
 

  

 

 

 

Undrið Fótbóltsfelag 

Traðargøta 25A 

 

160 Argir 

V-tal. 586773  

Ársfrásøgn fyri tíðarskeiðið 

1. januar til 31. desember 2021 

 

 

 

Ársfrásøgnin er løgd fram og góðkend 

á ársaðalfundi felagsins hin 

 

  

Arnar Lognberg 

Fundarstjóri 



 

 

Innihaldsyvirlit 

 

 

Síða 

Átekningar 

 

Leiðsluátekning  1 

Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara  2 

Leiðslufrágreiðing 

 

Upplýsingar um felagið  5 

Leiðslufrágreiðing  6 

Ársroknskapur 

 

Nýttur roknskaparháttur  7 

Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember 2021  9 

Fíggjarstøða tann 31. desember 2021  10 

Notur til ársfrásøgnina  12 



 

1 

Leiðsluátekning 

Stjórnin hevur í dag viðgjørt og góðkent ársfrásøgnina fyri roknskaparárið  

1. januar - 31. desember 2021 fyri Undrið Fótbóltsfelag. 

Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við ársroknskaparlógina. 

Vit meta, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu 

støðu felagsins tann 31. desember 2021 umframt av felagsins virksemi fyri roknskaparárið 1. 

januar - 31. desember 2021. 

Vit meta, at leiðslufrágreiðingin inniheldur eina rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti, sum 

frágreiðingin umrøður. 

Ársfrásøgnin verður løgd fram til góðkenningar ársaðalfundsins. 

Torshavn, tann 28. januar 2022 

Stjórn 

  

Arnar Lognberg  

formaður  

  

Jákup Oluf á Lakjuni  

næst formaður  

  

Petur Frank Jákupsson Hol  

nevndarlimur  

  

Bárður Andreasen  

nevndarlimur  

  

Terji Brynjarsson  

nevndarlimur  
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Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara 

Til leiðsluna í Undrið Fótbóltsfelag 

Niðurstøða við tillaging 

Vit hava grannskoðað  ársroknskapin hjá Undrið Fótbóltsfelag fyri roknskaparárið 1. 

januar - 31. desember 2021 við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og 

notum. Ársroknskapurin er gjørdur eftir ársroknskaparlógini. 

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin, tó undantikið møguligu árinini av teimum viðurskiftum, 

ið lýst eru í pettinum “Grundarlag undir niðurstøðu við tillaging“, gevur eina rættvísandi mynd 

av felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðuni tann 31. desember og úrslitinum av virksemi 

felagsins í roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2021 samsvarandi  ársroknskaparlógini. 

Grundarlag fyri niðurstøðu við tillaging 

Vit blivu valdir til grannskoðarar hjá felagnum í januar 2022. Hetta er fyrsta árið, ið felagið skal 

grannskoðast, og hava tí hava vit ikki grannskoðaði samanberingartølini fyri undanfarna ár. 

 

Okkara niðurstøða um innverandi ár er eisini tillaga sum fylgi av møguligu ávirkan av 

omanfyrinevndu viðurskifti á samanberingina millum innverandi ár og samanberingstølini. Tað 

hevur ikki verðið gjørligt at uppgerða ta møguligu ávirkanina hetta hevur á ársroknskapin.  

Vit hava grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og eftir øðrum 

ásetingum í føroysku grannskoðaralógini. Okkara ábyrgd sambært hesum standardum og krøvum 

er nærri lýst í grannskoðanarátekningini í pettinum “Ábyrgd grannskoðarans av grannskoðanini 

av ársroknskapinum“. Vit eru óheft av felagnum 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 niðurstøða við tillaging. 

Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum 

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

við ársroknskaparlógina. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av innanhýsis eftirlitinum, ið 

leiðslan metir skal til fyri at gera ársroknskapin uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um 

skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. 

