjálpitilfar -109.451 -103.680 -1.979 -1.057

Annar rakstrarkostnaður -66.563 -66.065 -15.057 -15.308

Gjald fyri rakstur av Fjarskiftiseftirlitinum -2.785 -2.102 - -

Bruttoúrslit 205.798 208.117 31.199 33.493

2 Starvsfólkakostnaður -96.976 -93.730 -25.355 -24.466

Úrslit áðrenn avskrivingar 108.822 114.387 5.844 9.027

3 Avskrivingar av støðisogn -68.043 -64.295 -8.582 -8.644

Úrslit áðrenn rentur 40.778 50.092 -2.737 383

4 Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum virkjum - - 33.723 38.779

Úrslit av kapitalpørtum í assosieraðum virki 1.140 7.580 1.140 7.580

5 Rentuinntøkur og tílíkar inntøkur 409 227 2.163 2.317

Rentuútreiðslur og tílíkar útreiðslur -756 -499 -137 -171

Úrslit áðrenn skatt 41.571 57.400 34.150 48.888

6 Skattur -7.855 -9.016 -433 -504

Ársúrslit 33.717 48.384 33.717 48.384

Býti av ársúrsliti

Flutt frá undanfarna ári 452.827 452.827

Ársúrslit 33.717 33.717

Til taks 486.544 486.544

Ið verður skotið upp at býta soleiðis:

Vinningsbýti 34.000 34.000

Uppskriving til innara virði 5.497 5.497

At flyta til næsta ár 447.046 447.046

Býtt íalt 486.544 486.544

KONSERN MÓÐURFELAG
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FÍGGJARSTØÐA 
31. desember 2019 

2019 2018 2019 2018

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

AKTIV

Lidnar menningarverkætlanir 16.973 12.040 114 145

8 Immateriell støðisogn 16.973 12.040 114 145

Grundøki og bygningar 164.776 167.214 125.046 128.099

Undirstøðukervi 241.137 255.082 743 1.230

Innbúgv og onnur rakstrartól 42.362 43.132 9.183 11.635

Støðisogn í gerð 31.681 19.937 2.664 87

9 Materiell støðisogn íalt 479.957 485.365 137.636 141.051

10 Kapitalpartar í atknýttum virkjum - - 242.721 230.998

10 Kapitalpartar í associeraðum virkjum 13.189 15.585 13.189 15.585

Áogn hjá atknýttum virkjum - - 80.718 94.069

Áogn hjá associeraðum virkjum 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Onnur virðisbrøv 22 22 22 22

Fíggjarlig støðisogn íalt 14.211 16.607 337.650 341.675

STØÐISOGN ÍALT 511.141 514.012 475.399 482.871

Liðugvøra og handilsvøra 11.674 14.552 0 107

Vørugoymslur íalt 11.674 14.552 0 107

Áogn av sølu 35.627 44.726 1.434 1.047

Áogn hjá atknýttum virkjum - - 30.532 45.564

Onnur áogn 732 11 732 12

Tíðaravmarkingar 11.783 6.131 1.085 670

11 Áogn íalt 48.142 50.868 33.782 47.293

Tøkur peningur 135.721 146.202 47.106 30.569

OGN Í UMFERÐ ÍALT 195.536 211.622 80.888 77.969

AKTIV ÍALT 706.677 725.634 556.287 560.840

KONSERN MÓÐURFELAG
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FÍGGJARSTØÐA  

31. desember 2019 

 

2019 2018 2019 2018

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

PASSIV

Partapeningur 60.000 60.000 60.000 60.000

Yvirkursgrunnur 24.869 24.868 24.868 24.868

Uppskriving til innara virði - - 5.497 -

Fluttur vinningur 417.544 417.827 412.046 417.827

Uppskot til vinningsbýti 34.000 35.000 34.000 35.000

12 Eginpeningur íalt 536.412 537.695 536.412 537.695

13 Eftirløn fráfarin starvsfólk 1.987 2.137 1.987 2.137

14 Útsettur skattur 36.945 37.039 2.360 2.413

Aðrar avsetingar 1.700 1.700 - -

Avsetingar íalt 40.632 40.876 4.347 4.550

15 Tíðaravmarkingar 46.548 58.478 - -

Langfreistað skuld íalt 46.548 58.478 - -

15 Tíðaravmarkingar stuttfreistað 22.134 11.930 - -

Vøru- og tænastuskuld 24.396 40.369 2.996 2.087

6 Partafelagsskattur 7.158 9.519 7.671 9.519

Skuld til atknýtt virki - - - 574

Onnur skuld 29.396 26.766 4.861 6.414

Stuttfreistað skuld íalt 83.084 88.585 15.528 18.595

SKULD ÍALT 129.632 147.063 15.528 18.595

PASSIV ÍALT 706.677 725.634 556.287 560.840

16 Nærstandandi partar

17 Veðsetingar, møguligar skyldur v.m.

18 Høvuðsvirksemi

KONSERN MÓÐURFELAG
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PENINGASTREYMSYVIRLIT 

 

