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Til bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar

Skýrsla þessi inniheldur niðurstöður endurskoðunar okkar á ársreikningi fyrir árið 2020 
og er ætlað að upplýsa um atriði sem komu í ljós við endurskoðunina og við teljum að 
eigi erindi við ykkur. 

Við munum fúslega ræða þau mál frekar sem fram koma í skýrslunni.

Við endurskoðunina höfum við það að markmiði að veita óháð álit á ársreikningnum 
og staðfesta að skýrsla bæjarstjóra og bæjarstjórnar uppfylli kröfur laga. 

Endurskoðun okkar mun ljúka samhliða áritun bæjarstjórnar og gerum við ráð fyrir að 
árita ársreikning sveitarfélagsins með fyrirvaralausri áritun þegar bæjarstjórn hefur 
samþykkt hann og mál sem fram koma á blaðsíðu 4 eru frágengin.

Skýrsla þessi verður formlega gefin út þegar við höfum lokið endurskoðuninni. 

Við viljum benda ykkur á mikilvæg atriði á blaðsíðu 20 sem útskýra:

— tilganginn með skýrslunni,

— hvaða takmarkanir eru á vinnunni sem fram fór,

— takmörkun á ábyrgð vegna dreifingar á skýrslunni.
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Gæði í endurskoðun okkar Gagnsæisskýrsla

Hugtakið gæði felur í sér að gera hið rétta og er það helsta forgangsverkefni 
okkar. Gæðaramminn útskýrir hvernig við skilum gæðavinnu og hvernig allir 
eigendur og starfsmenn leggja sitt af mörkum til þess. 

Gera ávallt hið rétta.

‘Skuldbindingar um gæði’ eru kjarninn í gæðarammanum 
ásamt stöðugri vöktun og endurbótum til að uppfylla kröfur 
gæðadrifkraftanna.

Drifkraftar gæða okkar eru hornsteinar í nálgun okkar ásamt 
stuðningi sérfræðinga gefa skýrar leiðbeiningar sem hvetja til 
réttrar framkvæmdar við endurskoðunina. 

  

Við skilgreinum „ gæði í endurskoðun” þegar endurskoðunin er unnin:

– með samræmdum hætti í takt við kröfur og tilgang viðeigandi 
faglegra staðla innan áreiðanlegs gæðastjórnunarkerfis, og 

– allar aðgerðir okkar eru unnar í umhverfi þar sem gerðar eru ítrustu
kröfur um hlutlægni, óhæði, siðferði og heiðarleika.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/is/pdf/2021/03/Gagnsaeisskyrsla-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/12/transparency-report-2020.pdf

  



		Perform quality engagements

		· We expect all engagements to be delivered in line with our definition of audit quality.

· To achieve this goal, all audit professionals need to critically assess audit evidence using professional judgement and scepticism and have the right support, tools and environment.

· Team members receive appropriate direction, coaching, supervision and review through EQC reviews and our second line of defence model.

· EQC reviewers are independent of the engagement team and have the appropriate experience and knowledge to perform an objective review of the more critical decisions and judgements made by the engagement team and the appropriateness of the financial statements.

· Our second line of defence model provides direct real-time support and coaching to engagement teams with the goal of assessing the audit work against the relevant professional standards, before audit opinions are signed. (Note to teams: consider if second line of defence is applicable to your audit engagement.)

Engagement teams monitor progress against agreed milestones and consult when necessary.







		Value drivers

		How each driver contributes to audit quality 



		Live our culture and values

		· Responsibility for quality starts at the top. This means defining and reinforcing accountability, roles and responsibilities throughout the team.

· All of our partners and employees are expected to act in line with the KPMG Global Code of Conduct. All individuals receive regular training on the Code and confirm their compliance with it.



		Embrace digital technology

		· Our intelligent, standards-driven audit workflow, KPMG Clara, is used to execute and document KPMG audits. 

· The new workflow guides audit teams through a series of steps in a logical sequence and has advanced D&A capabilities.

· This is designed to enhance AQ by providing a deeper understanding of data populations and the ability to identify higher risk transactions.



		Apply expertise and knowledge

		· Our audit methodology is aligned with professional standards, laws and regulations It emphasises applying appropriate professional scepticism in the execution of audit procedures and requires compliance with relevant ethical requirements, including independence.

· Our tools, workpapers and guidance are globally consistent, fully compliant with ISAs and are supplemented to comply with local auditing standards and regulatory or statutory requirements by member firms.

· Our workflow and methodology are scalable — adjusting the requirements to the size and complexity of the audit engagement.



		Nurture diverse skilled teams

		· One of the key drivers of quality is ensuring that our professionals have the appropriate skills and experience, passion and purpose, to deliver the highest quality in audit. This requires the right recruitment, promotion, retention, development and assignment of professionals.

· To invest in building the skills and capabilities of KPMG professionals, member firms promote a continuous learning environment and support a coaching culture.

· Engagement teams have access to a network of KPMG specialists – [e.g. IT, tax, treasury, actuarial, forensic and valuations] – either within their member firm or in other KPMG member firms. These specialists receive the training they need to ensure they have the competencies, capabilities and objectivity to appropriately fulfil their role. They also receive a global annual update on global quality performance issues.







		Supporting drivers

		How each driver contributes to audit quality



		Associate with the right clients and engagements 

		· Rigorous client and engagement acceptance and continuance policies are vital to our ability to ability to provide high-quality professional services.

· Member firms are required to re-evaluate all audit clients at least annually and/or when there is an indication that there may be a change in their risk profile.



		Be independent, objective and ethical

		· Our commitment to integrity and quality is enshrined in the KPMG values. Our values emphasise that, above all, we act with integrity, uphold the highest professional standards and provide sound advice while rigorously maintaining our independence and complying with laws, regulations and professional standards. 

· Building on our values is the KPMG Global Code of Conduct, which defines who we are and how we act.

· KPMG has robust and consistent independence policies and procedures, as well as tools to help member firms and staff comply with the requirements.



		Assess risks to quality

		· Identify and understand the risks to delivering quality engagements and implement effective mitigating controls.



		Communicate effectively

		· Honest and candid two-way communication with clients, including management and audit committees, is a key aspect of our reporting and quality service delivery.

· It’s also key to our own internal communications – e.g. with component auditors to ensure we stick to agreed timelines and that there are no surprises.

· Many member firms also issue their own Transparency Report.







The Global Quality Framework has been approved by the KPMG Global Board and aligns to the forthcoming ISQM1 standard. The following diagram shows how it maps to ISQM1 and to the previous ‘wheel’ framework.
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Niðurstaða endurskoðunar

Áherslur í endurskoðun

Óleiðréttir mismunir

Veikleikar í innra eftirliti
Við viljum benda á að á skrifstofu sveitarfélagsins er aðgreining starfa í 
ákveðnum tilfellum ekki með fullnægjandi hætti. Stjórnendur eru meðvitaðir 
um veikleikann

Við skoðun okkar á innra eftirliti komu ekki fram aðrir verulegir veikleikar á 
innra eftirliti.

Við höfum einnig komið á framfæri ábendingum um veikleika í innra eftirliti 
sem ekki teljast verulegir en tækifæri eru til úrbóta.

Mál frágengin samhliða seinni umræðu um ársreikning

̶ Staðfestingabréf stjórnenda

̶ Afgreiðsla og áritun bæjarstjórnar

̶ Undirrituð áritun endurskoðanda

̶ Lokaútgáfa endurskoðunarskýrslu

̶ Innra eftirlit og sniðganga stjórnenda á eftirliti

̶ Stjórnsýsluskoðun

̶ Áhrif heimsfaraldurs Covid19 og atburðir eftir reikningsskiladag

̶ Önnur atriði

Mismunum eða skekkjum sem fram koma við endurskoðunina er safnað 
á sérstaka mismunalista og er lagt mat á uppsöfnuð áhrif þeirra undir lok 
endurskoðunarinnar.
Ekki er um að ræða óleiðrétta mismuni.

Umfang endurskoðunar okkar nær yfir samstæðuársreikning 
sveitarfélagsins en undir hann falla sveitarsjóður, stofnanir og fyrirtæki 
þess, sbr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga.  

Yfirlit yfir umfang endurskoðunar má sjá á bls. 6.

Umfang endurskoðunar

Veikleikar í stjórnsýslu

Ekki komu fram verulegir veikleikar við könnun okkar á 
stjórnsýslu.
Í sérstakri skýrslu okkar til stjórnenda höfum við komið á framfæri 
ýmsum ábendingum í kjölfar stjórnsýsluskoðunar okkar.
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Mikilvægi

Tekjur 2020 (samkvæmt fjárhagsáætlun) 

1.701 m.kr.
(2019: 1.607 m.kr. (meðaltekjur)

Mikilvægi

51,0 m.kr.
3,0% af meðaltekjum
(2019: 48,2 m.kr., 3,0%)

Ákvörðun mikilvægis
Mikilvægismörk eru mat okkar á því hver ásættanleg skekkja í ársreikningi er. Við 
ákvörðun mikilvægismarka er lagt mat á hversu mikil skekkja yrði til þess að breyta 
ákvörðun notenda reikningsskilanna. 

