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Leiðsluátekning

Nevndin og stjórnin hava í dag viðgjørt og góðkent ársfrásøgnina fyri 1. januar - 31. desember
2015 hjá P/F Elektron.
Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við ársroknskaparlógina.
Stjórnin og nevndin meta, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og
fíggjarligu støðu felagsins tann 31. desember 2015 umframt av úrsliti og peningastreymum felagsins fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2015.
Leiðslufrágreiðingin inniheldur eftir okkara fatan eina rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti,
sum frágreiðingin umrøður.
Tórshavn, tann 27. juni 2016
Stjórn

Ulla Joensen
stjóri

Nevnd

Janus Thomsen
formaður

Sóleyð Maibritt Hofgaard
næstformaður

Poul Marner Mortensen

Bjarni Askham Bjarnason

Torgeir L. Johannesen
starvsfólkaumboð

Hannis P. Wardum
starvsfólkaumboð
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Váttanir frá óheftum grannskoðara

Til kapitaleigararnar í P/F Elektron

Átekning á ársroknskapin
Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá P/F Elektron fyri roknskaparárið 1. januar - 31.
desember 2015 við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu, peningastreymsuppgerð og notum. Ársroknskapurin er gjørdur eftir ársroknskaparlógini.
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 ársroknskapurin kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til
um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum.
Ábyrgd grannskoðarans
Okkara ábyrgd er, við støði í grannskoðanini, at gera eina niðurstøðu um ársroknskapin. Vit
hava grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og eftir øðrum ásetingum í
føroysku grannskoðanarlóggávuni. Hetta krevur, at vit halda tey etisku krøvini og leggja til
rættis og grannskoða fyri at fáa grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í ársroknskapinum.
Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grannskoðaraarbeiði, sum skulu til fyri at fáa grannskoðanarprógv fyri upphæddum og upplýsingum í ársroknskapinum. Grannskoðarin metir um,
hvat arbeiði skal gerast, herundir metir hann um vandan fyri týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í váðametingini hevur
grannskoðarin eisini innanhýsis eftirlitið í huga, ið skal til, fyri at felagið kann gera ein ársroknskap, sum gevur eina rættvísandi mynd. Hetta verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu um dygdina á innanhýsis eftirlitinum.
Ein grannskoðan ber eisini í sær, at mett verður, um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er
hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímiligar, og hvussu
ársroknskapurin sum heild er gjørdur.
Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag
undir okkara niðurstøðu.
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni.
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Váttanir frá óheftum grannskoðara

Niðurstøða
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 2015 og av úrslitinum av virksemi og peningastreymi felagsins í roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2015 samsvarandi ársroknskaparlógini.

Ummæli av leiðslufrágreiðingini
Vit hava, sum ásett í ársroknskaparlógini, lisið leiðslufrágreiðingina. Vit hava ikki gjørt annað í
hesum sambandi, tá ið ársroknskapurin varð grannskoðaður. Útfrá omanfyri standandi er tað
okkara fatan, at upplýsingarnar í leiðslufrágreiðingini eru í samsvari við ársroknskapin.
Tórshavn, tann 27. juni 2016
SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f

Finnbjørn Zachariasen
statsaut. revisor
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Upplýsingar um felagið

Felagið

P/F Elektron
Staravegur 9
Postboks 3219
110 Tórshavn
Skrás.nr.:
100
Roknskaparár:1. januar - 31. desember

Nevnd

Janus Thomsen, formaður
Sóleyð Maibritt Hofgaard, næstformaður
Poul Marner Mortensen
Bjarni Askham Bjarnason
Torgeir L. Johannesen, starvsfólkaumboð
Hannis P. Wardum, starvsfólkaumboð

Stjórn

Ulla Joensen, stjóri

Grannskoðan

SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f
Staravegur 17
100 Tórshavn

Aðalfundur

Ársaðalfundur verður hildin eftir nærri áseting.
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Høvuðs- og lyklatøl

Gongdin seinastu 5 árini kann lýsast við hesum høvuðs- og lyklatølum:
2015

2014

2013

2012

2011

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

-5.070
-1.505
-7.337

-5.863
-1.398
-6.012

-16.704
-1.876
-17.938

2.015
-1.797
-40

5.209
-1.238
3.266

63.739
10.036

66.985
17.373

61.157
23.385

72.054
33.823

90.586
33.864

3.886
-3.365
2.236
2.757

5.797
-11.391
4.190
-1.404

-2.208
-4.638
7.828
982

10.264
-11.771
-9.626
-11.133

6.375
-4.916
-4.696
-3.237

60

69

76

79

91

-8,0%
15,7%
-53,5%

-8,8%
25,9%
-29,5%

-27,3%
38,2%
-62,7%

2,8%
46,9%
-0,1%

7,0%
37,4%
10,1%

Høvuðstøl
Úrslit
Úrslit frá vanligum rakstri
Úrslit frá fíggjarpostum
Ársúrslit
Fíggjarstøða
Fíggjarstøðujavnvág
Eginogn
Peningastreymar
Peningastreymar:
- rakstur
- íløgur
- fíggingarvirksemi
Broyting í tøkum peningi í árinum
Tal av starvsfólki
Lyklatøl í %
Ognaravkast
Tryggleikastig
Renting av eginognini