Tá ið ársroknskapurin verður gjørdur, hevur leiðslan ábyrgdina av at meta um, hvørt felagið 

megnar at halda fram við rakstrinum, og har tað er viðkomandi at upplýsa um viðurskifti 

viðvíkjandi framhaldandi rakstri og at gera ein ársroknskap eftir roknskaparásetingunum um 

framhaldandi rakstur, uttan so at leiðslan hevur ætlanir um at avtaka felagið, steðga rakstrinum 

ella um leiðslan í roynd og veru ikki hevur aðrar møguleikar. 
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Ábyrgd grannskoðarans av grannskoðanini av ársroknskapinum 

Endamál okkara er at fáa eina grundaða vissu fyri, at ársroknskapurin sum heild er uttan týðandi 

skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at gera eina 

grannskoðanarátekning 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, 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 roknskaparbrúkararnir taka við støði í ársroknskapinum. 

Tá ið vit grannskoða samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og øðrum ásetingum í 

føroysku grannskoðaralógini, gera vit yrkisligar metingar og varðveita professionella ivasemið 

undir grannskoðanini. Harumframt: 

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

um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og grannskoða samsvarandi 

hesum váða og fáa til vega grannskoðanarprógv, 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, skjalafalsan, ætlað 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 ársroknskapin grundað á 

roknskaparháttin 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 felagið megnar at halda áfram. Er niðurstøðan, at tað er týðandi 

óvissa, skulu vit gera vart við hetta í grannskoðanarátekningini við at vísa til upplýsingar 

hesum viðvíkjandi í ársroknskapinum 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 

framtíðini ella viðurskifti kunnu tó elva til, at felagið ikki er ført fyri at halda fram við 

rakstrinum. 

• Taka vit støðu til samlaðu framløguna, bygnaðin og innihaldið í ársroknskapinum, íroknað 

upplýsingarnar í notunum umframt um ársroknskapurin vísir transaktiónir, sum liggja undir, 

og hendingar á ein slíkan hátt, at tað gevur eina rættvísandi mynd. 
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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 leiðslufrágreiðingini. 

Okkara niðurstøða um ársroknskapin fevnir ikki um leiðslufrágreiðingina, og vit geva ikki nakra 

váttan við vissu um leiðslufrágreiðingina. 

Tað er okkara ábyrgd, í sambandi við grannskoðanina av ársroknskapinum, at lesa 

leiðslufrágreiðingina og í hesum sambandi meta um, hvørt samanhangur er millum 

leiðslufrágreiðingina og 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 ársroknskaparlógini. 

Grundað á gjørda arbeiðið er tað okkara fatan, at leiðslufrágreiðingin samsvarar við 

ársroknskapin, og at hon er gjørd samsvarandi krøvunum í ársroknskaparlógini.  Vit eru ikki 

vorðin varug við týðandi feilir í leiðslufrágreiðingini. 

Tórshavn, hin 28. januar 2022 

Roknskaparfelagið skrásettir grannskoðarar Sp/f 

   

Olaf Frits Joensen 

skrásettur grannskoðari 

limur í FSR - danske revisorer 
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Upplýsingar um felagið 

Felagið Undrið Fótbóltsfelag 

 Traðargøta 25A 

 Argir 

 

 

Telefon: 253446 

 E-mail: undrid06@gmail.com 

 Skrás.nr.: 586773 

 Roknskaparár: 1. januar - 31. desember 

Stjórn Arnar Lognberg, formaður  
 Jákup Oluf á Lakjuni, næst formaður 
 Petur Frank Jákupsson Hol, nevndarlimur 

 Bárður Andreasen, nevndarlimur 

 Terji Brynjarsson, nevndarlimur 

Grannskoðan Roknskaparfelagið skrásettir grannskoðarar Sp/f 

  
 Postboks 2210 

J. C. Svabosgøta 48 

 FO-100  Tórshavn 

Ársaðalfundur Ársaðalfundur verður hildin eftir nærri áseting. 
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Leiðslufrágreiðing 

Høvuðsvirksemi felagsins 

Høvuðsendamál felagsins er íðkan av fótbóltsleiki. 