Til að bregðast við uppsafnaðri áhættu eru endurskoðunaraðgerðir skipulagðar til að 
finna skekkjur sem eru lægri en mikilvægismörkin. Í sumum tilvikum lækkum við þessi 
mörk enn frekar vegna liða sem kunna að vekja mikinn áhuga notenda 
reikningsskilanna.  Við munum tilkynna um:

Mismunur tilkynntur til bæjarstjórnar (2019: 2,4 m.kr.)
2,6 m.kr. 

Mikilvægi fyrir eintaka liði reikningsskilanna (2019: 31,3 m.kr.)
33,2 m.kr.

Mikilvægi fyrir reikningsskilin í heild (2019: 48,2 m.kr.)
51,0 m.kr.

Leiðréttan mismun Óleiðréttan mismun Skekkjur og skortur á upplýsingum í 
skýringum (Leiðrétt og óleiðrétt)

Mikilvægi sem hlutfall af:

1,5%

Heildareignum

3,3%

Heildarkostnaði

1,6%

Heildareignum

3,3%

Heildarkostnaði
2020 2019
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Umfang endurskoðunar

Umfang endurskoðunar okkar nær yfir samstæðuársreikning sveitarfélagsins en undir hann falla sveitarsjóður, stofnanir og fyrirtæki þess, sbr. 
61. gr. sveitarstjórnarlaga.  

Við mat á umfangi er horft til tekna hverrar einingar sem fellur undir samstæðuna og er hlutfallsleg skipting sýnd hér að ofan. 

Sjóður / félag Hlutfall tekna Nálgun Endurskoðandi
Stykkishólmsbær 99,5% Endurskoðaður árseikningur KPMG

  Aðalsjóður A hluti

  Eignasjóður A hluti

  Þjónustustöð A hluti

  Hafnarsjóður B hluti

  Fráveita B hluti

  Dvalarheimili B hluti

  Þjónustuíbúðir B hluti

  Fasteignir Stykkishólms ehf B hluti 0,5% Óendurskoðaður ársreikningur KPMG

100,0%

Umfang endurskoðunar Stykkkishólmsbær 2020
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Fyrirhuguð áritun óháðs endurskoðanda
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Skilgreining

— Innra eftirlit og virkni þess er veigamikill þáttur í að tryggja áreiðanleika 
fjárhagsupplýsinga, örugga meðferð og vörslu fjármuna og að ekki hljótist tjón af 
villum, mistökum eða misnotkun.

Viðbrögð í endurskoðuninni

— Með fyrirspurnum, yfirferð fundargerða og skoðun á gögnum metur 
endurskoðunarteymi styrkleika þess eftirlitsumhverfis sem til staðar er. 

— Lykilferlar eru yfirfarnir með það að markmiði að bera kennsl á eftirlitsþætti sem 
stjórnendur hafa komið á til að bregðast við hættu á verulegri skekkju.

— Aðgreining starfa er könnuð t.d. með yfirferð á heimildum starfsmanna, 
aðgangsstýringum og öðrum þáttum í upplýsingakerfum sveitarfélagsins.

— Úrtaksprófanir eru framkvæmdar til staðfestingar á annars vegar réttmæti og tilurð 
kostnaðar og hins vegar til yfirferðar á heimildum aðila til samþykktar. 

— Við prófum eftirlit stjórnenda með framvindu fjárhagsáætlana .

Niðurstaða

Ekki komu fram verulegir veikleikar á innra eftirliti aðrir en þeir er snúa að aðgreiningu 
starfa en aðskilnaður á milli færslu bókhalds annars vegar, og greiðslna, hins vegar er 
ekki fullnægjandi. 

Samhliða vinnu okkar við endurskoðunina höfum við komið ábendingum okkar á 
framfæri við stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við hefur átt 
hverju sinni. 

Munum við fylgja ábendingum okkar eftir við endurskoðunarvinnu vegna ársins 2021.

Áherslur í endurskoðun
Þættir sem hafa áhrif á áhættumat okkar

Flækjustig Færslur við 
tengda aðila

Næmi fyrir 
sviksemi

1 Innra eftirlit og fjárhagskerfi
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Skilgreining

— Stjórnendur eru í þeirri aðstöðu að geta átt við fjárhagsfærslur og sett fram röng 
reikningsskil með því að sniðgagna eftirlitsaðgerðir sem annars virðast vera 
skilvirkar og þannig haft áhrif á reikningsskilin.

— Sniðgangi stjórnendur innra eftirlit getur það skapað sviksemisáhættu.

— Endurskoðendum er skylt að framkvæma aðgerðir sem miða sérstaklega að því 
að kanna hvort stjórnendur hafa sniðgengið eftirlit.

Viðbrögð í endurskoðuninni

— Við prófum virkni eftirlita með færslum og lokafærslum.

— Við metum hvort breytingar milli ára á aðferðum og forsendum við 
reikningshaldslegt mat eru viðeigandi.

— Við skoðum veruleg viðskipti sem eru ekki hluti af hefðbundinni starfsemi 
sveitarfélagsins eða eru óvenjuleg að einhverju leyti og mátum hvort þau væru 
viðeigandi.

— Við leitum að sviksemisfærslum með sjálfvirkum aðgerðum og gagnagreiningum.

— Við greinum og prófum verulegar færslur og lokafærslur sem voru færðar við 
undirbúning reikningsskilanna.

Niðurstaða

Ekki komu fram vísbendingar um sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti.

Áherslur í endurskoðun

2 Möguleg sniðganga stjórnenda á eftirliti

Þættir sem hafa áhrif á áhættumat okkar

Flækjustig Færslur við 
tengda aðila

Næmi fyrir 
sviksemi
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Skilgreining

̶ Samkvæmt 3. mgr. 72. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 skulu endurskoðendur 
sveitarfélaga meðal annars „kanna hvort fullnægjandi heimildir hafi verið fyrir 
útgjöldum og hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og einstakar ákvarðanir af 
hálfu þess eru í samræmi við reglur um fjármál sveitarfélags, ábyrga fjármálastjórn 
og upplýsingaskyldu sveitarfélaga.“ 

̶ Lagareglur gilda um form ákvarðana um álagningu skatta og þjónustugjalda og 
ákvarðana um hvers kyns útgjöld sveitarfélaga. 

̶ Séu ákvarðanir ekki teknar í samræmi við lög kann að leika vafi á heimildum til 
álagningar skatta og gjalda og ráðstöfunar fjármuna

Viðbrögð í endurskoðuninni

̶ Kannað var hvort bæjarstjórn hafi fylgt ákvæðum laga, reglna og samþykkta er lúta 
að stjórnsýslu, svo sem sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

̶ Í tengslum við stjórnsýsluskoðun var meðal annars aflað upplýsinga af heimasíðu 
sveitarfélagsins, vef Stjórnartíðinda og úr fundargerðum, auk þess sem tekin voru 
viðtöl við stjórnendur sveitarfélagsins. 

Niðurstaða

Ekki komu fram verulegar athugasemdir við stjórnsýsluskoðun okkar.

Við viljum taka fram að samhliða stjórnsýsluskoðun okkar höfum við komið
ábendingum okkar á framfæri við stjórnendur sveitarfélagsins eftir því sem við hefur
átt hverju sinni.

Auk þess komum við ábendingum til bæjarstjóra í sérstakri skýrslu þar sem settar eru
fram ábendingar varðandi stjórnsýslu og önnur atriði sem tengjast vinnu okkar.

Munum við fylgja ábendingum okkar eftir við endurskoðunarvinnu vegna ársins 2021.

Áherslur í endurskoðun
Þættir sem hafa áhrif á áhættumat okkar

Flækjustig
Næmi fyrir 
hlutdrægni/
sviksemi

Ósamræmi

3 Stjórnsýsluskoðun
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Áherslur í endurskoðun

4 Rekstrartekjur Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Skatttekjur eru færðar til tekna við álagningu þeirra en til lækkunar er færð 
reiknuð niðurfærsla vegna óinnheimtra skatttekna. Til skatttekna heyrir 
útsvar, fasteignaskattur og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, auk 
annarra tekna sem hafa ígildi skatta, svo sem lóðarleiga.

Tekjur af sölu þjónustu og vöru eru færðar þegar afhending hefur farið fram 
og kröfuréttur myndast.

Áfallnar vaxtatekjur eru færðar til tekna í samræmi við höfuðstól og skilmála 
vaxtaberandi krafna. 

Arðstekjur eru færðar til tekna þegar réttur til þeirra hefur myndast. Hagnaður 
eða tap af sölu varanlegra rekstrarfjármuna er reiknað sem mismunur 
söluverðs og bókfærðs verðs og er hann færður í rekstrarreikning meðal 
rekstrartekna eða -gjalda, eftir því sem við á. 

Sundurliðun rekstrartekna má sjá í skýringu 4 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar á útsvari og framlögum frá Jöfnunarsjóði var stuðst 
við ytri gögn frá Fjársýslu ríkisins og Jöfnunarsjóði, auk samanburðar við 
önnur gögn. 
Endurskoðun fasteignagjalda og annarra tekna fól m.a. í sér 
greiningaraðgerðir, staðfestingar við undirliggjandi gögn, yfirferð með 
stjórnendum á helstu frávikum frá fjárhagsáætlun og samanburði við fyrra ár. 