 

2019 2018 2019 2018

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

Inntøkur íalt 384.597 379.964 48.235 49.858

Kostnaður íalt -283.630 -274.593 -42.824 -41.336

Peningastreymur frá inntøkum og kostnaði 100.967 105.371 5.410 8.522

Broyting í vørugoymslum 2.878 -3.921 107 5

Broyting í áogn og goldið frammanundan frá kundum 2.726 10.047 13.511 -5.911

Broyting vøru- og tænastuskuld, aðrari skuld og eftirl.skyldum -17.675 730 -3.269 528

Peningastreymur frá rakstri 88.897 112.227 15.759 3.144

Íløgur í immateriella støðisogn -9.999 -6.901 -95 -40

Íløgur í materiella støðisogn, netto -57.570 -53.975 -5.040 -3.191

Íløgur í fíggjarliga støðisogn, netto - 25.300 - 25.300

Peningastreymur frá íløgum -67.569 -35.576 -5.135 22.071

Fríur peningastreymur 21.328 76.651 10.624 25.215

Rentukostnaður, netto -347 -271 2.026 2.146

Innanhýsis fígging - - 13.351 -

Fremmandafígging - -12.749 - -12.749

Móttikið vinningsbýti 3.536 17.563 25.536 31.563

Goldið vinningsbýti -35.000 -20.000 -35.000 -20.000

Peningastreymur frá fígging -31.811 -15.457 5.913 960

Ársins peningastreymur frá rakstri, íløgum og fígging -10.483 61.194 16.537 26.175

Tøkur peningur 1. januar 146.202 105.817 30.569 4.394

Javning av primo -20.809

Tøkur peningur 31. desember 135.720 146.202 47.106 30.569

KONSERN MÓÐURFELAG
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NOTUR TIL ÁRSROKNSKAPIN 

  

Nota

2019 2018 2019 2018

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

1 INNTØKUR FYRI SAMTAKIÐ - BÝTT GEOGRAFISKT

Føroyar 327.038 330.850 - -

Útland 57.559 49.114 - -

Inntøkur fyri samtakið íalt 384.597 379.964 - -

2 STARVSFÓLKAKOSTNAÐUR

Lønir -80.823 -79.025 -21.261 -20.674

Eftirlønargjøld -10.766 -9.950 -2.476 -2.337

Annar starvsfólkakostnaður -5.387 -4.755 -1.618 -1.455

Starvsfólkakostnaður íalt -96.976 -93.730 -25.355 -24.466

Løn og samsýning til stjóra og nevnd íalt -3.193 -3.347 -3.193 -3.154

Løn til íløgur 3.257 2.197 - -

Fulltíðarsett størv 179 178 36 40

3 AVSKRIVINGAR AV STØÐISOGN

Immateriell støðisogn -5.066 -5.183 -127 -290

Grundøki og bygningar -8.234 -6.581 -4.274 -4.292

Undirstøðukervi -36.655 -39.714 -487 -780

Innbúgv og onnur rakstrartól -15.573 -13.689 -3.999 -4.154

Vinningur við frágongd av støðisogn 397 902 396 903

Tap við frágongd av støðisogn -2.912 -30 -92 -30

Avskrivingar íalt -68.043 -64.295 -8.582 -8.644

4 INNTØKUR AV KAPITALPØRTUM Í ATKNÝTTUM VIRKJUM

Úrslit í atknýttum virkjum - - 33.723 38.779

Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum virkjum íalt - - 33.723 38.779

