Góðkenning í Roknskapargóðkenningarskipanini (RGS) av
mánaðarroknskapum
Í roknskaparrundskrivinum er ásett, at aðalráðini hava ábyrgdina av, at økini/stovnarnir virka
sambært góðkendum og dagførdum roknskaparreglugerðum. Somuleiðis hava aðalráðini ábyrgd av,
at fylgt verður við, at mánaðarroknskapir og ársroknskapurin verða góðkendir.
Roknskaparreglugerðin, við skipaðum ábyrgdar- og heimildarreglum, er ein sundurgreining av tí
ræðisrætti, sum løgtingið hevur litið einum landsstýrismanni upp í hendi. Landsstýrismaðurin hevur
skipað roknskaparøkið forsvarliga, tá ið allar roknskaparreglugerðir eru gjørdar og góðkendar, og tá
ið eftirlit er við, at ásettu mannagongdirnar verða hildnar.
Góðkenningarorðingarnar í RGS eru, sum umrøtt niðanfyri.

Stovnsleiðarin góðkennir sín roknskap
Hvønn mánað verður váttað:
Stovnsleiðarin váttar, at ásettu mannagongdirnar í roknskaparreglugerðini eru hildnar, og at alt er
stemmað sum ásett í roknskaparreglugerðini.
Eg vátti:
1. At roknskapurin er rættur, herímillum at skrásetingarnar eru:
1. Fullfíggjaðar, t.e. at allar skrásetingar og hendingar, sum skulu vera skrásettar, eru
skrásett, og at tað liggja ikki týðandi upphæddir óbókaðar, sum hava við sær, at
roknskapurin ikki gevur eina rætta mynd
2. Neyvar, t.e. at upphæddir og aðrar dátur, sum viðvíkja skrásetingum og hendingum,
eru bókaðar rætt
2. At játtanin fer at halda
3. At samsvar er millum egnar búskaparskipanir og Búskaparskipan landsins, herímillum at
tað, sum er bókað á kontu 7510, er rætt

Við árslok (tíðarskeið 14 ella 15) verður váttað:
Stovnsleiðarin váttar, at ásettu mannagongdirnar í roknskaparreglugerðini eru hildnar, og at alt er
stemmað sum ásett í roknskaparreglugerðini.
Eg vátti:
1. At roknskapurin er rættur, herímillum at skrásetingarnar eru:
a. Fullfíggjaðar, t.e. at allar skrásetingar og hendingar, sum skulu vera skrásettar,
eru skrásett, og at tað liggja ikki týðandi upphæddir óbókaðar, sum broyta, at
roknskapurin gevur eina rætta mynd
b. Neyvar, t.e. at upphæddir og aðrar dátur, sum viðvíkja skrásetingum og
hendingum, eru bókaðar rætt
2. At játtanin fer at halda

3. At samsvar er millum egnar búskaparskipanir og Búskaparskipan landsins, herímillum
at tað, sum er bókað á kontu 7510, er rætt
4. At allar ognir eru skrásettar í roknskapi landsins
5. at allar áognir, frammanundan goldnar og skyldugar upphæddir, veittar trygdir
skrásettar, so hann gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum
og somuleiðis av ogn og skuld við fíggjarárslok, herímillum eisini at sett er av til tap
uppá skuldarar

Aðalstjórin váttar sín greinaroknskap
(altíð sama váttan)

Eg vátti:
At allir stovnsleiðarar hava váttað mánaðar- og/ella ársroknskapir sum ásett í galdandi
roknskaparreglum
At støða er tikin til møgulig fyrivarni og/ella viðmerkingar frá stovnsleiðarum.
At neyðug tiltøk eru sett í verk, eru fyritreytirnar fyri játtanum á høvuðskontu- og greinastigi
broyttar, so tær t.d. ikki fara at halda.

Landsstýrismaðurin váttar sín greinaroknskap
(altíð sama váttan)
Eg vátti, at aðalstjóri og stovnsleiðarar hava kunnað meg um øll týdningarmikil viðurskifti fevnd av
roknskapargóðkenningini, og at eg havi tikið hetta til eftirtektar.