Lyklatølini eru greidd úr hondum samsvarandi viðmælum og vegleiðingum frá Den Danske Finansanalytikerforening. Víst verður til allýsingar í pettinum um roknskaparreglur.
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Leiðslufrágreiðing

Ársfrásøgnin hjá P/F Elektron fyri 2015 er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini
fyri miðalstór feløg í bólki C.
Høvuðsvirksemi
Endamál felagsins er at veita KT-loysnir til fyritøkur og stovnar. KT-loysnir fevna um
skipanarmenning og skipanarrakstur, hýsing, KT-trygdarráðgeving og kunningartænastur.
Fíggjarlig lýsing
Ársroknskapurin hjá Elektron í 2015 vísir eitt hall eftir skatt upp á 7,3 mió.kr. Íroknað úrslitið eru
óvanligar kostnaðarføringar uppá góðar 10 mió.kr. sum eru vegna eina størri migreringsverkætlan, har felagið flytir skipanir og rakstrarumhvørvið hjá TAKS og fíggjarstovnum frá IBM
tøkni til Microsoft tøkni. Fíggjarstøðan javnvigar við 63,7 mió.kr., og eginognin er bókað til 10,0
mió.kr.
Orsakað av hallinum á migreringsverkætlanini, er bruttoúrslitið lækkað úr 49,1 mió.kr. í 2014 til
37,6 mió.kr. í 2015. Samlaði starvsfólkakostnaðurin er minkaður úr 49,4 mió.kr. í 2014 til
37,1 mió.kr. í 2015. Henda niðurgongd stavar partvíst frá uppsøgnum sum felagið hevur framt
undanfarin ár. Í 2015 vóru í miðal 60 fólk í starvi í Elektron. Samlaðu avskrivingarnar vóru
5,6 mió.kr. í 2015 og tað er áleið tað sama sum í 2014. Felagið hevði við ársenda 2015 tøkan
pening upp á 5,5 mió.kr.
Virksemi felagsins
Tænasturnar hjá Elektron kunnu býtast upp í 3 høvuðsbólkar. Hýsing, menning og ráðgeving og
kunningartænasta.
Elektron veitir hýsingartænastur til eina røð av føroyskum kundum bæði á almenna og privata
marknaðinum og til bæði stórar og smærri stovnar og fyritøkur. Hýsingartænasturnar eru ymiskar
í vavið og innihaldi har talan kann vera um alt frá samhýsing til samansettar heildarloysnir innan
hýsingartænstur og skipanarrakstur. Elektron umsitur ídag umleið 1.000 servarar har fleiri túsund
brúkarar eru íbundnir.
Innan menningar- og ráðgevingartænastuna ger og viðlíkaheldur Elektron skipanir fyri fleiri
almennar stovnar og fíggjastovnar, nakrar privatar fyritøkur og SDC. Skipanarumhvørvið er
fjøltáttað og Elektron hevur eina breiða forrætningsvitan vegna fjøltáttaða skipanarumhvørvið og
Elektron hevur drúgvar royndir at menna, viðlíkahalda, ráðgeva og reka skipanir fyri kundar.
Elektron hevur drúgvar royndir innan KT-trygd og ráðgevur eisini kundar innan hetta øki.
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Leiðslufrágreiðing