5 RENTUINNTØKUR OG TÍLÍKAR INNTØKUR

Renta av innistandandi og skuldarum 36 227 35 22

Renta av áogn í atknýttum virkjum - - 2.126 2.295

Kursvinningur 373 - 2 -

Rentuinntøkur og tílíkar inntøkur íalt 409 227 2.163 2.317

6 SKATTUR

Skattur av ársins skattskyldugu inntøku -7.948 -10.107 -486 -1.519

Javning av útsettum skatti 94 1.091 53 1.015

Skattur íalt -7.855 -9.016 -433 -504

7 GJALD TIL ÁRSAÐALFUNDARVALDAN GRANNSKOÐARA

Lógarkravd grannskoðan 400 400 155 155

Aðrar váttanir við trygd

Skattaráðgeving 35 15 35

Aðrar tænastur 339 395 264 186

Samlað gjald til Spekt 774 810 454 341

KONSERN MÓÐURFELAG
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NOTUR TIL ÁRSROKNSKAPIN 
 

 

8 IMMATERIELL STØÐISOGN

KONSERN Goodwill

Lidnar 

menningar-

verkætlanir Íalt

Útveganarvirði 1. januar 2019 - 99.037 99.037

Frágongd í árinum - -23.439 -23.439

Tilgongd í árinum - 12.042 12.043

Útveganarvirði 31. desember 2019 - 87.640 87.641

Avskrivingar 1. januar 2019 - -86.998 -86.998

Áður avskrivað upp á frágongd - 23.240 23.240

Avskrivingar í árinum - -6.909 -6.909

Avskrivingar 31. desember 2019 - -70.667 -70.668

Roknskaparligt virði 31. desember 2019 - 16.973 16.974

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 - 12.040 12.040

Verður avskrivað yvir 2-10 ár 3-5 ár

MÓÐURFELAG

Útveganarvirði 1. januar 2019 1.800 53.433 55.233

Frágongd í árinum - -16.138 -16.138

Tilgongd í árinum - 95 95

Útveganarvirði 31. desember 2019 1.800 37.391 39.191

Avskrivingar 1. januar 2019 -1.800 -53.288 -55.088

Áður avskrivað upp á frágongd - 16.138 16.138

Avskrivingar í árinum - -127 -127

Avskrivingar 31. desember 2019 -1.800 -37.277 -39.077

Roknskaparligt virði 31. desember 2019 - 114 114

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 - 145 145

Verður avskrivað yvir 2-10 ár 3-5 ár
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NOTUR TIL ÁRSROKNSKAPIN 
 

 

 

Nota

9 MATERIELL STØÐISOGN

KONSERN

Útveganarvirði 1. januar 2019 256.023 745.981 202.551 19.937

Frágongd í árinum -2.911 -24.774 -52.368 -15.259

Tilgongd í árinum 4.465 24.627 15.130 27.004

Útveganarvirði 31. desember 2019 257.578 745.834 165.313 31.681

Avskrivingar 1. januar 2019 -88.810 -490.898 -159.419 -

Áður avskrivað upp á frágongd 2.400 22.856 52.041 -

Avskrivingar í árinum -6.390 -36.655 -15.573 -

Avskrivingar 31. desember 2019 -92.800 -504.698 -122.951 -

Roknskaparligt virði 31. desember 2019 164.777 241.136 42.362 31.681

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 167.214 255.082 43.132 19.937

Verður avskrivað yvir 30-50 ár 10-25 ár 2-10 ár

Grundøki við einum samlaðum bókaðum virði upp á 16,6 mió. kr. verða ikki avskrivað.

MÓÐURFELAG

Útveganarvirði 1. januar 2019 186.256 31.284 70.555 87

Frágongd í árinum -2.613 -3.362 -20.539 -

Tilgongd í árinum 1.560 - 1.663 2.577

Útveganarvirði 31. desember 2019 185.202 27.922 51.679 2.664

Avskrivingar 1. januar 2019 -58.156 -30.055 -58.920 -

Áður avskrivað upp á frágongd 2.274 3.362 20.424 -

Avskrivingar í árinum -4.274 -487 -3.999 -

Avskrivingar 31. desember 2019 -60.156 -27.180 -42.496 -

Roknskaparligt virði 31. desember 2019 125.046 742 9.183 2.664

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 128.099 1.230 11.635 87

Verður avskrivað yvir 30-50 ár 10-25 ár 2-10 ár

Grundøki við einum samlaðum bókaðum virði upp á 14,3 mió. kr. verða ikki avskrivað.