Niðurstaða

Við gerum ekki athugasemdir við færslu rekstrartekna í ársreikningi 
sveitarfélagsins. 
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Áherslur í endurskoðun

5 Laun og tengd gjöld Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Laun og launatengd gjöld nám 1.113,7 millj. kr. vegna ársins 2020 eða um  
65,3% af heildartekjum sveitarfélagsins. 
Þar ef nema framlög vegna uppgjörs A deildar Brúar lífeyrissjóðs um 4,9 millj. 
kr. á árinu 2020.
Sundurliðun launa og tengdra gjalda má sjá í skýringu 5 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Endurskoðun launa og launatengdra gjalda felur meðal annars í sér 
framkvæmd greiningaraðgerða, yfirferð og prófanir á eftirlitsaðgerðum 
tengdum launaferli auk staðfestinga samkvæmni gjaldfærslu 
fjárhagsbókhalds og útreiknings launakerfis. 

Niðurstöður okkar

Við gerum ekki athugasemdir við færslu launa og launatengdra gjalda í 
ársreikningi sveitarfélagsins. 
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Áherslur í endurskoðun

6 Varanlegir rekstrafjármunir Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Varanlegir rekstrarfjármunir aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur 
leigutekjur af eru færðir til eignar í efnahagsreikningi á kostnaðarverði að 
frádregnum afskriftum. Kostnaðarverð samanstendur af beinum kostnaði sem 
fellur til við öflun rekstrarfjármuna. Frá kostnaðarverði dragast álögð 
gatnagerðargjöld og önnur framlög og endurgreiðslur vegna stofnkostnaðar.

Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru færðar á gangverði 
eða núvirði framtíðarleigutekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningum sé 
það lægra.

Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti, ef endurmetið 
verð þeirra er 5% umfram bókfært verð, sbr. álit reikningsskila og 
upplýsinganefndar 2/2010. 

Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning en þar sem endurmetið 
gangvirði er ekki 5% umfram bókfært verð er ekki um slíkt að að ræða í 
árslok 2020.

Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 8 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Endurskoðun felur meðal annars greiningaraðgerðir, yfirferð og prófanir á 
eftirlitsaðgerðum tengdum fjárfestingu ársins, auk úrtaksskoðunar á 
fjárfestingu ársins.

Yfirferð og endurreikningur á fyrningarskýrslum og gjaldfærslu afskrifta sem 
og áætluðum nýtingartíma eigna.

Samanburður er gerður milli fjárfestingar og fjárfestingaráætlunar og 
skýringa leitað á helstu frávikum.

Yfirferð á forsendum og útreikningi vegna endurmats lóða og lendna. 

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstaða

Við gerum ekki athugasemdir við færslu varanlegra rekstrarfjármuna í 
ársreikningi sveitarfélagsins. 
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Áherslur í endurskoðun

7 Stofnframlög og eignarhlutir í félögum Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Stofnframlög og eignarhlutir A og B hluta í félögum nema alls 188 millj. kr. í
árslok samkvæmt efnahagsreikningi 2020.
Stærstu eignarhlutir í árslok voru 2,0% eignarhlutur í Lánasjóði sveitarfélaga
ohf. sem bókfærður er á 92,7 millj. kr. og 27,0% eignarhlutur í Jeratúni hf.
sem bókfærður er á 78,0 millj. kr. í A og B hluta, skv. hlutdeildaraðferð. Í A
hluta sveitarfélagsins er eignarhluturinn færður á kostnaðarverði að fjárhæð
50,1 millj. kr. samkvæmt reikningsskilareglum sveitarfélaga.
Á árinu var færð hlutdeild í afkomu Jeratúns hf. að fjárhæð 9,0 millj. kr.
Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 9 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar á eignarhlutum í félögum yfirfórum við m.a. mat á 
eignarhlutum og réttmæti reikningshaldslegrar meðferðar þeirra og 
framsetningu.

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

8 Lífeyrisskuldbinding Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Lífeyrisskuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins er 
færð sem skuldbinding í efnahagsreikningi á grundvelli tryggingarfræðilegrar 
úttektar í árslok 2020. 
Reiknuð breyting á skuldbindingunni á árinu er gjaldfærð í rekstrarreikningi
Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 14 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Endurskoðun lífeyrisskuldbindinga felur meðal annars í sér mat á hæfi 
tryggingastærðfræðings sem reiknar út skuldbindinguna, yfirferð á 
undirliggjandi gögnum og forsendum svo og greiningaraðgerðir.
Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Við gerum ekki athugasemdir við færslu lífeyrisskuldbindingar í ársreikningi 
sveitarfélagsins. 
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Áherslur í endurskoðun

9 Skuldir við lánastofnanir Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Langtímaskuldir eru færðar í efnahagsreikning í árslok eins og lánskjör segja 
til um. 
Á hverjum reikningsskiladegi er viðkomandi lán fært upp miðað við gildandi 
vísitölu í árslok. 
Áfallnir vextir eru uppreiknaðir og færðir meðal skammtímaskulda ef þeir eru 
greiðslukræfir innan 12 mánaða.
Næsta árs afborganir langtímaskulda eru færðar meðal skammtímaskulda.
Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 16 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar höfum við m.a. aflað staðfestinga frá 
fjármálastofnunum um stöðu skulda í árslok, beitt greiningaraðgerðum, 
endurreiknað fjárhagsskilyrði og yfirfarið framsetningu. 

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Við gerum ekki athugasemdir við færslu skulda við lánastofnanir í 
ársreikningi sveitarfélagsins. 
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Aðrar upplýsingar til bæjarstjórnar

Atriði Viðbrögð

Staðfestingabréf 
stjórnenda

 Við höfum ekki farið fram á sérstakar staðfestingar 
stjórnenda umfram þær sem koma fram í hefðbundnu 
staðfestingarbréfi stjórnenda fyrir árið 2020.

Tengdir aðilar  Það komu ekki upp veruleg atriði vegna tengdra aðila í 
endurskoðun okkar. 

Önnur atriði sem við 
viljum vekja athygli á

 Það er faglegt mat okkar að ekkert hafi komið fram í 
endurskoðuninni sem hefur veruleg áhrif á 
reikningsskilagerðina.

Veikleikar í innra 
eftirliti

 Við höfum greint stjórnendum frá helstu veikleikum í innra 
eftirliti sem komu fram við endurskoðunina. Greint er frá 
verulegum veikleikum í þessari skýrslu. 

Áritun á ársreikninginn  Áritun okkar á ársreikning sveitarfélagsins verður 
fyrirvaralaus. 

Sviksemi eða grunur 
um sviksemi, lögum og 
reglum ekki fylgt eða 
ólöglegt athæfi

 Ekki hafa komið upp sviksemisatvik eða grunur um 
sviksemi stjórnenda sveitarfélagsins eða starfsmanna í 
lykilstöðum innra eftirlits sem leiðir til verulegrar skekkju í 
ársreikningi.

Ytri sérfræðingar  Við endurskoðunina byggðum við á vinnu sérfræðings, 
tryggingastærðfræðings, utan KPMG sem hefur staðfest 
óhæði sitt gagnvart sveitarfélaginu og þeim lífeyrissjóðum 
sem úttekt skuldbindingar er framkvæmd vegna.

Umbeðin gögn og 
skýringar

 Stjórnendur veittu okkur öll gögn og skýringar sem við 
óskuðum eftir.

Atriði Viðbrögð

Verulegir erfiðleikar  Ekki komu upp verulegir erfiðleikar við endurskoðunina.

Ágreiningur við 
stjórnendur eða 
takmörkun á umfangi

 Ekki kom upp ágreiningur milli endurskoðunarteymis og 
stjórnenda. Stjórnendur settu ekki takmarkanir á umfang 
endurskoðunarinnar.

Staðfesting á óhæði  Ekki kom upp brot á óhæðisreglum við endurskoðunina. 
Endurskoðunarteymið og aðrir hjá KPMG sem tengjast 
endurskoðuninni hafa fylgt siðareglum um óhæði.

Reikningsskilaaðferðir  Í endurskoðun okkar höfum við metið hversu viðeigandi 
reikningsskilareglur, reikningshaldslegt mat og skýringar eru 
í ársreikningi sveitarfélagsins. Almennt teljum við þessi atriði 
vera viðeigandi. 

Veruleg atriði sem voru 
rædd eða á að greina 
stjórnendum frá

 Farið var yfir helstu niðurstöður endurskoðunar með 
stjórnendum.

Rekstrarhæfi  Ekki komu fram atburðir eða aðstæður sem vekja verulegar 
efasemdir um áframhaldandi rekstrarhæfi sveitarfélagsins. 

 Engin atriði sem þarf að upplýsa um

 Atriði sem þarf að upplýsa um
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Við útgáfu þessarar skýrslu staðfestum við að ekki hafa komið upp atriði sem skerða 
óhæði okkar eða draga úr hlutleysi.

Sem endurskoðunarfyrirtæki erum við skuldbundin til að vera óháð í reynd og í ásýnd. 
Við höfum metið og staðfest óhæði okkar sem endurskoðenda og óhæði allra 
starfsmanna okkar sem koma að endurskoðuninni.

Alþjóðlegur endurskoðunarstaðall ISA 260 og lög um endurskoðendur kveða á um 
skyldu okkar til að upplýsa um öll mál sem ætla má að geti haft áhrif á óhæði okkar, 
tilgreina þær varúðarráðstafanir sem gripið hefur verið til vegna þeirra mála og að 
staðfesta óhæði okkar.