Umframt hýsingar-, menningar- og ráðgevingartænasturnar bjóðar Elektron skipanir innan
kunningartænastu og her er talan um skipanir sum Mínrokning, print og pakking, Mínboks og
Mínlykil. Mínrokning er ein avloysari fyri Rokningardepilin, sum virkir á føroyska marknaðinum
hava brúkt í mong ár. Við hesi skipan kunnu bæði virkir og privatpersónar fáa rokningar talgilt og
møguleiki er at rinda rokningar og stovna gjaldsavtalur umvegis Mínrokning, eins og kundin
hevur møguleika at síggja ymisk hagtøl. Skipanin er i menning og fleiri loysnir verða knýttar til
hesa skipan. At gera skipanir sum viðvirka til størri talgilt samskifti er eisini í tráð við ætlanina
sum er galdandi fyri skipanir hjá felagnum Mínboks sum Elektron eigur saman við Posta.
Mínboks hevur skipanirnar Mínboks og Mínlykil. Felagsnevnarin fyri hesar skipanir eru, at tær
bjóða trygt samskifti og trygt innrit til føroyska marknaðin.
Alt KT-arbeiði verður framt undir strangum KT-trygdareftirlitið og Elektron fylgir ISF-standardi
sum ásetur leiðreglur fyri góðan KT-sið, harafturat er Elektron undirlagt krøv frá
Fíggjareftirlitinum fyri tær tænastur sum Elektron veitir føroysku peningastovnunum.
Innan hýsingartænastuna hevur Elektron afturat servaraparkini ein mainframegrundvøll, har
skipanir hjá eitt nú TAKS og peningastovnum verða mentar og riknar. Allar skipanir á hesum
mainframegrundvølli verða migreraðar til .Net tøkni, so mainframegrundvøllurin kann
niðurleggjast. Tað er hetta migreringsarbeiði, sum hevur tikið longri tíð enn ætlað og sum kostar
felagnum góðar 10 mió.kr. meira enn roknað var við, tá verkætlanin byrjaði. Ætlandi skuldi partur
av migreringsuppgávuni fremjast við hjálp av eini útlendskari umsetara-skipan, men tann ætlanin
er slept og alt migreringsarbeiði verður ístaðin framt av Elektron. Hetta merkir millum annað, at
Elektron sjálvi hava gjørt eina transformatións-skipan, sum ger tað møguligt at flyta alla
skipanarkodu frá IBM tøkni til Microsoft tøkni. Samlaða verkætlanin verður væntandi liðug
medio 2018 og eftir hetta kann Elektron niðurleggja mainframegrundvøllin.
Váðar
Marknaðurin er broyttur seinastu árini og setur hetta størri krøv til fleksibilitetin hjá
starvsfólkunum og felagnum sum heild. Frá at bjóða KT-tænastur til fáar stórar kundar, bjóðar
Elektron nú KT tænastur til ein breiðari kundaskara, til fíggjarstovnar, almennar stovnar og
privatar fyritøkur. Hetta er gjørt fyri at minka um váðan fyri stórum broytingum í inntøkunum frá
ári til ár.
Uttanhýsis umhvørvi
Felagið er í eini vinnu, sum ávirkar umhvørvið lutfalsliga lítið. Arbeitt hevur tó verið miðvíst við
at minka orkunýtsluna, m.a. við at umleggja miðsavnaða tøkni til meira orkuvinarliga tøkni.
Mínrokning og Mínboks eru eisini tveir miðlar, sum gera tað møguligt at minka pappírnýtsluna í
Føroyum.
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Vitanarstøði
Elektron leggur stóran dent á, at hóskandi vitan og arbeiðsroyndir eru á øllum økjum í
virkseminum. Vitan frá vitanardeiling millum starvsfólkini, ráðstevnur, gransking, skeið og
eftirútbúgving hevur tí alt sera stóran týdning fyri felagið eins og tænastuveitingar til ein
krevjandi kundaskara krevur at starvsfólkini allatíðina eru í menning. Eitt høgt vitunarstøði og
avbjóðandi uppgávur vil eisini vera við til at tiltrekkja nýggj starvsfólk til felagið og harvið
verður vitunarstøðið enn meira fjølbroytt. Felagið arbeiðir áhaldandi við sertifiseringum innan
Microsoft, Cisco, Projektleiðslu og dátatrygd.
Framtíðarútlit
Løgtingið hevur sett sær sum mál at talgilda Føroyar. Málið er framsøki og neyðugt og Elektron
sær stórar møguleikar í hesum innan allar 3 høvuðsbólkarnar í tænastugrundarlagnum hjá
Elektron.
Elektron bjóðar seg fram á føroyska marknaðinum sum ein álítandi, smidligur og vitunarsterkur
KT-veitari. Við meira enn 50 ár á baki, hevur Elektron hollar royndir innan skipanarmenning og
skipanarrakstur og er ein dygdargóður veitari, sum strembar eftir at veita kundavinarligar
brúkaraskipanir til føroysa marknaðin.
Hendingar eftir roknskaparárslok
Frá degnum fyri fíggjarstøðuni til í dag, hevur felagið verið ígjøgnum eina tilgongd at styrkja
felagið fíggjarliga. Felagið verður styrkt við kapitalhækking upp á 8,6 mió.kr. í 2016. Broytingar
verða harumframt ætlandi gjørdar í sáttmálum á mainframeumhvørvinum. Felagið fær ætlandi
avdráttarskáa upp á lán. Mett er, at neyðug átøk og ætlanir eru gjørdar fyri at tryggja
framtíðarvánirnar fyri tryggum rakstri framyvir.
Partaeigaraviðurskifti
Hesir eigarar eru skrásettir í eigarabókini at hava meiri enn 5% av kapitalpørtunum:
P/F BankNordik, Tórshavn
P/F Eik Banki, Tórshavn
Føroya Landsstýri, Tórshavn
Vinningsbýti
Nevndin skjýtur upp, at einki vinningsbýti verður útgoldið fyri 2015.
Íløgur
Í 2015 hevur Elektron framt íløgur fyri umleið 3,4 mió.kr.
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Nýttur roknskaparháttur