Grundøki

og bygningar Undirstøðukervi

Innbúgv og               

onnur               

rakstrartól

Støðisogn                      

í                              

gerð
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NOTUR TIL ÁRSROKNSKAPIN 
 

 

Nota 

10 FÍGGJARLIG STØÐISOGN

KONSERN

Útveganarpeningur 1. januar 2019 - - 23.750 22

Útveganarvirði 31. desember 2019 - - 23.750 22

Upp- og niðurskrivingar 1. januar 2019 - - -8.165 -

Javning av primo - - -24 -

Keyp av egnum kapitalpørtum - - -14 -

Úrslit í kapitalpørtum - - 2.064 -

Avskriving goodwill - - -887 -

Vinningsbýti - - -3.536 -

Upp- og niðurskrivingar 31. desember 2019 - - -10.561 -

Roknskaparligt virði 31. desember 2019 - - 13.189 22

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 - - 15.585 22

MÓÐURFELAG

Útveganarpeningur 1. januar 2019 - 226.663 23.750 22

Útveganarvirði 31. desember 2019 - 226.663 23.750 22

Uppskrivingar 1. januar 2019 - 4.336 1.009 -

Javning av primo - - -24 -

Keyp av egnum kapitalpørtum - - -14 -

Úrslit í kapitalpørtum - 33.723 2.064 -

Vinningsbýti - -22.000 -3.536 -

Uppskrivingar 31. desember 2019 - 16.057 -501 -

Niður- og avskrivingar 1. januar 2019 - - -9.173 -

Javning av primo - - - -

Avskriving goodwill - - -887 -

Áður avskrivað upp á frágongd - - - -

Niður- og avskrivingar 31. desember 2019 - - -10.060 -

Roknskaparligt virði 31. desember 2019 - 242.720 13.189 22

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 - 230.998 15.585 22

Rokns kaparl iga  restvirði  av goodwil l  knýtt at kapita lpørtum var 3,5 mi ó. kr. pr. 31.12.2019 (2018: 4,4 mi ó.)

Kapitalpartarnir í atknýttum og øðrum virkjum sundurgreina seg soleiðis:

Navn Heimstaður Eginogn mió. kr. Úrslit mió. kr. Ognarpartur
P/F Net Tórshavn 108,3 5,7 100%

P/F FT Samski fti Tórshavn 81,1 9,8 100%

P/F Televarpið Tórshavn 8,0 3,9 100%

P/F Shefa Tórshavn 45,3 14,3 100%

Shefa  Telecom Limited Whick, UK 0,0 0,0 100%

P/F Formula Tórshavn 29,3 10,5 34%

Sp/f Føroyska  Nummar Felagi ð Tórshavn 1,2 0,0 70%

Samtakið Kl i ntra/Føroya Tele Í/F Tórshavn 4,0 -2,9 50%

Kapitalpartar í 

atknýttum 

virkjum

Kapitalpartar í 

associeraðum 

virkjum

Onnur 

virðisbrøv og 

kapitalpartarOnnur áogn
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NOTUR TIL ÁRSROKNSKAPIN 
 

 

Nota

11 ÁOGN

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

12 EGINPENINGUR

KONSERN Partapeningur

Yvirkurs-

grunnur

Uppskriving 

til innara virði

Fluttur 

vinningur

Uppskot til 

vinningsbýti Tilsamans

Saldo 1. januar 2019 60.000 24.868 417.827 35.000 537.695

Uppskriving í árinum -

Útgoldi vinningsbýti -35.000 -35.000

Flutt frá ársúrslitinum -283 34.000 33.717

Eginpeningur 31. desember 2019 60.000 24.868 - 417.544 34.000 536.412

MÓÐURFELAG Partapeningur

Yvirkurs-

grunnur

Uppskriving 

til innara virði

Fluttur 

vinningur

Uppskot til 

vinningsbýti Tilsamans

Saldo 1. januar 2019 60.000 24.868 417.827 35.000 537.695

Uppskriving í árinum 5.497 5.497

Útgoldi vinningsbýti -35.000 -35.000

Flutt frá ársúrslitinum -5.781 34.000 28.219

Eginpeningur 31. desember 2019 60.000 24.868 5.497 412.046 34.000 536.412

Partapeningurin fevnir um eitt partabræv áljóðandi 60 mió. kr.

