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Leiðsluátekning

Nevndin hevur í dag lagt fram ársfrásøgnina fyri 2018 hjá Argja Bóltfelag.

Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini, og uppsetingin er tillagað eftir

krøvunum í reglugerðini "Loyvisreglur 2018" hjá loyvisskipanini hjá FSF.

Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er hóskandi, og at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi

mynd av felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31. desember 2018 og av úrslitinum av

virksemi felagsins fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2018.

Ársfrásøgnin verður løgd fyri ársaðalfundin við tilmæli um góðkenning.

Argir, tann 28. januar 2019

Nevnd

Doris Vang Rasmussen Ørvur Andreasen Anja R. Gleðisheyggj
formaður næstformaður skrivari

Mourits Joensen Christian B. Nielsen
kassameistari nevndarlimur
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Til limirnar í Argja Bóltfelag

Niðurstøða

Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Argja Bóltfelag fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2018

við  nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum. Ársroknskapurin er gjørdur  eftir

ársroknskaparlógini og uppsetingin er tillagað eftir krøvunum í reglugerðini "Loyvisreglur 2018" hjá

loyvisskipanini hjá FSF.

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu

støðuni pr. 31. desember 2018 hjá felagnum og av úrslitinum av virkseminum hjá felagnum í roknskapar-

árinum 1. januar - 31. desember 2018 samsvarandi ársroknskaparlógini.

Grundarlag fyri niðurstøðuni

Grannskoðanin er løgd til rættis í samsvari við altjóða standardir um grannskoðan og aðrar ásetingar, sum

eru galdandi í Føroyum. Okkara ábyrgd eftir hesum standardum og ásetingum er nærri greidd frá í

niðanfyri standandi broti ”Ábyrgd grannskoðarans av at grannskoða ársroknskapin”. Vit eru óheft av

felagnum samsvarandi altjóða etisku krøvunum fyri grannskoðarar (etisku reglunum hjá IESBA) og øðrum

ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, og vit hava hildið okkara etisku skyldur, sum ásettar eru í hesum

standardum og krøvum. Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kunnu

vera grundarlag undir okkara niðurstøðu.

Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum

Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við árs-

roknskaparlógina og tillagað eftir krøvunum í reglugerðini "Loyvisreglur 2018" hjá loyvisskipanini hjá FSF.

Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av tí innanhýsis eftirliti, ið leiðslan metir skal til, fyri at ársrokn-

skapurin kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella

mistøkum.

Tá ársroknskapurin verður gjørdur, hevur leiðslan ábyrgdina av at meta, um felagið megnar at halda fram

við rakstrinum; at upplýsa um viðurskifti viðvíkjandi framhaldandi rakstri, har tað er viðkomandi; umframt

at gera ársroknskapin eftir roknskaparmeginregluni um framhaldandi rakstur, uttan so at leiðslan hevur í

hyggju at avtaka felagið, steðga rakstrinum, ella at leiðslan í roynd og veru ikki hevur annan møguleika enn

at gera tað.

Ábyrgd grannskoðarans av at grannskoða ársroknskapin

Okkara endamál er at fáa grundaða vissu fyri, at ársroknskapurin í síni heild ikki hevur týðandi skeivleikar,

uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at geva eina grannskoðanarátekning við

eini niðurstøðu. Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men er ikki full trygd fyri, at ein grannskoðan, sum er

gjørd eftir ásetingunum í altjóða standardum um grannskoðan og øðrum ásetingum, sum eru galdandi í

Føroyum, altíð kann avdúka týðandi skeivleikar, tá slíkir eru. Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað av sviki

ella mistøkum og kunnu metast at vera týðandi, um tað kann væntast, at teir hvør sær ella saman ávirka

fíggjarligu avgerðirnar, sum roknskaparbrúkararnir taka við støði í ársroknskapinum.
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Sum ein liður í grannskoðanini, ið verður gjørd eftir altjóða standardum um grannskoðan og øðrum

ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, gera vit yrkisligar metingar og hava eitt yrkisligt ivingarsemi undir

grannskoðanini. Har vit eisini:

 Eyðmerkja og meta um váðan fyri týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun til um

skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og gera tey grannskoðanararbeiðir,

sum hesir váðar krevja, umframt fáa til vega tey grannskoðanarprógv, sum eru nøktandi at vera

grundarlag undir okkara niðurstøðu. Váðin fyri ikki at varnast týðandi skeivleikar, sum  standast av

sviki, er størri, enn tá talan er um týðandi skeivleikar, sum standast av mistøkum, tí svik kann vera

av samanløgdum ráðum, skjalafalsan, tilætlaðari burturúrlegging, villleiðingum ella við at skúgva

innanhýsis eftirlitið til viks.