Ársfrásøgnin hjá P/F Elektron fyri 2015 er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini
fyri miðalstór feløg í bólki C.
Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til síðsta ár.
Um innrokning og virðisáseting
Inntøkur verða innroknaðar í rakstrarroknskapin so hvørt sum tær verða vunnar eins og virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum. 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 fíggjarligar ágóðar, og virðið á ognunum 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 skyldunum kann gerast upp álítandi.
At byrja við verða ognir og skyldur innroknaðar til kostprís. Síðani verða ognir og skyldur virðisásettar sum lýst niðanfyri fyri hvønn roknskaparpost sær.
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/frádrátti
av samlaðu amortiseringini av muninum millum kostprísin 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 vátta ella avsanna viðurskifti, ið vóru
til staðar fíggjarstøðudagin.

Rakstrarroknskapur
Bruttoúrslit
Felagið nýtir ásetingina í grein 32 í ársroknskaparlógini og tískil er nettosølan ikki upplýst.
Nettosøla
Nettosøla verður innroknað í rakstrarroknskapin, um útflýggjan og váðaskifti er farið fram áðrenn roknskaparlok. Nettosølan verður innroknað uttan mvg og onnur avgjøld og við frádrátti av
øllum latnum avsláttrum.
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Harumframt verður arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning innroknað, so hvørt sum tað verður útført. Nettosølan svarar tískil til søluvirðið av útførda arbeiðinum í árinum (framleiðsluhátturin).
Nettosølan frá arbeiði í gerð verður innroknað, tá samlaðu inntøkurnar og kostnaðirnir á ordrunum, og í hvønn mun arbeiðið er liðugt við ársroknskaparlok, kann uppgerast álítandi, og tá tað er
sannlíkt, at fíggjarligur fyrimunur, herundir inngjaldingar, kann falla felagnum í lut.
Aðrir uttanhýsis kostnaðir
Aðrir uttanhýsis kostnaðir fevnir um kostnaðir til útbreiðslu, sølu, lýsingar, umsiting, høli, tap
uppá skuldarar v.m.
Starvsfólkakostnaður
Starvsfólkakostnaður fevnir um løn og samsýning umframt lønartengdar kostnaðir.
Av- og niðurskrivingar
Av- og niðurskrivingar eru ársins av- og niðurskrivingar upp á materiella støðisogn.
Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir
Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í rakstrarroknskapin við teirri upphædd, sum
viðvíkur roknskaparárinum. Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir fevna um rentuinntøkur og -kostnaðir.
Vinningsbýti frá kapitalpørtum verður inntøkuført tað árið, vinningsbýtið verður kunngjørt.
Inntøkur av kapitalpørtum í dótturfeløgum og leyst atknýtt feløgum
Upphæddin fevnir um lutfalsliga partin av ársúrslitinum hjá dótturfeløgum og leyst atknýttum
feløgum aftaná frádrátt av avskriving av goodwill.
Útsettur skattur
Útsettur skattur fevnir um partafelagsskatt og broyting í útsettum skatti. Skattur, sum viðvíkir
ársúrslitinum, verður innroknaður í rakstrarroknskapin og skattur, sum viðvíkir bókingum á eginognini, verður innroknaður beinleiðis á eginognina.
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Fíggjarstøðan
Materiell støðisogn
Materiell støðisogn verðura virðisásett til kostprís við uppskrivingum løgdum aftrat og við frádrátti av samlaðum avskrivingum.
Avskrivingargrundarlagið er kostprísur við frádrátti av væntaðum restvirði eftir lokna nýtslutíð.
Grundøki verða ikki avskrivað.
Kostprísur er útveganarprísur umframt kostnaðir, ið beinleiðis eru knýttir at útveganini og til dagin, tá ið ognin er klár at taka í nýtslu.
Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku roknskaparárini og er sett út frá væntaðu brúkstíðini og
restvirðum:
Bygningar
Rakstrartól og innbúgv

Brúkstíð
10-50 ár
2-5 ár

Restvirði
0%
0%

Vinningur ella tap í sambandi við sølu av materiellari støðisogn verða gjørd upp sum munurin
millum søluupphæddina, við frádrátti av sølukostnaði, og roknskaparliga virðið av støðisognini
søludagin. Vinningur ella tap verða innroknað undir avskrivingar í rakstrarroknskapinum.
Kapitalpartar í dótturfeløgum og leyst atknýttum feløgum
Kapitalpartar í dótturfeløgum og leyst atknýttum feløgum verða innroknaðir í fíggjarstøðuna við
lutfalsliga partinum av roknskaparliga innara virðinum í feløgunum, ið er gjørt upp sambært
roknskaparreglunum hjá móðurfelagnum, við frádrátti ella ískoyti av ikki staðfestum innanhýsis
vinningi og tapi í samtakinum og við frádrátti ella ískoyti av restvirðinum á møguligum goodwill,
sum er gjørt upp sambært yvirtøkuháttinum.
Nettouppskriving av kapitalpørtum í dótturfeløgum og leyst atknýttum feløgum verður undir eginognini flutt til tiltakspening til nettouppskriving eftir innaravirðisháttinum í tann mun roknskaparliga virðið er hægri enn útveganarvirðið frádrigið avskrivingar upp á goodwill.