2019 2018 2019 2018

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

13 EFTIRLØN TIL FRÁFARIN STARVSFÓLK

Avsett til eftirløn 1. januar 2.137 2.653 2.137 2.653

Útgoldið í eftirlønum -487 -565 -487 -565

Regulering í árinum 337 49 337 49

Avsett til eftirløn 31. desember 1.987 2.137 1.987 2.137

14 ÚTSETTUR SKATTUR

Útsettur skattur 1. januar 37.039 37.679 2.413 3.427

Javning av útsettum skatti -94 -1.091 -53 -1.015

Útsettur skattur 31. desembur 36.945 37.039 2.360 2.413

15 TÍÐARAVMARKINGAR

Fellur til gjaldingar innan 1 ár 22.134 11.930 - -

Fellur til gjaldingar millum 1 og 5 ár 35.512 44.129 - -

Fellur til gjaldingar eftir 5 ár 11.035 14.349 - -

Tíðaravmarkingar íalt 68.681 70.407 - -

Tíðaravmarkingar umfatað forútgjald frá kundum.

KONSERN MÓÐURFELAG
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NOTUR TIL ÁRSROKNSKAPIN 
 

  

16 NÆRSTANDANDI PARTAR

Samhandil felagsins við nærstandandi partar

Avgerandi ávirkan

17 VEÐSETINGAR OG AÐRAR MØGULIGAR SKYLDUR

LEIGU- OG LANGLEIGUSÁTTMÁLAR (t.kr.)

Innan 1 ár 2.058

Millum 1 og 5 ár 144

Aftaná 5 ár -

Íalt 2.202

18 HØVUÐSVIRKSEMI

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

P/F Formula, P/F Formula Solutions, Sp/f Føroyska Nummar Felagið og Samtakið Klintra/Føroya Tele Í/F.

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

felagnum.

Endamál felagsins er at hava í hondum og reka fjarskiftiskervi og fjarskiftistænastu umframt aðra vinnu, sum hevur samband við 

hetta virksemi.

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

samskattingarkrøvum mótvegis hesum feløgum

SHEFA: Føroya Tele borgar fyri, at Shefa yvirheldur sínar treytir í kontrakt við viðskiftafólk í útlandinum. Harumframt borgar Føroya 

Tele trygd fyri veitan av útbyggingarverkætlan fram til 2021.

Føroya Landsstýri eigur allan partapeningin í felagnum

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

ognum, ið hava eitt bókað virði upp á 126 mió. kr. Veittar eru ábyrgdir fyri íalt 35,4 mió. kr.

Føroya Tele: 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 126 mió. kr. Veittar eru ábyrgdir fyri íalt 0,1 mió. Kr. Tøkur peningur á 0,4 mió kr. er 

veðsettur.
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NÝTTUR 
ROKNSKAPARHÁTTUR 
Ársfrásøgnin fyri Føroya Tele (P/F 
Telefonverkið) fyri 2019 er gjørd í samsva-
ri við ásetingarnar í ársroknskaparlógini 
fyri feløg í bólki C stór.  

Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroytt-
ur í mun til síðsta 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 kann 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 rakstrarrokn-
skapin, 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 
innanhýsis inntøkur og útreiðslur, innan-
hýsis millumverandi eins og innanhýsis 
vinningur og tap av transaktiónum mill-
um tey konsolideraðu feløgini útjavnað.  

Kapitalpartar í dótturfeløgum verða út-
javnaðir við lutfalsliga partinum av 
handilsvirðinum av nettoognum og 
skyldum hjá dótturfeløgunum útveganar-
dagin.  

Keypt ella nýstovnað feløg verða upptikin 
í konsernfrásøgnina frá útveganardeg-
num. Seld ella avtikin feløg verða upptikin 
í konsernfrásøgnina fram til sølu-/avtøku. 
Samanberingartølini 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 
rakstrarroknskapinum 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 minni-
lutapartaeigarunum í dótturfeløgunum 
verður javnaður árliga og upptikin sum 
serstakur postur í rakstrinum og fíggjar-
støðuni. 

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 gjaldsdeg-
num, verða tiknir við í rakstrarroknskapin 
sum ein fíggjarligur postur. 

Áogn, skuld og aðrar peningaligar upp-
hæddir í fremmandum gjaldoyra verða 
umroknaðar til kursin við roknskapar-
árslok. Munurin millum kursin við rokn-
skaparárslok og dagin, tá ið áognin ella 
skuldin íkom, verður tikin við í rakstrinum 
undir fíggjarligum inntøkum og kost-
naðum.  

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

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. 

ANNARS RAKSTARKOSTNAÐUR 
Rakstrarkostnaður fevnir um allan annan 
rakstrarkostnað. 