Í samræmi við siða- og óhæðisreglur ber öllum eigendum og starfsmönnum KPMG að 
staðfesta árlega að þeir hafi farið að reglum um óhæði, þar á meðal að þeir eigi ekki 
fjárhagslegra hagsmuna að gæta sem ganga gegn óhæðisreglum.

Eftir að hafa farið yfir framangreint og önnur viðeigandi atriði er það mat okkar að 
KPMG sé óháð í samræmi við lög, reglur og endurskoðunarstaðla.

Óhæði
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Tilgangur skýrslunnar

Skýrslan hefur verið gerð í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningi sveitarfélagsins fyrir árið 2020, sem 
gerður er í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð um bókhald, 
fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga nr.1212/2015. 

Skýrslan er gerð fyrir stjórnendur, sem við teljum vera bæjarstjórn og bæjarstjóra, í því skyni að upplýsa um atriði 
sem máli geta skipt samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA), þar á meðal samkvæmt ISA 260 
Samskipti við stjórnendur, og önnur atriði sem við höfum komist að við endurskoðun okkar og við teljum að geti 
verið áhugaverð, en ekki í neinu öðru skyni.

Í skýrslunni eru tilgreind lykilatriði sem við höfum komist að við endurskoðun okkar en ekki er um að ræða 
endurtekningu á atriðum sem við höfum þegar tilkynnt ykkur um. 

Takmarkanir á vinnu

Skýrslan er aðskilin frá áritun endurskoðanda og veitir ekki viðbótarálit á ársreikningi sveitarfélagsins. Skýrslan 
bætir ekki við eða breytir skyldum okkar sem endurskoðenda.

Við höfum ekki skipulagt eða framkvæmt aðrar aðgerðir en þær sem okkur ber sem endurskoðendum í því skyni 
að koma auga á eða miðla til ykkar upplýsingum um þau atriði sem fram koma í þessari skýrslu.

Atriði í skýrslunni eru byggð á þekkingu sem við höfum aflað sem endurskoðendur ykkar. Við höfum ekki sannreynt 
nákvæmni eða heild slíkra upplýsinga að öðru leyti en því sem af okkur er krafist í tengslum við endurskoðunina.

Takmörkun á ábyrgð

Skýrslan er gerð á þeim grundvelli að hún er aðeins í þágu stjórnenda sveitarfélagsins. Það eru þó engar 
takmarkanir á frekari dreifingu skýrslunnar af okkar hálfu en við samþykkjum ekki neina ábyrgð gagnvart þriðja 
aðila, sé vitnað í hana eða vísað til hennar að hluta eða í heild. 

Fyrirvarar

Skýrsla þessi er gerð í samræmi við skilmála 
bréfs okkar um endurskoðun.

— Efni skýrslunnar er eingöngu byggt á 
aðgerðum sem eru nauðsynlegar við 
endurskoðun okkar. 

— Takmörkun á ábyrgð vegna dreifingar á 
skýrslunni.
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Reikningshaldsleg meðferð byggðasamlaga og annarra fyrirtækja með ótakmarkaðri 
ábyrgð sveitarfélags

Breyting var gerð á 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar á þann hátt að sveitarfélögum er 
nú gert að færa inn í samantekin reikningsskil sín byggðasamlög, sameignarfélög, 
sameignarfyrirtæki og önnur félagaform með ótakmarkaðri ábyrgð miðað við 
hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags. 

Því ber sveitarfélagi að færa hlutdeild í einstökum liðum rekstrar og efnahags 
viðkomandi einingar (hlutfallsleg samstæða).

Rétt er að geta þess að ofangreint hefur áhrif á öll sveitarfélög sem standa að rekstri 
og/eða bera ábyrgð á viðkomandi einingum óháð eignarhluta.

Reikningsskila og upplýsinganefnd sveitarfélaga hefur ekki gefið út frekari 
leiðbeiningar eða álit um túlkun þessa ákvæðis. 

Breytingar á fylgiskjölum

Á sama tíma voru gerðar ýmsar breytingar á fylgiskjölum við reglugerðina en þau eru 
eftirfarandi: 

Fylgiskjal I - Um flokkun og greiningu í bókhaldi/reikningshaldi sveitarfélaga ásamt 
upplýsingaveitu og tvílyklun

Fylgiskjal II - Um form ársreikninga og fjárhagsáætlana sveitarfélaga

Fylgiskjal III - Gerð viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélaga

Fylgiskjal IV - Ábyrgða- og skuldbindingayfirlit sveitarfélaga.

Breytingar í vændum

Á árinu 2021 voru eftirfarandi breytingar gerðar á reglugerð 1212/2015, um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga sem 
sveitarfélagið mun þurfa að horfa til við framsetningu ársreiknings 2021.
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Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024

 Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga eru eitt mikilvægasta stjórntæki þeirra. 
Samkvæmt sveitastjórnarlögum tekur áætlanagerðin til næstu fjögurra ára.

 Stefna stjórnenda til lengri tíma birtist þannig í fjárhagsáætlun sem er nánar 
útfærð í áætlun næsta árs.

 Bæjarstjórn hefur afgreitt áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármögnun 
fyrir sveitarfélagið allt til ársins 2024 eins og sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

 Óhjákvæmilegt getur verið að gera viðauka við fjárhagsáætlun innan ársins. 
Gæta þarf þess að ef slíkir viðaukar eru samþykktir að bókanir vegna þeirra 
séu skýrar og að fram komi hvernig mæta eigi auknum útgjöldum eða öðrum 
breytingum er varða fjárhag sveitarfélagsins.

 Þá vekjum við athygli á áhrifum Covid-19 á sveitarfélagið sem fjallað er um í 
skýringu 20 með ársreikningi.  

 Þar kemur fram það mat stjórnenda sveitarfélagsins að greiðsluhæfi sé ekki 
skert og aðgangur að lánsfé sé nægur til að mæta skammtímasveiflum í 
sjóðsflæði á árinu 2021.

 Samkvæmt samþykktum áætlunum er gert ráð fyrir jákvæðri 
rekstrarniðurstöðu árin 2022 til 2024 en árið 2021 gerir fjárhagsáætlun fyrir 
neikvæðri rekstrarniðurstöðu. 

 Sjá nánar blaðsíðu 20 þar sem fjallað er um þróun rekstrar og veltufjár frá 
rekstri til ársins 2024 í samanburði við fjárþörf vegna greiðslubyrði lána og 
fjárfestinga A og B hluta samkvæmt samþykktri áætlun.

Skilningur
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áskilinn.

Hér að neðan má sjá þróun rekstrar og veltufjár frá rekstri til ársins 2024 í samanburði við fjárþörf vegna greiðslubyrði lána og fjárfestingar A og B 
hluta samkvæmt samþykktri áætlun. Fjárhæðir eru birtar í þús. kr. 

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur

Ársreikningur Ársreikningur Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rekstrartekjur ......................................................................... 1.720.812 1.698.477 1.780.030 1.821.630 1.874.873 1.933.739 
Rekstrargjöld án afskrifta ....................................................... 1.472.408 )(      1.577.875 )(      1.591.622 )(    1.607.970 )(    1.660.333 )(    1.710.172 )(    
Afkoma fyrir afskriftir ............................................................. 248.404 120.601 188.408 213.661 214.541 223.567 
Afskriftir ................................................................................. 81.717 )(           86.655 )(           88.808 )(         93.279 )(         95.868 )(         102.916 )(       
Fjármunatekjur og f jármagnsgjöld .......................................... 95.630 )(           117.548 )(         119.544 )(       117.569 )(       112.323 )(       109.958 )(       
Hlutdeild minnihluta í afkomu ................................................... 9.470 8.997 15.224 9.400 9.400 9.400 
Rekstrarniðurstaða ........................................................... 80.526 74.605 )(           4.720 )(           12.213 15.750 20.094 

Rekstrarjöfnuður á þriggja ára tímabili .................................... 77.152 11.435 1.202 67.112 )(         23.242 48.056 

Veltufé frá rekstri, skv. sjóðstreymi ....................................... 195.254 99.203 139.693 164.263 170.249 182.445 
Afborganir langtímalána og skuldbindinga ............................. 201.625 )(         207.401 )(         172.950 )(       171.599 )(       167.577 )(       159.168 )(       
Greiðsluafgangur (fjárþörf) .............................................. 6.371 )(             108.198 )(         33.257 )(         7.336 )(           2.672 23.277 

33.257 )(         40.593 )(         37.921 )(         14.644 )(         

170.000 )(       120.000 )(       100.000 )(       100.000 )(       
170.000 )(       290.000 )(       390.000 )(       490.000 )(       

203.257 )(       330.593 )(       427.921 )(       504.644 )(       

195.000 315.000 410.000 480.000 

8.257 )(           15.593 )(         17.921 )(         24.644 )(         

Heildarskuldir .......................................................................... 2.311.500 2.516.823 2.613.198 2.635.332 2.636.410 2.621.386 
Skuldahlutfall, skv. skilgreiningu í reglugerð ........................... 134% 148% 147% 145% 141% 136% 
Skuldaviðmið, skv. skilgreiningu í reglugerð ........................... 111% 122% 136% 134% 130% 126% 

Uppsafnaður greiðsluafgangur  2021-2024, eftir afborganir lána ........................................

Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins 2021-2024 ................................................................................
Uppsöfnuð fjárþörf 2021-2024, vegna fjárfestingar ...............................................................

Uppsöfnuð fjárþörf 2021-2024 ....................................................................................................