12

P/F Elektron
Ársfrásøgn 2015
Skrás.nr. 100

Nýttur roknskaparháttur

Dótturfeløg og leyst atknýtt feløg við negativum roknskaparligum innara virði verða innroknað til
0 kr., og ein møgulig áogn hjá hesum feløgum verður niðurskrivað við móðurfelagsins lutfalsliga
parti av negativa innara virðinum. Um negativa roknskaparliga innara virðið er hægri enn áognin,
verður restupphæddin innroknað sum ein avseting í tann mun, móðurfelagið hevur rættarliga ella
veruliga skyldu til at taka á seg fíggjarligu skyldurnar hjá dótturfelagnum.
Áogn
Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, sum vanliga svarar til áljóðandi virði, við
frádrátti av væntaðum tapum.
Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning
Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning verða virðisásett til søluvirði av framda arbeiðinum. Søluvirðið verður uppgjørt grundað á hvussu stórur partur av arbeiðinum er liðugur fíggjarstøðudagin
og samlaðu væntaðu inntøkunum av teimum einstøku ígongdverandi arbeiðunum.
Tá ið søluvirðið av einum arbeiði í gerð ikki kann gerast upp álítandi, verður søluvirðið sett til
staðfestar kostnaðir ella nettorealisatiónsvirðið, um hetta er lægri.
Tey einstøku arbeiðini í gerð verða innroknað í fíggjarstøðuna sum áogn ella skuld treytað av
nettovirðinum av søluupphæddini frádrigið akontofaktureringar og undangjøld.
Kostnaðir í sambandi við søluarbeiði og at fáa í lag eina avtalu verða innroknaðir í rakstrarroknskapin so hvørt sum hesir verða staðfestir.
Virðisbrøv og kapitalpartar
Virðisbrøv og kapitalpartar, ið eru innroknað undir ogn í umferð, verða virðisásett til dagsvirði
(børskursin) við roknskaparlok. Dagsvirðið verður ásett út frá seinast skrásetta sølukursinum.
Vinningsbýti
Uppskot til vinningsbýti verður innroknað sum ein serstøk upphædd undir eginognini. Vinningsbýti verður innroknað sum ein skylda, tá ið útlutanin er samtykt av aðalfundinum.
Avsetingar
Avsetingar verða innroknaðar, tá felagið við støði í eini hending, sum er íkomin í seinasta lagi
fíggjarstøðudagin, hevur eina rættarliga ella veruliga skyldu, og tað er sannlíkt, at felagið skal av
við fíggjarligar ágóðar fyri at gjalda skylduna.
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Tá ið tað er sannlíkt, at samlaðu kostnaðirnir viðvíkjandi einum arbeiði í gerð verða hægri enn
samlaðu inntøkurnar, verður samlaða væntaða tapið útreiðsluført og avsett. Avsetingin verður tikin við sum kostnaður undir framleiðslukostnaðum.
Skyldugur skattur og útsettur skattur
Skyldugur skattur og skattaáogn verða innroknað í fíggjarstøðuna sum roknaður skattur av ársins
skattskyldugu inntøku javnað fyri skatt frá skattskyldugu inntøkuni fyri undanfarin ár.
Útsettur skattur verður uppgjørdur eftir fíggjarstøðu skuldarháttinum av fyribils munum millum
roknskaparligu og skattligu virðini av ognum og skyldum, gjørd upp við støði í ætlaðu nýtsluni
av ognini ávikavist afturgjaldan av skylduni.
Útsett skattaáogn, íroknað skattliga virðið av framflytingarheimilaðum skattligum halli, verður
uppgjørd til tað virði, sum áognin verður mett at kunna realiserast til, antin við javnaði av skatting av framtíðar vinningi ella við mótrokning av útsettum skattaskyldum.
Útsettur skattur verður virðisásettur við støði í teimum skattareglum og skattasatsum, sum við
galdandi lóg fíggjarstøðudagin verða galdandi, tá ið tann útsetti skatturin væntandi skal gjaldast. Í
teimum førum at skattliga virðið kann gerast upp eftir ymsum skattareglum, verður útsettur skattur virðisásettur við støði í ætlaðu nýtsluni av ognini ávikavist gjalding av skylduni.
Broytingar í útsettum skatti, sum standast av broytingum í skattasatsi, verða innroknaðar í rakstrarroknskapin. Nýtti skattasatsurin í hesum ári er 18%.
Skuld
Fíggjarligar skyldur
Við lántøku verður lániskyldan innroknað sum móttikin upphædd við frádrátti av staðfestum
transaktiónskostnaðum. Síðani verða fíggjarligar skyldur virðisásettar til amortiseraðan kostprís
svarandi til kapitaliserað virði við nýtslu av tí effektivu rentuni, soleiðis at munurin millum móttikna upphædd og áljóðandi virðið verða innroknað í rakstrarroknskapin yvir lánitíðarskeiðið.
Onnur skuld verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, sum vanliga svarar til áljóðandi virði.
Umrokning av fremmandum gjaldoyra
Transaktiónir í fremmandum gjaldoyra verða umroknaðar til kursin transaktiónsdagin. Gjaldoyramunir, ið íkoma millum kursin transaktiónsdagin og kursin gjalddagin, verða innroknaðir í
rakstrarroknskapin sum ein fíggjarligur postur.
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Áogn, skuld og aðrar peningaligar upphæddir í fremmandum gjaldoyra, sum ikki eru avroknaðar
fíggjarstøðudagin, verða umroknaðar til kursin fíggjarstøðudagin. Munurin millum kursin fíggjarstøðudagin og kursin tann dagin, tá ið áognin ella skuldin íkom, verður innroknaður í rakstrarroknskapin undir fíggjarligum inntøkum og kostnaðum.
Støðisogn, ið er keypt í fremmandum gjaldoyra, verður umroknað til kursin keypsdagin.