GJALD FYRI RAKSTRUR AV 
FJARSKIFTISEFTIRLITINUM  
Talan er um gjald fyri rakstur av fjarskiftis-
eftirlitinum ásett av landsstýrinum. 

STARVSFÓLKAKOSTNAÐUR 
Starvsfólkakostnaður fevnir um lønir, írok-
nað frítíðarløn og eftirlønir umframt aðrar 
kostnaðir til sosiala trygd v.m. til starvsfólk 
felagsins. Móttikin endurgjøld frá almen-
num myndugleikum eru drigin frá starvs-
fólkakostnaðinum.  

AV- OG NIÐURSKRIVINGAR 
Av- og niðurskrivingar fevna um ársins 
av- og niðurskrivingar uppá immateriella 
og materiella støðisogn, umframt 
vinning/tap við frágongd av materiellari 
støðisogn. 

ÚRSLIT AV KAPITALPØRTUM Í 
DÓTTURFELØGUM OG ASSOSIERAÐUM 
FELØGUM 
Upphæddin inniheldur lutfalsliga partin 
av ársúrslitinum hjá dótturfeløgum og 
assosieraðum feløgum eftir útjavnan av 
innanhýsis vinningi/tapi og við frádrátti av 
avskriving av goodwill. 

Lutfalsligi parturin av skatti í dótturfeløg-
um verður tikin við í upphæddini "Skattur" 
í rakstrarroknskapinum. 

FÍGGJARLIGAR INNTØKUR OG 
ÚTREIÐSLUR 
Fíggjarligar inntøkur og útreiðslur fevna 
um rentuinntøkur og -útreiðslur, kurs-
vinning og -tap viðvíkjandi virðisbrøvum, 
skuld og transaktiónum í fremmandum 
gjaldoyra. 

SKATTUR AV ÁRSÚRSLITINUM 
Partafelagsskattur og broyting í útsettum 
skatti viðvíkjandi ársúrslitinum verða 
rakstrarførd, meðan skattur viðvíkjandi 
bókingum beinleiðis á eginpeningin verð-
ur bókaður beinleiðis á eginpeningin.  

Avsetingin til útsettan skatt verður roknað 
við 18% av teimum tíðarbundnu frávik-
unum, sum stava frá at inntøkur og 
útreiðslur ikki verða tiknar við í rakstrar-
roknskapin og skattskyldugu 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. 

FÍGGJARSTØÐAN 
IMMATERIELL STØÐISOGN 
Immateriell støðisogn verður upptikin til 
kostprís við frádrátti av samlaðum avskriv-
ingum. Avskrivingin er eins stór fyri tey 
einstøku roknskaparárini og sett út frá 
væntaðu brúkstíðini, tó í mesta lagi 10 ár. 
Avskrivingartíðarskeiðið er longst fyri stra-
tegiskar íløgur í feløg við sterkari mark-
naðarstøðu. 

Menningarverkætlanir verða ognarførdar, 
um tær eru nágreiniliga lýstar, um felagið 
ætlar og er ført fyri at gagnnýta úrslitini, 
um kostprísurin kann gerast upp álítandi 
og um nóg góð trygd er fyri, at inntøkur í 
framtíðini kunnu forrenta menningar-
kostnaðin umframt framleiðslu-, sølu- og 
umsitingarligu kostnaðirnar. Aðrir men-
ningarkostnaðir verða útreiðsluførdir í 
rakstrarroknskapinum, so hvørt sum 
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kostnaðirnir verða staðfestir. Ásettu av-
skrivingartíðarskeiðini eru: 

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

MATERIELL STØÐIOGN 
Materiell støðisogn verður upptikin til 
kostprís við frádrátti av samlaðum avskriv-
ingum. 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 út-
veganini til dagin, tá ið ognin er klár at 
taka í nýtslu. 

Ásettu avskrivingartíðarskeiðini og rest-
virðini eru: 

 
 Áramál Restvirði 
Grundøki - 100% 
Bygningar  30-50 ár 0% 
Undirstøðukervi 10-25 ár 0% 
Innbúgv o.o. 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, um tørvur er á 
niðurskriving. 

Vinningur ella tap við frágongd av mate-
riellari støðisogn verður uppgjørt sum 
munurin millum søluprís við frádrátti av 
søluútreiðslum og roknskaparliga virðið á 
sølutíðspunktinum. Vinningur ella tap 
verður innroknað í rakstrarroknskapinum 
undir avskrivingum. 