Uppsöfnuð lántaka 2021-2024 .....................................................................................................

Uppsafnaður greiðsluafgangur 2021-2024 (ófjármögnuð fjárþörf í áætlunum) ................


Greiningar í lok (2)

												Greiningar í lok



				Viðskiptavinur														Period-end

				Stykkishólmsbær														31/12/2020

				Unnið af:		Yfirfarið af:								Dags.		W/P reference

				HÁP										20/4/2021				4.3.1.01



				Niðurstöður greininga í lok:

				Markmið:

				Framkvæmd:

				Niðurstöður:



Skoða hvort það hafi verið einhver frávik í rekstri sem eru ekki í samræmi við vætingar við endurskoðun og í samræmi við niðurstöður endurskoðunaraðgerða. Endurskoðunarteymi yfirfer auk þess fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins í árslok mtt. rekstrarhæfis og hvort að sveitarfélagið stenst viðmið laga um rekstararjöfnuð. 

Unnar eru greiningar í skjalinu og eru færðar inn tölur sem teknar eru úr ársreikning 2020, 2019 og  2018 . Einnig fjárhagsáætlun 2020.  Auk þess eru færðar inn í greiningar fjárhæðir úr samþykktu fjárhagsáætlunum 2021-2024 í tengslum við mat á þróun skuldbindinga og greiðsluafgangs eða fjárþarfar. 


Gert er ráð fyrir að rekstrarjöfnuður sveitarfélagsins verði jákvæður fyrir tímabilin frá 2021-2024 á hverju 3 ára tímabili fyrir sig fyrir utan tímabilið 2020-2022. Skv. ákvæði 13. gr. laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónaveiru nr. 25/2020. Þar er sveitarstjórnum heimilað að víkja frá skilyrðum 1. og 2. tölul., 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga við stjórn sveitarfélagsins, þ.e. um jafnvægisreglu og skuldahlutfall, á tímabilinu frá 2020 til 2022.  Uppfyllir sveitarfélagið þar með ákvæði sveitarstjórnarlaga um að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum.

Skuldahlutfall sveitarfélagsins var 148% á árinu 2020 og skuldaviðmið 122% og er það fyrir neðan þau mörk sem skilgreind eru í reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Skuldaviðmið sveitarfélagsins hækkaði á árinu og skuldahlutfall hæækkaði einnig á milli ára og er gert ráð fyrir að hlutföllin verði á svipuðu róli næstu 4 árin. 

Veltufjárhlutfall sveitarfélagsins var 0,53 í árslok. Sveitarfélagið á nægt veltufé til að standa undir afborgunum langtímalána á árinu 2020.

Framlegðar hlutfall sveitarfélagsins lækkaði á milli ára og í árslok 2019 stóð það í -0,2%. 
Er það í takt við viðmið um rekstur og skuldastöðu sbr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga.
Sveitarfélagið gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu á næstu 4 árum fyrir utan árið 2021 og mun sveitarfélagið því standast ákvæði um jákvæðan rekstrarjöfnuð á hverju 3 ára tímabili á næstu 4 árum fyrir utan árið 2020-2022, en þá mun verða í gildi ákvæði laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónaveiru nr. 25/2020. 

Samkvæmt fjárhagsáætlun næstu 4 ára er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri nemi alls 656,7 millj. kr. á tímabilinu á meðan afborganir af lánum nema 671,3 millj. kr. 
Staða handbærs fjárs hjá sveitarfélaginu er nokkuð sterk en á næstu 4 árum er gert ráð fyrir fjárfestingu upp á 490 millj. kr. en gert er ráð fyrir lántöku upp á 250 millj. kr. á sama tíma. 

Ekki er gert ráð fyrir sölu rekstrarfjármuna. Lántaka og  handbært fé sveitarfélagsins mun verða nýtt til að fjármagna fjárfestingu tímabilsins. Staða handbærs fjárs er nokkuð sterk og þarf að gæta að stöðu handbærs fjárs á hverjum tíma þegar tekin er ákvörðun um lántöku þar sem ávöxtun handbærs fjárs er alla jafna ekki sambærileg við vaxtakostnað lántöku.

Ekki er talinn vera vafi á rekstrarhæfi og greiðsluhæfi sveitarfélagsins. Fram komu skýringar á þeim frávikum og atriðum sem eru að breytast á milli ára eða koma fram sem frávik frá áætlun. Um er að ræða tiltölulega fá mál.





Greiningar í lok

												Greiningar í lok



				Viðskiptavinur														Period-end

				ERROR:#NAME?														ERROR:#NAME?

				Unnið af:		Yfirfarið af:								Dags.		W/P reference

				HÁP										30/3/2017				B5



				Niðurstöður greininga í lok:

				Markmið:

				Framkvæmd:

				Niðurstöður:



Skoða hvort það hafi verið einhver frávik í rekstri sem eru ekki í samræmi við vætingar við endurskoðun og í samræmi við niðurstöður endurskoðunaraðgerða. 	

Unnar eru greiningar í skjalinu og eru færðar inn tölur sem teknar eru úr ársreinking 2015, 2013 og 214. Einnig fjárhagsáætlun 2014. 

Hagnaður var að rekstri sveitarfélagsins á árinu 2015 og talsvert betri niðurstaða en 2014. 
Helstu skýringa rá því er að útsvarstekjur sveitarfélagsins hækka um 16%, einnig er söluhagnaður vegna fasteignar að fjárhæð 30 millj. 
Launakostnaður hefur hækkað talsvert og skýrist það af kjarasamningsbreytingum og breytingum á starfsmati. 
Annar rekstrarkostnaður hækkar vega hækkunar á verðlagi, einnig er aukinn kostnaðu  vegna ýmissa mála. 


Við yfirferð á rekstri og samanburði við fyrra á og áætlun kom ekkert fram sem er ekk í samræmi við niðurstöður endurskoðunar. 





B5.02 Gr. í lok (2)

								A				A				A												?				?				?																																																																																																																														Greiningar í lok



						Viðskiptavinur																																																																																																																																																												Period-end

						ERROR:#NAME?																																																																																																																																																												ERROR:#NAME?

						Unnið af:						Yfirfarið af:								Yfirfarið af:												Dags.																																																																																																																														W/P reference

																																																																																																																																																																		B5.02



				ERROR:#NAME?



								A hluti																				A og B hluti



								Ársreikningur  				Ársreikningur  				Ársreikningur  				Frávik				Frávik				Ársreikningur  				Ársreikningur  				Ársreikningur  																																																																																																																										Frávik				Frávik				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Rekstrartekjur:

		1.1.??				Útsvar og fasteignaskattur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		1.2.??				Framlög Jöfnunarsjóðs		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		120,024,652 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		120,024,652 		0 		0 		0 		120,024,652 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		120,024,652 				112,500,000 				0 				0 		112,500,000 										0 				0 		112,500,000 												0 												0 				0 								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		1.3.??				Aðrar tekjur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		72,157,057 		1,342,638 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		73,499,695 		0 		21,411,541 		0 		94,911,236 		0 		0 		0 		0 		0 		0 		94,911,236 				73,600,000 				18,000,000 				0 		91,600,000 										0 				0 		91,600,000 												0 												0 				0 								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				vs. 3.2.L.104.001, sölunhagnaður fasteigna skýrir aðallega hækkun. 

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0 		82,390 		0 		9,047,364 		553,462 		0 		577,245 		2,110,500 		24,300 		191,100 		518,883 		1,488,991 		227,438 		3,747,538 		0 		0 		18,569,211 		29,967,091 		28,054,685 		(25,977,586 )		50,613,401 		3,169,970 		2,109,313 		0 		0 		5,279,283 		0 		55,892,684 				29,590,000 		28,870,000 		18,000,000 				(28,478,000 )		47,982,000 		3,090,000 		1,960,000 						0 		5,050,000 		0 		53,032,000 												0 												0 				0 								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

																																						192,181,709 		1,425,028 		0 		9,047,364 		553,462 		0 		577,245 		2,110,500 		24,300 		191,100 		518,883 		1,488,991 		227,438 		3,747,538 		0 		0 		212,093,558 		29,967,091 		49,466,226 		(25,977,586 )		265,549,289 		3,169,970 		2,109,313 		0 		0 		5,279,283 		0 		270,828,572 				215,690,000 		28,870,000 		36,000,000 				(28,478,000 )		252,082,000 		3,090,000 		1,960,000 		0 				0 		5,050,000 		0 		257,132,000 				0 		0 		0 				0 		0 		0 		0 		0 				0 		0 		0 		0 

				Laun

		2.1.11				Laun		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.1.18				Launatengd gjöld		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.1.15				Áfallinn launakostnaður, breyting		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.2.??				Lífeyrisskuldbinding, breyting		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				Launahækkanir talsverðar á árinu v. Kjarasamning og starfsmats. Mest í fræðslu og uppeldismálum. Vs. 3.2.U.4.102.0010



						Fjöldi stöðugilda		241 				255 																30 																																																																																																																																		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!



						Laun í hlutfalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Launatengd gjöld í hlufalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Annar starfsmannakostnaður í hlutfalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Lífeyrisskuldb., breyting í hlutfalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Annar rekstrarkostnaður

		2.3.2?				Vöru- og þjónustukaup		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.3.5?				Skattar og önnur opinber gjöld		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.3.9?				Styrkir, framlög og annar kostnaður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				Almennar hækkanir á kostnaði einnig meira viðhald og tækjakaupa. 