Peningastreymsuppgerð
Peningastreymsuppgerðin vísir peningastreymar felagsins í árinum býtt á økini rakstrarvirksemi,
íløguvirksemi og fíggjarvirksemi og broytingar í tøkum peningi í árinum umframt tøka pening
felagsins við ársbyrjan og ársenda.
Peningastreymur frá rakstrarvirksemi
Peningastreymurin frá rakstrarvirkseminum verður uppgjørdur sum ársins úrslit javnað fyri ikki
kontantar rakstrarupphæddir, broytingar í arbeiðskapitali umframt goldnum partafelagsskatti.
Arbeiðskapitalurin fevnir um ogn í umferð frádrigið stuttfreistaða skuld og tær upphæddir, sum
eru partur av tøka peninginum.
Peningastreymur frá íløguvirksemi
Peningastreymurin frá íløguvirkseminum fevnir um gjøld í sambandi við keyp ella sølu av feløgum og virksemi umframt keyp ella sølu av immateriellari, materiellari og fíggjarligari støðisogn.
Peningastreymur frá fíggjarvirksemi
Peningastreymurin frá fíggjarvirkseminum fevnir um broytingar í stødd ella samanseting av partapeningi felagsins og kostnaðum knýttir at hesum umframt upptøku av lánum, gjaldan av avdráttum og útgjald av vinningsbýti til partaeigarar.
Tøkur peningur
Tøkur peningur fevnir um tøkar peningaupphæddir og stuttfreistað virðisbrøv, sum uttan forðing
kunnu umbýtast til tøkan pening, og har vandin fyri virðisbroytingum er uttan týdning.
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Høvuðs- og lyklatøl
Frágreiðing til lyklatølini.
Ognaravkast

Úrslit áðrenn fíggjarpos tar x 100
Ogn til samans

Tryggleikastig

Eginogn við ársenda x 100
Ogn til samans við ársenda

Renting av eginognini

Vanligt úrslit eftir skatt x 100
Miðal eginogn

16

P/F Elektron
Ársfrásøgn 2015
Skrás.nr. 100

Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember 2015

Nota

Bruttoúrslit

2015

2014

kr.

tkr.

37.611.288

49.147

-37.113.571
-5.567.766

-49.433
-5.577

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

-5.070.049

-5.863

Inntøkur frá kapitalpørtum í atknýttum feløgum
Fíggjarligar inntøkur
Fíggjarligir kostnaðir

0
20
-1.505.488

-120
0
-1.278

Úrslit áðrenn skatt

-6.575.517

-7.261

-761.258

1.249

Ársúrslit

-7.336.775

-6.012

Fluttur vinningur

-7.336.775

-6.012

-7.336.775

-6.012

Starvsfólkakostnaður
Av- og niðurskrivingar

Útsettur skattur

1

2

17

P/F Elektron
Ársfrásøgn 2015
Skrás.nr. 100

Fíggjarstøða tann 31. desember 2015

Ogn
Nota
Grundøki og bygningar
Rakstrartól og innbúgv

2015

2014

kr.

tkr.