 Fáa eina fatan av innanhýsis eftirlitinum, sum er viðkomandi fyri grannskoðanina, fyri at kunna

leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøðunum, men ikki fyri at kunna gera eina niðurstøðu um

dygdina á innanhýsis eftirlitinum.

 Taka støðu til um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er hóskandi, og um tær roknskaparligu

metingarnar og tilhoyrandi upplýsingar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímiligar.

 Gera niðurstøðu um, hvørt tað er hóskandi, at leiðslan hevur gjørt ársroknskapin við støði í rokn-

skaparmeginregluni um framhaldandi rakstur, umframt um tað við støði í teimum grannskoðanar-

prógvum, sum eru fingin til vega, er týðandi óvissa um hendingar og viðurskifti, sum kunnu viðføra

týðandi iva, um felagið megnar at halda fram við rakstrinum. Um okkara niðurstøða er, at tað er ein

týðandi óvissa, skulu vit í okkara grannskoðanarátekning vísa á upplýsingar um hesi viðurskifti í

ársroknskapinum ella, um hesar upplýsingar ikki eru nøktandi, tillaga okkara niðurstøðu. Okkara

niðurstøður byggja á tey grannskoðanarprógv, sum vit hava fingið fram til dagfestingina á okkara

grannskoðanarátekning. Hendingar og viðurskifti í framtíðini kunnu tó føra við sær, at felagið ikki

longur megnar at halda fram við rakstrinum.

 Meta um samlaðu framløguna, bygnaðin og innihaldið í ársroknskapinum, herundir upplýsingarnar

í notunum, umframt um ársroknskapurin vísir tey undirliggjandi handilsviðurskifti og hendingar á

ein slíkan hátt, at tað gevur eina rættvísandi mynd av hesum.

Vit samskifta við ovastu leiðsluna um millum annað vavið á ætlaðu grannskoðanini, og nær grannskoðað

verður, og eisini um týðandi eygleiðingar, herundir um møguligar týðandi manglar í innanhýsis eftirlitinum,

sum vit eyðmerkja undir grannskoðanini.
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Upplýsingar um felagið

Felagið Argja Bóltfelag

Reynsgøta 2a

FO-165 Argir

Skr.nr.:

V-tal: 345342

Roknskaparár: 1. januar - 31. desember

Nevnd Doris Vang Rasmussen, formaður

Ørvur Andreasen, næstformaður

Anja R. Gleðisheyggj, skrivari

Mourits Joensen, kassameistari

Christian B. Nielsen, nevndarlimur

Grannskoðan P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki

Óðinshædd 13, Postbox 30, FO-110 Tórshavn

Telefon: 31 47 00 - Telefaks: 35 17 01

Teldupostur: januar@januar.fo

Heimasíða: www.januar.fo
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Nýttur roknskaparháttur

Ársfrásøgnin fyri Argja Bóltfelag er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri feløg í flokki

B. Umframt krøvini í ársroknskaparlógini er ársfrásøgnin gjørd eftir ásetingunum í reglugerðini

'Loyvisreglugerð 2018' hjá loyvisskipanini hjá FSF."

Ársfrásøgnin er gjørd eftir sama roknskaparhátti sum undanfarna ár og verður gjørd í donskum krónum.

Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum v.m. verða avrundaðar til heil tøl, og

samanberingartøl undanfarna ár verða avrundað til heil túsund. Av tí, at tølini verða avrundað hvørt fyri

seg, kunnu avrundingarmunir vera millum upplýstar samanteljingar og summin av teimum undirliggjandi

tølunum.

Alment um innrokning og virðisáseting

Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar, so hvørt tær verða vunnar. Sama er galdandi fyri

virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir kostnaðir

innroknaðir, herímillum avskrivingar, niðurskrivingar, avsettar skyldur og afturføringar, sum standast av

broyttum roknskaparligum metingum av upphæddum, ið áður hava verið innroknaðar í

rakstrarroknskapinum.

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini geva felagnum fíggjarligar

fyrimunir, og virðið av ognini kann ásetast álítandi.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini taka fíggjarligar fyrimunir úr

felagnum, og virðið av skylduni kann ásetast álítandi.

Við fyrstu innrokning verða ognir og skyldur virðisásettar til útveganarvirði. Síðani verða ognir og skyldur

virðisásettar, sum greitt er frá niðanfyri um einstøku roknskaparpostarnar.

Við innrokning og virðisáseting verður atlit tikið at væntaðum tapi og váða, ið vísa seg, áðrenn

ársfrásøgnin er liðug, og sum viðvíkja viðurskiftum, sum vóru til staðar við roknskaparlok.