Gongdin í virksemi og fíggjarlig viðurskifti 

Rakstrarroknskapurin hjá felagnum fyri 2021 vísir eitt yvirskot á kr. 24.169, og fíggjarstøðan hin 

31. desember vísir eina eginogn upp á kr. 54.469. 

Hendingar eftir roknskaparárslok 

Síðani roknskaparárslok er onki hent, sum kann hava týðandi ávirkan á fíggjarligu støðu felag-

sins. 



 

7 

Nýttur roknskaparháttur 

Ársfrásøgnin hjá Undrið Fótbóltsfelag fyri 2021 er gjørd í samsvari við ásetingarnar í 

ársroknskaparlógini fyri feløg í bólki B. 

Ársfrásøgnin fyri 2021 er gjørd í donskum krónum. 

Um innrokning og virðisáseting 

Inntøkur verða innroknaðar í rakstrarroknskapin, so hvørt sum tær verða vunnar. Harumframt 

verða virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum innroknaðar. Í rakstrarroknskapinum 

verða somuleiðis allir kostnaðir, íroknað avskrivingar og niðurskrivingar, innroknaðir.  

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er sannlíkt, at felagið í framtíðini fær fíggjar-

ligar ágóðar, og virðið á ognini kann gerast upp álítandi. 

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er sannlíkt, at felagið í framtíðini skal av 

við fíggjarligar ágóðar, og virðið á skylduni kann gerast upp álítandi. 

Til at byrja við verða ognir og skyldur innroknaðar til kostprís. Síðani verða ognir og skyldur 

virðisásettar, sum lýst niðanfyri fyri einstøku roknskaparpostarnar. 

Ávísar fíggjarligar ognir og skyldur verða virðisásettar til amortiseraðan kostprís, og sostatt 

verður ein konstant effektiv renta innroknað yvir gildistíðina. Amortiseraður kostprísur verður 

uppgjørdur sum upprunaligur kostprísur við frádrátti av møguligum avdráttum og ískoyti/frádrát-

ti av samlaðu amortiseringini av muninum millum kostprís og áljóðandi virði.  

Í sambandi við innrokning og virðisáseting verður hædd tikin fyri væntaðum tapum og vandum, 

sum íkoma áðrenn ársfrásøgnin verður løgd fram, og sum sanna ella avsanna viðurskifti, ið vóru 

til staðar fíggjarstøðudagin. 

Rakstrarroknskapurin 

Nettosøla 

Nettosøla frá sølu av handilsvørum og lidnum vørum verður innroknað í rakstrarroknskapin, um 

váðaskifti, sum oftast í sambandi við útflýggjan til keypara, er farið fram og um inntøkan kann 

gerast upp álítandi og væntast móttikin.  

Kostnaður fyri rávøru og hjálpitilfar 

Kostnaður fyri rávørur og hjálpitilfar fevnir um nýtsluna av rávørum og hjálpitilfari, sum er nýtt 

til at røkka ársins nettosølu. 
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Starvsfólkakostnaður 

Starvsfólkakostnaður fevnir um lønir, íroknað frítíðarløn og eftirlønir umframt aðrar kostnaðir til 

sosiala trygd v.m. til starvsfólk felagsins. Móttikin endurgjøld frá almennum myndugleikum eru 

drigin frá starvsfólkakostnaðinum.  

Aðrir uttanhýsis kostnaðir 

Aðrir uttanhýsis kostnaðir fevna um kostnaðir til útbreiðslu, sølu, lýsingar, umsiting, høli, tap 

uppá skuldarar, langleigukostnaðir v.m. 

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir 

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir fevna um rentur, kursvinning og -tap viðvíkjandi virðis-

brøvum, skuld og flytingar í fremmandum gjaldoyra, amortisering av fíggjarligum ognum og 

skyldum. 