36.767.716
6.451.913

38.410
6.941

Materiell støðisogn

3

43.219.629

45.351

Kapitalpartar í atknýttum feløgum
Kapitalpartar í leyst atknýttum feløgum

4
5

0
2.225.866

2.226
0

Fíggjarlig støðisogn

2.225.866

2.226

Støðisogn til samans

45.445.495

47.577

8.610.625
4.218.876
0

11.776
4.163
761

12.829.501

16.700

1.275

0

5.462.754

2.708

Ogn í umferð til samans

18.293.530

19.408

Ogn til samans

63.739.025

66.985

Áogn av sølu og tænastum
Onnur áogn
Útsett skattaáogn
Áogn
Virðisbrøv
Tøkur peningur
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Skyldur
Nota
Felagskapitalur
Uppskrivingargrunnur
Fluttur vinningur

2015

2014

kr.

tkr.

6.701.000
14.618.710
-11.283.694

6.701
14.619
-3.947

10.036.016

17.373

Aðrar avsetingar

4.135.000

0

Útsettar skyldur til samans

4.135.000

0

24.084.974

21.742

Eginogn

6

Lánistovnar
Langfreistað skuld

7

24.084.974

21.742

Stuttfreistaður partur av langfreistaðari skuld
Vøru- og tænastuskuld
Undanfakturerað arbeiði í gerð
Partafelagsskattur
Onnur skuld

7

3.402.800
6.681.255
9.511.349
0
5.887.631

3.094
4.139
7.194
4
13.439

Stuttfreistað skuld

25.483.035

27.870

Skuld til samans

49.568.009

49.612

Skyldur til samans

63.739.025

66.985

Veðsetingar og trygdarveitingar
Eigaraviðurskifti

8

9
10
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Peningastreymsuppgerð 1. januar - 31. desember 2015

Nota
Úrslit í tíðarskeiðnum
Javningar
Broyting í rakstrarkapitali

2015

2014

kr.

tkr.

-7.336.775
7.836.492
4.891.415

-6.012
5.952
7.601

5.391.132

7.541

20
-1.505.488

0
-1.279

3.885.664

6.262

0

-465

3.885.664

5.797

Keyp av materiellari støðisogn

-3.365.205

-11.391

Peningastreymar frá íløguvirksemi

-3.365.205

-11.391

Afturrindan av skuld kredittstovnar
Upptikin skuld til lánistovnar

-3.326.200
5.562.500

-3.250
7.440

Peningastreymar frá fíggjarvirksemi

2.236.300

4.190

Broyting í tøkum peningi

2.756.759

-1.404

Tøkur peningur 1. januar 2015

2.707.270

4.112

Tøkur peningur 31. desember 2015

5.464.029

2.708

Tøkur peningur kann sundurgreinast soleiðis:
Tøkur peningur
Virðisbrøv

5.462.754
1.275

2.708
0

Tøkur peningur 31. desember 2015

5.464.029

2.708

Peningastreymar frá rakstri áðrenn fíggjarpostar
Rentuinngjaldingar og líknandi
Rentuútgjaldingar og líknandi
Peningastreymar frá vanligum rakstri
Goldin partafelagsskattur
Peningastreymar frá rakstrarvirksemi

11
12
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1

2014

kr.

tkr.

Starvsfólkakostnaður
Lønir
Eftirlønartryggingar
Onnur lønartengd gjøld

Av hesum er samsýning til stjórn og nevnd
Miðaltal av starvsfólkum

2

2015

31.960.008
2.594.449
2.559.114

41.516
4.908
3.009

37.113.571

49.433

1.405.000

2.899

60

69

761.258

-1.249

761.258

-1.249

Útsettur skattur
Útsettur skattur í árinum
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3

Materiell støðisogn
Grundøki og
bygningar

Rakstrartól
og innbúgv

Til samans

Keypsvirði við ársbyrjan 1. januar 2015
Tilgongd í árinum
Frágongd í árinum

28.316.975
0
0

19.988.384
3.365.205
-302.985

48.305.359
3.365.205
-302.985

Keypsvirði við árslok 31. desember 2015

28.316.975

23.050.604

51.367.579

Uppskriving við ársbyrjan 1. januar 2015

16.717.000

0

16.717.000

Uppskriving við árslok 31. desember 2015

16.717.000

0

16.717.000

Av- og niðurskrivingar við ársbyrjan 1. januar
2015
Avskrivingar í árinum
Afturførdar avskrivingar upp á seldar ognir

6.623.240
1.643.019
0

13.048.929
3.852.747
-302.985

19.672.169
5.495.766
-302.985

Av- og niðurskrivingar við árslok 31. desember
2015

8.266.259

16.598.691

24.864.950

36.767.716

6.451.913

43.219.629

Roknskaparligt virði 31. desember 2015
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4

2015

2014

kr.

tkr.