Rakstrarroknskapurin

Nettosøla

Nettosøla verður innroknað í rakstrarroknskapin, um veiting og váði eru farin til keypara innan roknskapar-

lok, og inntøkan er álítandi uppgjørd og væntast at koma inn. Nettosølan verður innroknað uttan meir-

virðisgjald, avgjøld og við avsláttri í sambandi við søluna frádrignum.

Rakstrarkostnaður

Allur rakstrarkostnaður til høvuðsrakstur felagsins, ið hoyrir árinum til við tíðaravmarkingum, verður

rakstrarførdur svarandi til rakstrarárið.
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Nýttur roknskaparháttur

Aðrar rakstrarinntøkur og rakstrarkostnaðir

Aðrar rakstrarinntøkur og rakstrarkostnaðir umfata roknskaparpostar, sum hava minni týdning í mun til

høvuðsvirksemið hjá felagnum, herímillum vinning og tap við sølu av immateriellari og materiellari

støðisogn.

Starvsfólkakostnaðir

Starvsfólkakostnaðir umfata løn íroknað frítíðarløn og eftirløn umframt onnur sosial gjøld. Í

starvsfólkakostnaðum vera móttikin endurgjøld frá almennum myndugleikum trekt frá.

Av- og niðurskrivingar

Av- og niðurskrivingar umfata av- og niðurskrivingar í árinum av immateriellari og materiellari støðisogn.

Fíggjarpostar

Fíggjarstøðan

Materiell støðisogn

Materiell støðisogn verður virðisásett til útveganarvirði, frádrigið samlaðar avskrivingar og niðurskrivingar.

Grundøki verða ikki avskrivað.

Avskrivingargrundarlagið umfatar útveganarvirðið við frádrátti av væntaðum restvirði eftir lokna brúkstíð.

Útveganarvirðið umfatar keypsprísin og kostnaðir, ið beinleiðis er knýttir at útveganini, til ognin er klár at

taka í nýtslu.

Avskrivað verður javnt yvir væntaðu brúkstíðirnar og restvirðunum hjá ognunum:

Brúkstíð Restvirði

Bygningar 40  ár 50 %

Smáamboð við eini væntaðari livitíð á undir 1 ár verða útreiðsluførd í útveganarárinum.

Vinningur ella tap við at avhenda materiella støðisogn verður gjørt upp sum munurin millum søluprís við

frádrátti av sølukostnaðum og roknskaparliga virðið á søludegnum. Vinningur ella tap verður innroknað í

rakstrarroknskapin undir ávikavist aðrar rakstrarinntøkur og aðrir rakstrarkostnaðir.

Áogn

Áogn verður virðisásett til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Fyri at standa

ímóti møguligum tapi verður niðurskrivað til nettorealisatiónsvirðið.
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Nýttur roknskaparháttur

Tíðaravmarkingar

Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir ogn, umfata staðfestar kostnaðir, sum viðvíkja komandi rokn-

skaparári.

Tøkur peningur

Tøkur peningur umfatar innistandandi í peningastovnum og reiðan pening.

Skuld

Onnur skuld verður tikin við til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga er áljóðandi virðið.

Tíðaravmarkingar

Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir skuld, umfata inngjøld sum viðvíkja inntøkum komandi árini.
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Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember

2018 2017

Nota kr. t.kr.

1 Atgongumerkjasøla 439.627 185

1 Stuðulsavtalur og lýsingar 1.196.951 962

1 Handil (søla, tiltøk v.m.) 232.747 211

Aðrar rakstrarinntøkur 8.400 0

Inntøkur tilsamans 1.877.725 1.358

2 Vørunýtsla -198.555 -329

3 Rakstrarkostnaðir -132.976 -117

4 Aðrir uttanhýsis kostnaðir -379.125 -452

Bruttoúrslit 1.167.069 460

5 Starvsfólkakostnaðir -897.199 -485

Rakstraravlop 269.870 -25

Av- og niðurskrivingar av materiellari støðisogn -34.994 -35

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 234.876 -60

Aðrar fíggjarligar inntøkur 12 0

6 Aðrir fíggjarligir kostnaðir -61.942 -32

Ársúrslit 172.946 -92

Uppskot til býti av úrsliti:

Flytast til flutt úrslit 172.946 0

Flutt frá fluttum úrsliti 0 -92

Býtt tilsamans 172.946 -92
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Fíggjarstøða 31. desember

OGN

2018 2017

Nota kr. t.kr.

Støðisogn

7 Grundøki og bygningar 2.551.520 2.587

Materiell støðisogn tilsamans 2.551.520 2.587

Støðisogn tilsamans 2.551.520 2.587

Ogn í umferð

8 Vøru- og tænastuáogn 92.139 123

Onnur áogn 4.353 14

Tíðaravmarkingar 8.000 8

Áogn tilsamans 104.492 145

Tøkur peningur 218.855 180

Ogn í umferð tilsamans 323.347 325

OGN TILSAMANS 2.874.867 2.912
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Fíggjarstøða 31. desember

Passiver

2018 2017

Note kr. t.kr.