KAPITALPARTAR Í DÓTTURFELØGUM 
OG ASSOSIERAÐUM FELØGUM 
Kapitalpartar í dótturfeløgum og asso-
sieraðum 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 
dótturfeløgum og assosieraðum feløgum 
verður flutt til eginpeningin í netto-
uppskrivingargrunn eftir innaravirðis-
háttinum í tann mun, roknskaparliga virð-
ið er hægri enn útveganarvirðið. 

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 dótt-
urfeløgum og assosieraðum feløgum, og 
avskrivaðir við eins stórum upphæddum í 
rakstrarroknskapinum eftir eini meting av 
livitíðini, tó í mesta lagi 10 ár. 

Dótturfeløg og assosierað feløg við 
negativum roknskaparligum innara virði 
verða upptikin til null, og ein møgulig 
áogn hjá hesum feløgum verður niður-
skrivað við lutfalsliga partinum av nega-
tiva innara virðinum hjá móðurfelagnum. 
Um negativa roknskaparliga innara virðið 
er hægri enn áognin, verður restu-
pphæddin 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 kost-
prís eftir FIFO-háttinum. Er nettosølu-
virðið lægri enn kostprísurin, verður vøru-
goymslan niðurskrivað til lægra virðið. 
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Fyri handilsvørur umframt rávørur og 
hjálpitilfar svarar kostprísurin til útvega-
narprísin. 

Fyri framleiddar liðugvørur og vørur undir 
framleiðslu fevnir kostprísurin um kost-
prísin fyri rávørur, hjálpitilfar, beinleiðis 
løn og óbeinleiðis framleiðslukostnaðir.  

ÁOGN 
Áogn verður virðisásett til amortiseraðan 
kostprís, har lagt verður upp fyri væntað-
um tapum. 

TÍÐARAVMARKINGAR (ÁOGN) 
Tíðaravmarkingar, ið eru innroknaðar sum 
ogn í umferð, fevna um goldnar kostnaðir 
viðvíkjandi komandi roknskaparárum, 
herundir forútgoldin leiga. 

EGINPENINGUR OG VINNINGSBÝTI 
Uppskot til vinningsbýti verður innroknað 
sum ein upphædd fyri seg undir eginogn-
ini. Vinningsbýti verður innroknað sum 
ein skylda, tá ið útlutanin er samtykt av 
aðalfundinum. 

PARTAFELAGSSKATTUR OG ÚTSETTUR 
SKATTUR 
Partafelagsskattur er tikin við í fíggjar-
støðuna sum roknaður skattur av ársins 
skattskyldugu inntøku. 

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

Negativur útsettur skattur (skattaáogn) 
verður virðissettur til tað virðið, hesin 
væntandi kann minka 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.  

TÍÐARAVMARKINGAR (SKULD) 
Tíðaravmarkingar fevna um móttiknar 
gjaldingar viðvíkjandi inntøkum í kom-
andi roknskaparárum. 

AVLEIDD FÍGGJARTÓL 
Avleidd fíggjartól verða í fyrstu atløgu 
innroknað í fíggjarstøðuna til kostprís og 
verða síðani virðisásett til dagsvirði.  Posi-
tiv og negativ dagsvirði av avleiddum fíg-
gjartólum verða tikin við undir aðra áogn 
ella aðra skuld. 

Broyting í dagsvirðinum av avleiddum 
fíggjartólum, sum eru flokkað sum og 
lúka krøvini til váðavernd av dagsvirði-
num av eini innroknaðari ogn ella skyldu, 
verður innroknað í rakstrarroknskapin 
saman við broytingum í dagsvirðinum av 
váðavardu ognini ella váðavardu skyldu-
ni. 

Broyting í dagsvirðinum av avleiddum 
fíggjartólum, sum eru flokkað sum og 
lúka krøvini til váðavernd av væntaðum 
framtíðar peningastreymum, verður inn-
roknað undir aðra áogn ella aðra skuld og 
undir eginognina.  Standast ognir  ella 
skyldur av hesi framtíðar transaktión, ver-
ða upphæddir, sum áður eru útsettar á 
eginognina, fluttar til keypsprísin á ávika-
vist ognini ella skylduni. Standast inntø-
kur ella kostnaðir av hesi framtíðar trans-
aktión, verða upphæddir, sum eru útset-
tar á eginognina, fluttar til raksturin í tí tí-
ðarskeiði, sum tað tryggjaða ávirkar 
raksturin.   