Kapitalpartar í atknýttum feløgum
Kostprísur við ársbyrjan 1. januar 2015
Frágongd í árinum
Flytingar

6.930.000
-1.679.999
-5.250.001

6.930
0
0

0

6.930

-4.704.134
1.679.999
3.024.135
0

-4.584
0
0
-120

Virðisjavningar við árslok 31. desember 2015

0

-4.704

Roknskaparligt virði 31. desember 2015

0

2.226

Kostprísur við árslok 31. desember 2015
Virðisjavningar við ársbyrjan 1. januar 2015
Frágongd í árinum
Flytingar
Ársúrslit
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5

2015

2014

kr.

tkr.

Kapitalpartar í leyst atknýttum feløgum
Kostprísur við ársbyrjan 1. januar 2015
Flytingar

0
5.250.001

0
0

Kostprísur við árslok 31. desember 2015

5.250.001

0

Virðisjavningar við ársbyrjan 1. januar 2015
Flytingar

0
-3.024.135

0
0

Virðisjavningar við árslok 31. desember 2015

-3.024.135

0

2.225.866

0

Roknskaparligt virði 31. desember 2015

Kapitaláhugamál í leyst atknýttum feløgum kunnu sundurgreinast soleiðis:

Navn

Heimstaður

P/F MínBoks

Tórshavn

Partapeningur
5.250.000

Atkvøðu- og
eigarapartur Eginogn
50%

9.130.926

Ársúrslit
-599.722
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6

Eginogn
Felagskapitalur

Uppskrivinga
rgrunnur

Fluttur
vinningur

Til samans

Salda við ársbyrjan 1. januar
2015
Ársúrslit

6.701.000
0

14.618.710
0

-3.946.919
-7.336.775

17.372.791
-7.336.775

Eginogn 31. desember 2015

6.701.000

14.618.710

-11.283.694

10.036.016

Felagskapitalurin kann sundurgreinast soleiðis:
1 partabræv á 2.300 tkr.
1 partabræv á 1.900 tkr.
1 partabræv á 1.701 tkr.
1 partabræv á 400 tkr.
1 partabræv á 300 tkr.
1 partabræv á 100 tkr.
Ongi partabrøv hava serlig rættindi.

Gongdin í felagskapitalinum kann lýsast soleiðis:
2015

2014

2013

2012

2011

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Felagskapitalur 1.
januar 2015
Tilgongd í árinum
Frágongd í árinum

6.701.000
0
0

6.701.000
0
0

6.700.000
1.000
0

6.700.000
0
0

6.700.000
0
0

Felagskapitalur 31.
desember 2015

6.701.000

6.701.000

6.701.000

6.700.000

6.700.000
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7

Langfreistað skuld

Lánistovnar

8

Langfreistað
skuld
1. januar 2015

Langfreistað
skuld
31. desember
2015

Avdráttir
næsta ár

Restskuld
aftan á 5 ár

21.741.474

24.084.974

3.402.800

10.473.774

21.741.474

24.084.974

3.402.800

10.473.774

2014

kr.

tkr.

Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning
Arbeiði í gerð, søluprísur
Arbeiði í gerð, ávegisfakturerað

Verður innroknað í fíggjarstøðuna soleiðis:
Undanfakturerað arbeiði í gerð

9

2015

18.570.651
-28.082.000

6.506
-13.700

-9.511.349

-7.194

-9.511.349

-7.194

-9.511.349

-7.194

Veðsetingar og trygdarveitingar
Í grundøki og bygingi felagsins, við einum roknskaparligum virði á 36,8 mió.kr., eru veðsett
ognarveðbrøv á til samans 58,2 mió.kr.
Felagið hevur veitt tollábyrgd fyri til samans 350 tkr.
Felagið hevur eventualskyldur við árslok 2015 um avtalur viðvíkjandi ritbúnaði og lýsingarog licensavtalum á til samans 558 tkr., ið eru bindandi fram til við árslok 2016.
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10 Eigaraviðurskifti
Niðanfyristandandi partaeigarar eru skrásettir í eigarabók felagsins at eiga í minsta lagi 5% av
atkvøðunum ella í minsta lagi 5% av eginogn felagsins:
P/F BankNordik
P/F Eik Banki
Føroya Landsstýri

2015

2014

kr.

tkr.

11 Peningastreymsuppgerð - javningar
Fíggjarligar inntøkur
Fíggjarligir kostnaðir
Av- og niðurskrivingar íroknað tap og vinning við sølu
Inntøkur frá kapitalpørtum í atknýttum feløgum
Útsettur skattur

-20
1.505.488
5.569.766
0
761.258

0
1.278
5.803
120
-1.249

7.836.492

5.952

3.448.542
4.135.000
-2.692.127

5.765
0
1.836

4.891.415

7.601

12 Peningastreymsuppgerð - broyting í rakstrarkapitali
Broyting í áogn
Broyting í øðrum avsetingum
Broyting í útvegarum v.m.
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