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Leiðsluátekning

Nevndin og stjórnin hava í dag viðgjørt og góðkent ársfrásøgnina fyri roknskaparárið
1. januar - 31. desember 2016 fyri Norðoyatunnilin P/F.

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 2016 umframt av felagsins virksemi fyri roknskaparárið 1.
januar - 31. desember 2016.

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

Ársfrásøgnin verður løgd fram til góðkenningar ársaðalfundsins.

Tórshavn, tann 23. mars 2017

Stjórn

Uni Danielsen
stjóri

Nevnd

Jens Kári Vilhelm, formaður Heri M. Hammer, næstform. Jóhanna á Bergi
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Váttanir frá óheftum grannskoðara 

Til kapitaleigaran í Norðoyatunnilin P/F

Átekning á ársroknskapin

Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Norðoyatunnilin P/F fyri roknskaparárið 1. januar -
31. desember 2016 við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapur, fíggjarstøða 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 sam-
svari við ársroknskaparlógina. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av innanhýsis eftirliti-
num, ið leiðslan metir skal til, fyri at gera ársroknskapurin 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 me-
tir 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 váðametin-
gini 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. Grannskoðanin 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.

Niðurstøða

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins ognum,
skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember og av úrslitinum av virksemi felagsins  í roknskap-
arárinum 1. januar - 31. desember 2016 samsvarandi ársroknskaparlógini.
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Váttanir frá óheftum grannskoðara 

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, 23. mars 2017

Numo  Sp/f
løggilt grannskoðanarvirki

Símun Absalonsen
Statsaut. revisor

3



Upplýsingar um felagið

Felagið Norðoyatunnilin P/F
Hoyvíksvegur 65
Postrúm 1010
110 Tórshavn

Skrás.nr.: 3298
Roknskaparár:1. januar - 31. desember

Nevnd Jens Kári Vilhelm, formaður       
Heri M. Hammer, næstform.
Jóhanna á Bergi

Stjórn Uni Danielsen, stjóri 

Grannskoðan Numo  Sp/f
løggilt grannskoðanarvirki
Undir Bryggjubakka 13
100  Tórshavn

Ársaðalfundur Ársaðalfundur verður hildin eftir nærri áseting.
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Leiðslufrágreiðing

Høvuðsvirksemi felagsins

Endamál felagsins er at gera tunnil millum Eysturoy og Borðoy og hartil hoyrandi vegagerð, hava
rakstur av tunlinum um hendur umframt aðra vinnu, sum hevur samband við hetta virksemi.

Lógargrundarlag

Felagið varð stovnað við 30 mió kr. í løgujáttan á fíggjarlógini og eykajáttanarlógini í 2001.
Ognarrættur, eftirlit, peningajáttan 235 mió kr. krøv til felagið, nýtslugjøld, ognartøka, skattlig
viðurskifti, eftiransing og kunning eru ásett í Ll 33/2002 (Anlegslóg) um fast samband um
Leirvíksfjørð.

Gongdin í virksemi og fíggjarlig viðurskifti

Ársins nettosøla er tkr. 24.453 móti tkr. 24.325 seinasta ár. Leiðslan metir at nettoúrslitið er
nøktandi. Úrslitið eftir skatt er 4.968 tkr. ímóti 4.826 tkr seinasta ár. Leiðslan metir úrslitið vera
nøktandi.

Umsitingarkostnaður

Raksturin er skipaður í samstarvi við Pf Vágatunnilin, sum nýtir somu hølir, útgerð og starvsfólk.
Millumroknað verður í mun til nýtsluna hjá hvørjum felagið sær.

Framtíðarútlit

Mett verður, at felagið framhaldandi fer at hava eitt nøktandi rakstrarúrslit og positivt gjaldføri í
2017.

Hendingar eftir roknskaparlok

Tað er onki hent eftir roknskaparlok, sum avgerandi broytir metingina av ársfrásøgn felagsins.
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Nýttur roknskaparháttur

Ársfrásøgnin hjá Norðoyatunnilin P/F fyri 2016 er gjørd í samsvari við ásetingarnar í
ársroknskaparlógini for fyritøkur í roknskaparflokki B.

Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til síðsta ár.

Ársfrásøgnin fyri 2016 er gjørd í donskum krónum.

Ein grundleggjandi statusfeilur viðv. eldri árum er rættaður í samanberingartølunum. Feilurin er
rættaður soleiðis: Eginognin við árslok 2015 er økt við kr. 1.335.720 og forútgoldin gjøld er
minkað við kr. 1.335.720. Feilurin ávirkar ikki roknskapartølini fyri 2016.

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/frádrátti
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 verður innroknað í rakstrarroknskapin, um veiting og váði eru farin til keypara innan
roknskaparlok og inntøkan er álítandi uppgjørd og væntast at koma inn.
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Nýttur roknskaparháttur

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 umfata kostnaðir til sølu, marknaðarføring, fyrisiting, hølir, tap av
áogn o.l.

Av og niðurskrivingar

Av og niðurskrivingar fevna um ársins av-  og niðurskrivingar upp á materiella støðisogn.

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.

Skattur av ársúrslitinum

Skattur av ársúrslitinum fevnir um partafelagsskatt og broyting í útsettum skatti, íroknað
broytingar ið stava frá broyting í skattastigi. Skattur, sum viðvíkur ársúrslitinum, verður inn-
roknaður í rakstrarroknskapin og skattur, sum viðvíkur bókingum beinleiðis á eginognini, verður
innroknaður beinleiðis á eginognina. Møgulig skattaáogn verður ikki førd í roknskapin.