						Vöru- og þjónustukaup í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Skattar og önnur opinber gjöld í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Styrkir, framlög og annar kostnaður í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?





		2.4.??				Afskriftir		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				Í samræmi við fyrningaksýrslu





				Fjármagsliðir

		3.1.?				Vaxtatekjur og verðbætur (-fjármagnstekjuskattur)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.2.?				Arður af eignarhlutum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.3.?				Vaxtagjöld og verðbætur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				Vextir í samræmi við væntingar sjá vs. 3.2.O/Q.104.0010

		3.6.?				Gengismunur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.4.?				Vextir frá eigin fyrirtækjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		1.8.?				Framlög eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ATH. Handslegið 

		1.9.?				Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.5.??				Tekjuskattur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?





						Vaxtatekjur og verðbætur í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Arður af eignarhlutum í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Vaxtagjöld og verðbætur í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Gengismunur í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?																																																																																																																										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



						Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?												ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?
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B5.03 Gr. í lok (2)

												BB								BB

												A								?

																												Greiningar í lok



						Viðskiptavinur																						Period-end

						ERROR:#NAME?																						ERROR:#NAME?

						Unnið af:		Yfirfarið af:								Dags:								W/P reference

																												B5.03

				ERROR:#NAME?



								A hluti								A og B hluti								A hluti				A og B hluti								Athugasemdir:

												Fjárhagsáætlun								Fjárhagsáætlun

								Ársreikningur  				með viðaukum				Ársreikningur  				með viðaukum				Frávik				Frávik

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				A-hluti				A og B hluti



				Rekstrartekjur:

		1.1.??				Útsvar og fasteignaskattur		ERROR:#NAME?		417,527,000 		ERROR:#NAME?		394,050,781 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		1.2.??				Framlög Jöfnunarsjóðs		ERROR:#NAME?		117,187,000 		ERROR:#NAME?		173,032,000 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		1.3.??				Aðrar tekjur		ERROR:#NAME?		133,331,000 		ERROR:#NAME?		248,293,962 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Laun

		2.1.11				Laun		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.1.18				Launatengd gjöld		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.1.15				Annar starfsmannakostnaður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.2.??				Lífeyrisskuldbinding, breyting		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



						Fjöldi stöðugilda		241 								30 								ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!



						Laun í hlutfalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Launatengd gjöld í hlufalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Annar starfsmannakostnaður í hlutfalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Lífeyrisskuldb., breyting í hlutfalli við stöðugildi		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Annar rekstrarkostnaður

		2.3.2?				Vöru- og þjónustukaup		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.3.5?				Skattar og önnur opinber gjöld		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.3.9?				Styrkir, framlög og annar kostnaður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



						Vöru- og þjónustukaup í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Skattar og önnur opinber gjöld í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Styrkir, framlög og annar kostnaður í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?





		2.4.??				Afskriftir		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?





				Fjármagsliðir

		3.1.??				Vaxtatekjur og verðbætur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.2.??				Arður af eignarhlutum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.3.??				Vaxtagjöld og verðbætur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.5.??				Höfuðstólslækkun gengislána		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		3.4.??				Vextir frá eigin fyrirætkjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Hlutdeild minnihluta í afkomu		ERROR:#NAME?								ERROR:#NAME?

						Hagnaður af sölu eignarhluta		ERROR:#NAME?				0 				ERROR:#NAME?				0 				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		2.5.??				Tekjuskattur		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?





						Vaxtatekjur og verðbætur í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Arður af eignarhlutum í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Vaxtagjöld og verðbætur í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Gengismunur í hlutfalli af tekjum		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Rekstrarniðurstaða				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?
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B5.04 Gr. í lok (2)

								BR		BB		PY

												Greiningar í lok



		Viðskiptavinur																Period-end

		ERROR:#NAME?																ERROR:#NAME?

		Unnið af:						Yfirfarið af:				Dags:				W/P reference

																		B5.04



										Endurskoðuð

		A- hluti:						Rauntölur		Fjárhagsáætlun		Rauntölur				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				00		Skatttekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				02		Félagsþjónusta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				03		Heilbrigðismál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				04		Fræðslu- og uppeldismál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				05		Menningarmál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				06		Æskulýðs- og íþróttamál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				07		Brunamál og almannavarnir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				08		Hreinlætismál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				09		Skipulags- og byggingarmál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				10		Umferðar- og samgöngumál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				11		Umhverfismál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				13		Atvinnumál		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				20		Framlög til B hluta fyrirtækja		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				21		Sameiginlegur kostnaður		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				22		Breyting á lífeyrisskuldbindingu		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				28		Fjármagnsliðir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						Aðalsjóður samtals:		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



		Aðrir sjóðir í A- hluta

				31 		Eignasjóður		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				35 		Menningarsjóður		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						Innri færslur A hluta		0 		0 		0 				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						A-hluti samtals:		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



		Sjóðir í B-hluta

				53		Sorpeyðing		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				57		Fél. Íb.		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				61		Hjálmaklettur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				91		Menntaskóli		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				93		Nemendagarðar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				63		Hjúkrunarheimili		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				81		Reiðhöllin Vindás		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				71		Fjallskilasjóðir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						Bakfærð hlutdeild í afk. Dótturf		(33 )

						Hlutdeild minnihluta í afkomu		3,237 

				MAB		Innri færslur A og B hluta		(93,588 )		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						B-hluti samtals:		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



						Samantekið A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?































Niðurstöður:




Gögn úr áætlun

						Innsláttur vegna fjárhagsáætlunar, gögn úr 4 ára áætlun sveitarfélagsins



								A		AB

								Upphafleg áætlun		Upphafleg áætlun

								ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						Útsvar og fasteignaskattur		839,652 		839,652 

						Framlög Jöfnunarsjóðs		271,423 		271,423 

						Aðrar tekjur		283,678 		646,519 

								1,394,753 		1,757,594 



						Laun og launatengd gjöld		848,930 		1,069,949 		8.10.2020 HÁP

						Annar rekstrarkostnaður		371,024 		463,421 		búið að uppfæra upphaflega áætlun

						Afskriftir		64,864 		78,307 

						Gjöld með afskriftum		1,284,818 		1,611,677 



						Fjármagnsliðir		(86,048 )		(103,871 )

						Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				9,400 

								23,887 		51,445 















						Rekstrargjöld		371,024 		463,421 

						Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		(86,048 )		103,871 

						Rekstrarniðurstaða		23,887 		51,445 



						ERROR:#NAME?		Áætlun með viðaukum

						Hluti		A 		A 		A 		A 		A 

						Áætlunarár		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						Tekjur		1,345,703 		1,394,297 		1,410,782 		1,451,230 		1,494,997 

						Gjöld með afskriftum		1,395,507 		1,343,396 		1,361,555 		1,404,486 		1,443,820 

						Fjármagnsliðir		(107,004 )		(101,986 )		(99,727 )		(93,692 )		(86,471 )

						Afskriftir		67,042 		72,266 		75,666 		75,195 		76,601 

								(156,808 )		(51,085 )		(50,500 )		(46,948 )		(35,294 )

						Heildareignir		3,128,689 		3,204,185 		3,179,851 		3,140,114 		3,082,556 

						Eigið fé		894,666 		843,580 		793,080 		746,132 		710,838 





						Veltufjármunir A hluta		265,985 		271,740 		241,996 		241,147 		216,556 

						Skammtímaskuldir A hluta		472,896 		492,427 		497,003 		518,536 		545,602 



						Framlegðarhlutafall

						A hluti		1.28% 		8.83% 		8.85% 		8.40% 		8.55% 										2,018 		2,019 		2,020 		2,021 		2,022 

																								Tekjur		1,345,703 		1,394,297 		1,410,782 		1,451,230 		1,494,997 

						ERROR:#NAME?																		Gjöld án afskrifta		1,328,465 		1,271,130 		1,285,889 		1,329,291 		1,367,219 

						Hluti		AB		AB		AB		AB		AB										1.3% 		8.8% 		8.9% 		8.4% 		8.5% 

						Áætlunarár		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										0 		0 		0 		0 		0 

						Tekjur		1,701,443 		1,780,030 		1,821,630 		1,874,873 		1,933,739 

						Gjöld með afskriftum		1,661,558 		1,680,431 		1,701,249 		1,756,201 		1,813,088 								Tekjur		1,701,443 		1,780,030 		1,821,630 		1,874,873 		1,933,739 

						Fjármagnsliðir		(127,448 )		(119,544 )		(117,569 )		(112,323 )		(109,958 )								Gjöld án afskrifta		1,580,361 		1,591,623 		1,607,970 		1,660,333 		1,710,172 

						Afkoma hlutdeildarfélags		9,400 		15,224 		9,400 		9,400 		9,400 

						Afskriftir		81,197 		88,808 		93,279 		95,868 		102,916 										7.1% 		10.6% 		11.7% 		11.4% 		11.6% 

								(78,162 )		(4,720 )		12,213 		15,750 		20,094 										0 		0 		0 		0 		0 

						Heildareignir		3,382,869 		3,466,028 		3,497,313 		3,513,518 		3,521,279 

						Eigið fé		855,063 		846,846 		855,997 		871,124 		893,909 

						Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins 2016-2019		(180,000 )		(170,000 )		(120,000 )		(100,000 )		(100,000 )