Fyri avleidd fíggjartól, ið ikki lúka treytir-
nar fyri at verða viðgjørd sum váðavern-
dartól, verður broytingin í dagsvirðinum 
innroknað í rakstrarroknskapin so hvørt. 
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PENINGASTREYMSYVIRLIT 
Peningastreymsútgreiningin vísir felag-
sins peningastreym gjøgnum árið um-
framt gjaldførisstøðuna við árslok. Pen-
ingastreymurin er serliga knýttur at 
trimum økjum: Rakstur, íløgur og fígging. 

Peningastreymsútgreiningin verður sett 
upp soleiðis, at peningastreymur frá rakst-
ri verður vístur óbeinleiðis við útgangs-
støði í rakstrarinntøkunum og rakstrar-
útreiðslunum í rakstrarroknskapinum.  

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

Peningastreymur frá rakstri verður upp-
gjørdur sum úrslit av primerum rakstri 
javnað fyri ikki tøkar rakstrarupphæddir 
við ískoyti av øking ella minking í arbeiðs-
peningi, fíggjarligum og óvanligum upp-
hæddum og frádrigið goldnan parta-
felagsskatt. 

Arbeiðspeningur fevnir um ogn í umferð, 
uttan tær upphæddir, sum eru í tøkum 
peningi, og stuttfreistaða skuld, uttan 
bankaskuld, veðskuld, skatt og vinnings-
býti. 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 út-
veganarvirði. 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 langfreist-
aðari og stuttfreistaðari skuld, sum ikki er 
tikin við í arbeiðspeninginum.
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NEVND & STJÓRN 
Ómar Svavarsson, formaður  
Starv:  Stjóri í Securitas HF 
Bústaður:  Hafnarfjörður, Ísland  
Útbúgving:  Cand. Oecon. degree in Business Administration  
Nevndarlimur síðan: 2015 
Nevndarsessir:  P/F Telefonverkið    
 

Gloria Kalsø, næstforkvinna 
Starv: Lektari á Glasi 
Bústaður:  Tórshavn  
Útbúgving:  M.Sc. Law, M.Sc. Management 
Nevndarlimur síðan: 2015 
Nevndarsessir:  P/F Telefonverkið  
 Føroya Realkredittstovnur 
 

Ninna Herdis Danielsen 
Starv: Compliance ábyrgdari, Betri Banki P/F 
Bústaður:  Tórshavn 
Útbúgving:  Cand.Oecon, Msc í International Banking & Financial Services 
Nevndarlimur síðan: 2019 
Nevndarsessur:  P/F Telefonverkið 
 

Johnni Poulsen  
Starv: Stjóri í P/F Magn 
Bústaður:  Miðvágur 
Útbúgving:  M.Sc. Economics and Business Administration 
Nevndarlimur síðan: 2016 
Nevndarsessur:  P/F Telefonverkið  
 

Ólavur Simonsen, starvsfólkavaldur nevndarlimur  
Starv:  KT-mennari  
Bústaður:  Tórshavn  
Útbúgving:  M.Sc. Software Technology, B.Sc. Electrical Engineering 
Nevndarlimur síðan: 2015 
Nevndarsessur:  P/F Telefonverkið  
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Levi T. Nybo, starvsfólkavaldur nevndarlimur  
Starv: Vinnuráðgevi 
Bústaður:  Strendur  
Útbúgving:  Diplom í international handel og markedsføring 
Nevndarlimur síðan: 2019 
Nevndarsessur: P/F Telefonverkið 
 

Finnbjørn Simonsen, starvsfólkavaldur nevndarlimur  
Starv: Skipanarumsitari  
Bústaður: Kaldbak  
Útbúgving:  BSc in Business Administration and Information Technology 
Nevndarlimur síðan: 2019  
Nevndarsessur:  P/F Telefonverkið  
 

Jan Ziskasen, stjóri  
Starv:  Stjóri í P/F Telefonverkið  
Bústaður:  Tórshavn  
Utbúgving:  M.Sc. in Business Administration and Information Systems 
Nevndarsessir:  P/F NET  
 P/F FT Samskifti  
 P/F Televarpið  
 P/F Shefa  
 P/F Formula  
 Sp/f Føroyska Nummarfelagið 
 P/F Kemilux Industri 
 KT-Felagið 
 Winterhawk Consulting PLC 
 Mist LLC 
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