Fíggjarstøðan 

Áogn 

Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís. 

Tøkur peningur 

Tøkur peningur fevnir um tøkar peningaupphæddir og stuttfreistað virðisbrøv við eini gildistíð 

minni enn 3 mánaðir og sum uttan forðing kunnu vekslast til tøkan pening, og har vandin fyri 

virðisbroytingum er ótýðandi. 

Partafelagsskattur og útsettur skattur 

Skyldugur skattur og skattaáogn verða innroknað í fíggjarstøðuna sum roknaður skattur av ársins 

skattskyldugu inntøku javnað fyri skatt av skattskyldugum inntøkum undanfarin ár. 

Útsettur skattur verður virðisásettur eftir fíggjarstøðu skuldarháttinum av øllum fyribils munum 

millum roknskaparligu og skattligu virðini av ognum og skyldum. 

Skyldur 

Skyldur verða virðisásettar til nettorealisationsvirði. 
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Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember 2021 

 

 

 Nota  
   

 2021  
 kr.  

 2020  
 kr.  

Nettosøla  1  235.659   204.965  

Kostnaður fyri rávøru og hjálpitilfar    -91.945   -86.950  

Aðrir uttanhýsis kostnaðir    -115.308   -68.611  

Bruttoúrslit 

 

 28.406   49.404  

Starvsfólkakostnaður    0   -20.000  

Úrslit áðrenn fíggjarpostar  

 

 28.406   29.404  

Fíggjarligir kostnaðir  2  -4.237   -1.085  

Úrslit áðrenn skatt  

 

 24.169   28.319  

Skattur av ársúrslitinum    0   0  

Ársúrslit 

 

 24.169   28.319  

 

Flutt úrslit    24.169   28.319  

  
 

 24.169   28.319  
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2021 

  Nota  
   

 2021  
 kr.  

 2020  
 kr.  

Ogn 

Áogn av sølu og tænastum   30.500   30.500  

Áogn hjá samtaksparti ella nærstandandi parti    0   0  

Áogn frá leikaraflyting    0   0  

Áogn frá sosialum- og skattamynduleikum    44.511   0  

Áogn  

 

 75.011   30.500  

Tøkur peningur    339   2.300  

Ogn í umferð til samans  

 

 75.350   32.800  

Ogn til samans  

 

 75.350   32.800  
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2021 

  Nota  
   

 2021  
 kr.  

 2020  
 kr.  

Skyldur 

Fluttur vinningur    54.469   30.300  

Eginogn  3  54.469   30.300  

Vøru- og tænastuskuld    15.826   2.500  

Skuld til samtakspartar ella nærstandandi partar    3.000   0  

Skuld frá leikaraflyting    0   0  

Skuld til sosialar- og skattamynduleikar    5.055   0  

Stuttfreistað skuld  

 

 20.881   2.500  

Skuld til samans  

 

 20.881   2.500  

Skyldur til samans  

 

 75.350   32.800  

Veðsetingar og trygdarveitingar  4  
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 2021  
 kr.  

 2020  
 kr.  

1 Nettosøla   

 Stuðul & sponsorar   110.328   163.483  

 
Limagjøld   64.503   10.982  

 Stuðul FSF   60.000   30.500  

 Onnur inntøka   828   0  

 

Nettosøla til samans  235.659   204.965  

  

2 Fíggjarligir kostnaðir   

 
Annar fíggjarligur kostnaður   4.237   1.085  

 

    4.237   1.085  

  

3 Eginogn 

  

Fluttur 

vinningur  Til samans  

 Salda 1. januar 2021   30.300   30.300  

 Ársúrslit  24.169   24.169  

 

Eginogn   54.469   54.469  

  

  

4 Veðsetingar og trygdarveitingar 

 

Felagsins ognir eru ikki veðsettar og felagið hevur ikki veitt nakrar trygdarveitingar. 

  

 