						Veltufé frá rekstri, skv. stjóðstreymi				139,693 		164,263 		170,249 		182,445 

						Næsta árs afborganir leigu- og lánasamninga				(172,950 )		(171,599 )		(167,577 )		(159,168 )



						Veltufjármunir AB hluta		216,703 		208,299 		208,317 		215,844 		221,974 

						Skammtímaskuldir AB hluta		376,321 		371,079 		368,150 		360,487 		345,427 

						Heildarskuldir		2,527,806 		2,619,182 		2,641,315 		2,642,394 		2,627,370 

						Framlegðarhlutafall

						AB hluti		7.12% 		10.58% 		11.73% 		11.44% 		11.56% 

						Afstemming A:

						Eigið fé		(894,666 )		(843,580 )		(793,080 )		(746,132 )		(710,838 )

						Heildareignir		3,128,689 		3,204,185 		3,179,851 		3,140,114 		3,082,556 

						Langtímaskuldir		(1,761,127 )		(1,868,178 )		(1,889,767 )		(1,875,446 )		(1,826,116 )

						Skammtímaskuldir		(472,896 )		(492,427 )		(497,003 )		(518,536 )		(545,602 )

								0 		0 		0 		0 		0 

						Afstemming AB:

						Eigið fé		(855,063 )		(846,846 )		(855,997 )		(871,124 )		(893,909 )

						Heildareignir		3,382,869 		3,466,028 		3,497,313 		3,513,518 		3,521,279 

						Langtímaskuldir		(2,151,485 )		(2,248,102 )		(2,273,166 )		(2,281,907 )		(2,281,943 )

						Skammtímaskuldir		(376,321 )		(371,079 )		(368,150 )		(360,487 )		(345,427 )

								0 		0 		0 		0 		0 



Leiðbeiningar:
Ef áætlunarlíkanið er til staðar, þá er fljótlegast að kópera tölur beint úr því á viðeigandi stað, með peist special values.

Tölur sem eru setttar hér inn eru síðan sóttar i mynd 1 og mynd 7




Grunnur úr CW

		Rekstrarreikningur ársins áætlun og fyrra árs rekstrarreikningur:																																																								Efnahagsreikningur ársins og fyrra árs:

																																																																										Hafnarsjóður		Fráveita		Fasteignir Stykkishólms ehf.		Dvalarheimili		Þjónustuíbúðir

		REKSTUR																																																								EFNAHAGUR

		1,000 						Tekjur												Gjöld																														1.9.														29 		32 		34 				A hluti		42 		62 		58 		54 		52 		MAB->		AB hluti

		í þús.																																																1.8.								BR																										INNRI

								110.				120.				130.								210.				220.				230.				240.										330.				390.								410.				Fasteignir og lóðir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		UPPGJÖRSÁR				ERROR:#NAME?		Útsvar og fasteignaskattur				Jöfnunarsjóður				Aðrar tekjur				Samtals				Laun				lífeyrisskudlbinding				Annar rekstrarkostnaðu				Afskrift				Gjöld samtals						Fjármagnsliðir				framlög og tekjuskattur				Rekstrarniðurstaða				411.				Veitukerfi og gatnamannvirki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		BC				ERROR:#NAME?						Jöfnunarsjóður				Aðrar tekjur				Samtals																Annar rek.				Fjármagnsliðir						Fjármagnsliðir				framlög og tekjuskattur				Rekstrarniðurstaða				412.				Vélar, tæki og áhöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		00*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				0				Leigðar eignir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		02*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		03*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		04*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Áhættufjármunir og langtímakröfur:

		05*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				420.				Eignarhlutir í félögum		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		15,541 		ERROR:#NAME?

		06*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				432.				Fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		07*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				430.				Langtímakröfur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		08*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				431.				Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		09*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		10*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Fastafjármunir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		11*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		13*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Veltufjármunir:

		20*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Skammtímakröfur:

		21*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				461.				Óinnheimtar skatttekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		22*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				464.				Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(217,956 )		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		28*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				465.				Aðrar skammtímakröfur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		31*				Eignasjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				462.				Næsta árs afb. langtímak. á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		33*				Þjónustumiðstöð		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				463.				Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		MA->				INNRI		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				466.				Næsta árs gjaldf. V. Brúar lífeyrissjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

						A hluti		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				470.		Handbært fé				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		41*				Hafnarsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Veltufjármunir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		61*				Fráveita		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Eignir samtals

		57*				Fasteignir Stykkishólms ehf.		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		53*				Dvalarheimili		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		51*				Þjónustuíbúðir		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				510.		Eiginfjárreikningur 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		15,541 		ERROR:#NAME?

		71*				Framkvæmdasjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		MAB->				INNRI		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Hlutdeild minnihluta:

						AB hluti		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				6.5.		Hlutdeild minnihluta í eigin fé				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



		ÁÆTLUN						Útsvar og fasteignaskattur				Jöfnunarsjóður				Aðrar tekjur				Samtals				Laun				lífeyrisskudlbinding				Annar rekstrarkostnaðu				Afskrift				Gjöld samtals						Fjármagnsliðir				framlög og tekjuskattur				Rekstrarniðurstaða						Skuldbindingar:

		BB										Jöfnunarsjóður				Aðrar tekjur				Samtals																Annar rek.				Fjármagnsliðir						Fjármagnsliðir				framlög og tekjuskattur				Rekstrarniðurstaða				610.		Lífeyrisskuldbinding 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		00*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		02*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Skuldbindingar:

		03*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Tekjuskattsskuldbinding 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0 		0 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		04*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		05*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Langtímaskuldir:

		06*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				620.		Langtímaskuldir við lánastofnanir 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		07*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				621.		Langtímaskuldir við við eigin ft.				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		08*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				622.		Búseturéttur				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		09*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		10*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		11*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Skammtímaskuldir:

		13*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				630.		Skuldir við lánastofnanir 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		20*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				631.		Skuldir við eigin fyrirtæki 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(217,956 )		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		21*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				632.		Næsta árs afborganir langtímask. eigin ft.				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		22*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				634.		Næsta árs afborganir langtímaskulda 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		28*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				615.		Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		31*				Eignasjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				8.8.		Fyrirframinnheimtar tekjur				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		33*				Þjónustumiðstöð		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				636.		Aðrar skammtímaskuldir 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		MA->				INNRI		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						A hluti		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Skuldir og skuldbindingar samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		41*				Hafnarsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		61*				Fráveita		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Skuldir og eigið fé samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		57*				Fasteignir Stykkishólms ehf.		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		53*				Dvalarheimili		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Afstemming á efnahag		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		51*				Þjónustuíbúðir		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		71*				Framkvæmdasjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		MAB->				INNRI		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						AB hluti		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				PY				FYRRA ÁR										0 														0 

																																																										410.				Fasteignir og lóðir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		FYRRA ÁR				ERROR:#NAME?																																																				411.				Veitukerfi og gatnamannvirki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		PY				ERROR:#NAME?																																																				412.				Vélar, tæki og áhöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

								Útsvar og fasteignaskattur				Jöfnunarsjóður				Aðrar tekjur				Samtals				Laun				lífeyrisskudlbinding				Annar rekstrarkostnaðu				Afskrift				Gjöld samtals						Fjármagnsliðir				framlög og tekjuskattur				Rekstrarniðurstaða				0				Leigðar eignir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

												Jöfnunarsjóður				Aðrar tekjur				Samtals																Annar rek.				Fjármagnsliðir						Fjármagnsliðir				framlög og tekjuskattur				Rekstrarniðurstaða										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		00*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		02*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Áhættufjármunir og langtímakröfur:

		03*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				420.				Eignarhlutir í félögum		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		6,544 		ERROR:#NAME?

		04*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				432.				Fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		05*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				431.				Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		06*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				4.8.				Skattteign		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		07*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		08*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Fastafjármunir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		09*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		10*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Veltufjármunir:

		11*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Skammtímakröfur:

		13*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				461.				Óinnheimtar skatttekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		20*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				464.				Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(136,198 )		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		21*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				465.				Aðrar skammtímakröfur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		22*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				462.				Næsta árs afb. langtímak. á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		27*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				463.				Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		28*				Aðalsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				466.				Næsta árs gjaldf v/Brúar lífeyrissjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		31*				Eignasjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				5.7.				Skammtímaverðbréf		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		33*				Þjónustumiðstöð		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				470.		Handbært fé				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

		MA->				INNRI		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Veltufjármunir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						A hluti		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Eignir samtals

		41*				Hafnarsjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		61*				Fráveita		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		57*				Fasteignir Stykkishólms ehf.		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				510.		Eiginfjárreikningur 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		92,544 		ERROR:#NAME?

		53*				Dvalarheimili		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		51*				Þjónustuíbúðir		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Hlutdeild minnihluta:

		71*				Framkvæmdasjóður		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				6.5.		Hlutdeild minnihluta í eigin fé				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		MAB->				INNRI		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						AB hluti		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						Skuldbindingar:

																																																										610.		Lífeyrisskuldbinding 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?



																																																												Skuldbindingar:

																																																										623.		Fyrirframinnheimt framlög				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?



																																																												Langtímaskuldir:

																																																										620.		Langtímaskuldir við lánastofnanir 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																										621.		Langtímaskuldir við við eigin ft.				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																																																										622.		Leiguskuldir				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																																ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																																																												Skammtímaskuldir:

																																																										630.		Skuldir við lánastofnanir 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																										631.		Skuldir við eigin fyrirtæki 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(136,198 )		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																																																										632.		Næsta árs afborganir langtímask. eigin ft.				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																																																										634.		Næsta árs afborganir langtímaskulda 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																										615.		Næsta árs greiðslur lífeyrisskuldbindingar				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																										8.8.		Fyrirframinnheimtar tekjur				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																										636.		Aðrar skammtímaskuldir 				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?