Eginogn

9 Tiltaksgrunnur fyri uppskrivingar 2.375.586 2.376

10 Flutt úrslit -129.371 -302

Eginogn tilsamans 2.246.215 2.074

Skuld

11 Skuld til peningastovnar 261.825 285

Langfreistað skuld tilsamans 261.825 285

Stuttfreistaður partur av langfreistaðari skuld 147.000 146

Vøru- og tænastuskuld 132.803 340

Skuld frá leikaraflyting 0 0

Skyldug løn starvsfólk 31.000 0

12 Onnur skuld 56.024 67

Stuttfreistað skuld tilsamans 366.827 553

Skuld tilsamans 628.652 838

SKYLDUR TILSAMANS 2.874.867 2.912

13 Veðsetingar og trygdarveitingar
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Notur

2018 2017

kr. t.kr.

2018 2017

kr. t.kr.

1. Nettosøla

Atgongumerkjasøla

Heimligu kappingarnar 9.590 2

UEFA kappingar 0 35

Limagjald 139.100 112

Onnur atgongumerkjasøla 290.937 36

Atgongumerkjasøla tilsamans 439.627 185

Stuðulsavtalur og lýsingar

Høvuðsstuðul 453.581 367

Leikvallarastuðul 338.000 105

Lýsingar við vøllin 266.700 205

Annar stuðul 138.670 285

Stuðulsavtalur og lýsingar tilsamans 1.196.951 962

Handil (søla, tiltøk v.m.)

Aðrar inntøkur 0 1

Leiguinntøka 133.550 36

Heimligu kappingarnar 99.197 174

Handil (søla, tiltøk v.m.) tilsamans 232.747 211

Inntøkur tilsamans 1.869.325 1.358

2. Vørunýtsla

Heimligu kappingarnar 164.624 307

Aðrar beinleiðis útreiðslur 28.510 21

Annar rakstrarkostnaður 5.421 1

198.555 329
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Notur

2018 2017

kr. t.kr.

3. Rakstrarkostnaðir

Útreiðslur á leikdegi 5.093 31

Útreiðslur til stuðlar og lýsingar 15.000 0

Útreiðslur til handil 67.411 79

Ítróttarútgerð 20.472 6

Aðrar rakstrarútreiðslur 25.000 1

132.976 117

4. Aðrir uttanhýsis kostnaðir

Sølukostnaðir 95.111 116

Høliskostnaðir 151.922 185

Fyrisitingarkostnaðir 132.092 151

379.125 452

5. Starvsfólkakostnaðir

Leikaralønir 662.472 348

Løn  onnur starvsfólk 172.240 118

Eftirlønargjøld 27.488 0

Samhaldsfasti, Barsilsgjald, ALS 34.999 19

897.199 485

6. Aðrir fíggjarligir kostnaðir

Aðrir rentukostnaðir 61.942 32

61.942 32
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Notur

7. Materiell støðisogn

Grundøki og

bygningar

kr.

Útveganarvirði primo 393.876

Útveganarvirði ultimo 393.876

Uppskrivingar primo 2.405.684

Uppskrivingar ultimo 2.405.684

Av- og niðurskrivingar primo 213.046

Avskrivingar í árinum 34.994

Av- og niðurskrivingar ultimo 248.040

Roknskaparligt virði  ultimo 2.551.520

8. Vøru- og tænastuáogn

Vøru- og tænastuáogn 191.539 198

Niðurskrivingar av áogn -99.400 -75

92.139 123

31/12 2018 31/12 2017

kr. t.kr.

9. Tiltaksgrunnur fyri uppskrivingar

Tiltaksgrunnur fyri uppskrivingar primo 2.375.586 2.406

Uppskriving í árinum 0 -30

2.375.586 2.376

10. Flutt úrslit

Flutt úrslit primo -302.317 -349

Fluttur vinningur ella hall í árinum 172.946 47

-129.371 -302
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Notur

31/12 2018 31/12 2017

kr. t.kr.

11. Skuld til peningastovnar

Skuld til peningastovnar tilsamans 408.825 431

Av hesum fellur til gjaldingar innan 1 ár -147.000 -146

261.825 285

12. Onnur skuld

Arbeiðsmarknaðargjøld 0 9

Onnur sosial gjøld 232 0

Meirvirðisgjald 55.792 58

56.024 67

13. Veðsetingar og trygdarveitingar

Sum trygd fyri skuld til peningastovnar, 431 t.kr., er latið veð í grundøki og bygningum uppá 1.100

t.kr. Roknskaparligu virðini tann. 31. desember 2018 eru 2.552 t.kr.
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