Fíggjarstøðan

Materiell støðisogn

Materiell støðisogn verður virðisásett til kostprís við frádrátti av samlaðum av- og niðurskrivin-
gum.

Avskrivingargrundarlagið er kostprísur við frádrátti av væntaðum restvirði eftir lokna nýtslutíð.

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

Kostprísurin á eini ogn verður býttur sundur í serstakar partar, ið verða avskrivaðir hvør sær, um
nýtslutíðin er ymisk fyri ymsu partarnar. 
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Nýttur roknskaparháttur

Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku roknskaparárini og er grundað á hesar metingar um
nýtslutíðina á ognunum:

 Brúkstíð
Vegir og tunnil 10-14 ár  
Rakstrartól, innbúgv og onnur støðisogn 3-5 ár  

Ognir við einum kostprísi undir kr. 20.000 verða rakstrarførdar í útveganarárinum.

Áogn

Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Fyri at
standa ímóti møguligum tapi, verður niðurskrivað til nettorealisatiónsvirði.

Skyldur

Við lántøku verða fíggjarligar skyldur innroknaðar við eini upphædd svarandi til móttiknu upp-
hæddina frádrigið transaktiónskostnaðir. Seinni verða fíggjarligu skyldurnar virðisásettar til amor-
tiseraðan kostprís svarandi til kapitaliseraða virðið við nýtslu av effektivu rentuni, soleiðis at mu-
nurin millum móttiknu upphæddina og áljóðandi virðið verður innroknaður í rakstrarroknskapin
yvir lánitíðarskeiðið.
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Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember 2016

Nota 2016
kr.

2015
kr.

Nettosøla 24.453.450 24.325.635

Aðrir uttanhýsis kostnaðir -6.746.634 -3.760.726

Bruttoúrslit 17.706.816 20.564.909

Starvsfólkakostnaður 1 -126.863 -124.800
Av- og niðurskrivingar -8.433.159 -11.437.486
Aðrir rakstrarkostnaðir -2.593.571 -2.647.508

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 6.553.223 6.355.115

Fíggjarligar inntøkur 4.879 9.227
Fíggjarligir kostnaðir -1.024.316 -1.538.219

Úrslit áðrenn skatt 5.533.786 4.826.123

Skattur av ársúrslitinum -565.582 0

Ársúrslit 4.968.204 4.826.123
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2016

Nota 2016
kr.

2015
kr.

Ogn

Vegir og tunnil 257.430.540 265.261.845
Rakstrartól, innbúgv og onnur støðisogn 272.177 874.032

Materiell støðisogn 2 257.702.717 266.135.877

Støðisogn til samans 257.702.717 266.135.877

Rávøra og hjálpitilfar 189.269 189.269

Vørugoymslur 189.269 189.269

Áogn av sølu og tænastum 1.608.239 2.892.727
Onnur áogn 266.004 231.226

Áogn 1.874.243 3.123.953

Tøkur peningur 12.751.501 9.032.690

Ogn í umferð til samans 14.815.013 12.345.912

Ogn til samans 272.517.730 278.481.789
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2016

Nota 2016
kr.

2015
kr.

Skyldur

Felagskapitalur 235.000.000 235.000.000
Fluttur vinningur 18.136.882 11.832.958

Eginogn 3 253.136.882 246.832.958

Útsettur skattur 565.582 0

Avsetingar til samans 565.582 0

Skuld til fíggjarstovnar 1.755.747 14.222.128

Langfreistað skuld 1.755.747 14.222.128

Stuttfreistaður partur av langfreistaðari skuld 12.472.377 11.991.680
Frammanundan goldið hald 3.562.759 3.981.475
Vøru- og tænastuskuld 940.521 1.216.657
Onnur skuld 83.862 236.891

Stuttfreistað skuld 17.059.519 17.426.703

Skuld til samans 18.815.266 31.648.831

Skyldur til samans 272.517.730 278.481.789

Veðsetingar og trygdarveitingar 4

11



Notur til ársfrasøgnina

2016
kr.

2015
kr.

1 Starvsfólkakostnaður

Lønir 121.782 120.912
Onnur lønartengd gjøld 5.081 3.888

126.863 124.800

2 Materiell støðisogn

Vegir og
tunnil

Rakstrartól,
innbúgv og

onnur
støðisogn

Keypsvirði 1. januar 2016 371.818.490 4.676.463

Keypsvirði 371.818.490 4.676.463

Av- og niðurskrivingar 1. januar 2016 106.556.646 3.802.431
Avskrivingar í árinum 7.831.304 601.855

Av- og niðurskrivingar 114.387.950 4.404.286

Roknskaparligt virði 31. desember 2016 257.430.540 272.177
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Notur til ársfrasøgnina

3 Eginogn

Felags-
kapitalur

Fluttur
vinningur Til samans

Salda 1. januar 2016 235.000.000 11.832.958 246.832.958
Rætting av týðandi feili, netto 0 1.335.720 1.335.720

Tillagað eginogn 1. januar 2016 235.000.000 13.168.678 248.168.678

Ársúrslit 0 4.968.204 4.968.204

Eginogn 235.000.000 18.136.882 253.136.882

4 Veðsetingar og trygdarveitingar

Sum trygd fyri skuld til fíggjarstovnar, t.kr. 14.228, er veitt veð í tunnli. Tinglisin veðrættur
er 460 mió. kr.
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