GÓÐKENNINGARSKJAL FYRI
GREINAROKNSKAPIN (EK 75.1)
Vegna landsstýrismannin góðkennir undirritaði aðalstjóri hjálagda greinaroknskapin fyri:
Grein#:

Greinaheiti:

Dagfesting:

Tíðarskeið:

Undirskrift aðalstjórans:

Sambært ásetingunum í § 9, stk. 1, í roknskaparkunngerðini, og í pkt. 2.1 í roknskaparrundskrivinum, skal
greinaroknskapurin verða góðkendur mótvegis Fíggjarmálastýrinum. Greinaroknskapurin skal verða
góðkendur í seinasta lagi 10. í øðrum mánaðinum eftir mánaðarlok. Greinaroknskapurin er ein samandráttur
av játtanar-/mánaðarroknskapunum, ið eru skrásettir undir greinini (greinaroknskapurin fevnir yvir øll virkin
stovnsnummur undir greinini). At greinaroknskapurin er góðkendur merkir, at aðalstjórin váttar:
1. at játtanarroknskapirnir, ið liggja undir greinaroknskapinum, allir eru góðkendir sambært galdandi
reglum,
2. at allar játtanir og møguligar eykajáttanir eru rætt skrásettar í játtanarroknskapunum,
3. at allar inntøkur og útreiðslur eru bókaðar,
4. at allar bókingar eru konteraðar rætt á standardroknskaparkontur sambært Kontuskipan landsins,
5. at allar inntøkur og útreiðslur eru bókaðar á rætt fíggjarár sambært § 13 í roknskaparkunngerðini,
6. at bókaðu lønarútreiðslurnar eru rættar og samsvara við lønarútgjaldingar í lønarskipanum,
7. at allar saldur á fíggjarstøðuni eru rætt tiknar við, her eisini at allar peningastovnskontur, sum
aðalstýrið og stovnar undir stýrinum hava ræði á, eru skrásettar á fíggjarstøðuni og stemma við
kontuavrit frá peningastovnunum,
8. at ogn, skuld og nýtsla eru gjørd rætt upp,
9. at nýtslan er hóskandi í mun til virksemið í farna tíðarskeiði,
10. at neyðug tiltøk eru sett í verk, um fyritreytirnar fyri játtanunum eru broyttar, so tær t.d. ikki fara at
halda,
11. at samsvar er millum Búskaparskipan landsins og egnar búskaparskipanir,
12. at alt er stemmað av, so sum ásett er í roknskaparreglugerðunum hjá aðalstýrinum og stovnunum
undir stýrinum,
13. at ásettu mannagongdirnar í roknskaparreglugerðunum eru hildnar,
14. at aðalstýrið hevur eitt fullfíggjað og dagført yvirlit yvir stovnsleiðarar, sum eisini er latið
gjaldstovuni.
15. at allar almennar ognir, sum ásett í roknskaparreglugerðini, eru skrásettar í roknskapi landsins (sí
eisini roknskaparvegleiðing 2004-8.0-A).
Niðanfyri, undir teiginum viðmerkingar og á møguligum fylgiskjølum, sum víst verður til, skal verða kunnað
um viðurskifti, sum ikki eru í lagi. Viðmerkingarnar skulu verða stuttar, greiðar og viðkomandi.
Viðmerkingar:

(EK 75.1) Føroya Gjaldstova 04-12-06