																																																																ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																																																														Skuldir og skuldbindingar samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																																																														Skuldir og eigið fé samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																																																														Afstemming á efnahag		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?





Áhrif viðauka 2-3

		Rekstrarniðurstaða A hluta - áhrif viðauka 2 - 3		A hluti



				Ársreikningur		Áhrif  viðauka		Afkoma án 

				2018		2 og 3		viðauka

		Útsvar og fasteignaskattur		766,678 		0 		766,678 

		Framlög Jöfnunarsjóðs		257,452 		0 		257,452 

		Aðrar tekjur		245,623 		0 		245,623 



				1,269,753 		0 		1,269,753 



		Laun og launatengd gjöld		778,091 		0 		778,091 

		Framlag vegna A deildar Brúar		4,854 		0 		4,854 

		Lífeyrisskuldbinding hækkun 		21,834 		0 		21,834 

		Annar rekstrarkostnaður		650,891 		307,507 		343,384 

				1,455,670 		307,507 		1,148,163 



		Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		(185,917 )		(307,507 )		121,590 



		Afskriftir		(59,931 )		0 		(59,931 )

		Rekstrarniðurstaða 

		  fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(245,848 )		(307,507 )		61,659 



		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 		(100,861 )		0 		(100,861 )



		Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)		(346,709 )		(307,507 )		(39,202 )

		Áhrif viðauka á eignir A hluta 31.12.2018										Eigið fé skv. ársreikningi 1.1.2018						1,222,584 

		Eignarhlutir í félögum		171,617 		69,024 		102,593 				Afkoma skv. ársreikningi 						(346,709 )

		Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		51,088 		(301,507 )		352,595 				Bakfærð áhrif viðauka 						307,507 

		Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		127,075 		(6,000 )		133,075 				Endurmat lóða og lendna						103,426 

		Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki		20,031 		0 		20,031 				Eigið fé 31.12.2018						1,286,808 



		Áhrif viðauka á efnahagsreikning A hluta 31.12.2018

		Heildareignir		3,007,156 		(238,483 )		3,245,639 

		Eigið fé		979,302 		(307,507 )		1,286,809 

		Heildarskuldir		2,027,855 		0 		2,027,855 

		Áhrif viðauka á lykiltölur A hluta 2018

		Rekstrarjöfnuður 2016-2018		(295,034 )		(307,507 )		12,473 

		Skuldaviðmið		139% 		0% 		139% 

		Framlegðarhlutfall		(14.6% )		24% 		9.6% 

		Eiginfjárhlutfall 		32.6% 		7% 		39.6% 





Áætlun vs raun

				Rekstrarniðurstaða í samanburði við fjárhagsáætlun				A hluti

										Frávik frá				Frávik frá

						Ársreikningur		Áætlun 2020		áætlun með		Upphafleg		upphaflegri

						2020		með viðaukum		viðaukum		áætlun 2020		áætlun

				Útsvar og fasteignaskattur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		839,652 		ERROR:#NAME?

				Framlög Jöfnunarsjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		271,423 		ERROR:#NAME?

				Aðrar tekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		283,678 		ERROR:#NAME?

				Gatnagerðargjöld		0 		0 		-				-

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,394,753 		ERROR:#NAME?



				Laun og launatengd gjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		823,350 		ERROR:#NAME?						732521		ERROR:#NAME?

				Framlag vegna A deildar Brúar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100%		0 		100%

				Lífeyrisskuldbinding, hækkun		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100%		25,580 		100%

				Annar rekstrarkostnaður		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		371,024 		ERROR:#NAME?

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,219,954 		ERROR:#NAME?



				Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		174,799 		ERROR:#NAME?



				Afskriftir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(64,864 )		ERROR:#NAME?

				Rekstrarniðurstaða 

				  fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		109,935 		ERROR:#NAME?



				Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(86,048 )		ERROR:#NAME?



				Afkoma hlutdeildarfélags		0 		0 				0 



				Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				23,887 						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		36,332 

														Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

				Rekstrarniðurstaða í samanburði 
við fjárhagsáætlun				A og B hluti

										Frávik frá				Frávik frá

						Ársreikningur		Áætlun 2020		áætlun með		Upphafleg		upphaflegri

						2020		með viðaukum		viðaukum		áætlun 2020		áætlun

				Útsvar og fasteignaskattur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		839,652 		ERROR:#NAME?

				Framlög Jöfnunarsjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		271,423 		ERROR:#NAME?

				Aðrar tekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		646,519 		ERROR:#NAME?

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,757,594 		ERROR:#NAME?



				Laun og launatengd gjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,044,369 		ERROR:#NAME?								929390

				Framlag vegna A deildar Brúar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100%		0 		100%

				Lífeyrisskuldbinding, hækkun		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100%		25,580 		100%

				Annar rekstrarkostnaður		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		463,421 		ERROR:#NAME?

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,533,370 		ERROR:#NAME?



				Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		224,224 		ERROR:#NAME?



				Afskriftir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(78,307 )		ERROR:#NAME?

				Rekstrarniðurstaða 

				  fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		145,917 		ERROR:#NAME?



				Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(103,871 )		ERROR:#NAME?

				Afkoma hlutdeildarfélags		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100%		9,400 		100%

				Hlutdeild minnihluta í afkomu		0 		0 				0 



				Rekstrarniðurstaða ársins		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				51,446 						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		278,671 

														Fjárhæðir eru í þúsundum kr.





Áætlun vs raun fjárf

		Column1		Column2		Column3		Column4

		Fjárfesting í samanburði við áætlun

				Fjárfesting		         Fjárfestingaráætlun

		A hluti		2020		með viðaukum		upphafleg

		Fasteignir og önnur mannvirki

		Íþróttahús, húsnæði og lóð

		Lóð við grunnskóla og Amtbókasafn

		Tónlistarskóli, endurbætur

		Grunnskóli, endurbætur

		Ráðhús, endurbætur

		Tjaldsvæði, þjónustuhús

		Dvalarheimili, endurbætur

		Áhaldahús, þjónustumiðstöð

		Annað ófyrirséð

		Fasteignir og önnur mannvirki samtals		(1 )		0 		0 

		Gatna- og veitumannvirki:

		Gatnaframkvæmdir

		Gatnagerðargjöld 

		Deiliskipulag

		Gatna- og veitumannvirki samtals		1 		0 		0 

		Vélar, áhöld og tæki:

		Ljósleiðaravæðing, framkvæmdakostnaður

		Íþróttahús, áhöld og tæki

		Áhaldahús, bifreið

		Leikvellir, tæki og lagfæringar

		Eldvarnarbúnaður, grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli

		Merkingar á stofnanir og jólaskraut á ljósastaura

		Öryggismyndavélar

		Áhöld og tæki samtals		0 		0 		0 

		Fjárfesting A hluta samtals		0 		0 		0 				135,000 		(135,000 )

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



		Fjárfesting í samanburði við áætlun



		B hluti

		Hafnarsjóður:

		Stykkishöfn, aðal- og deiliskipulag v/nýs atvinnusvæðis										15000

		Stykkishöfn, skipulag og búnaður v/gjaldsk. bílastæða

		Stykkishöfn, dýpkun/endurbætur hafnarsvæðis

		Ferjuhöfn í Súgandisey, gangbraut að ferju

		Hafnarsjóður samtals		0 		0 		0 

		Þjónustuíbúðir

				0 		0 

		Framkvæmdakostnaður

		Þjónustuíbúðir samtals		0 		0 		0 

		Fráveita:

		Fasteignir

		Gatnagerðargjöld, færð til lækkunar á eignfærslu

		Framkvæmdakostnaður

		Fráveita samtals		0 		0 		0 

		Dvalarheimili   

		Fasteignir

		Gatnagerðargjöld, færð til lækkunar á eignfærslu

		Fjárfesting í rennihurð og endurnýjun herbergja

		Dvalarheimili samtals		0 		0 		0 





		Fjárfesting B hluta samtals		0 		0 		0 				29,160 		(29,160 )



		Fjárfesting A og B hluta samtals		0 		0 		0 

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

				0 





Yfirlit í endurskoðunarskýrslu

																						Töflur sem nota á í skýrslur eru uppfærðar í viðeigandi útlit með því að nta Tables svæðið undir KPMG stikunni.

				Rekstrarreikningur fyrir árið 2020		A hluti				A og B hluti



						2020		2019		2020		2019		Færa ártöl framar

				Útsvar og fasteignaskattur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Framlög Jöfnunarsjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Aðrar tekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?

				Gatnagerðartekjur		0 		0 		0 		0 

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Laun og launatengd gjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?				Til að setja töfluna inn í Powerpoint er hún valin hér, farið í Powerpoint og valið xx, sbr. Hér:

				Framlag vegna A deildar Brúar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Lífeyrisskuldbinding, hækkun		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Annar rekstrarkostnaður		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Afskriftir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Rekstrarniðurstaða 

				  fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Afkoma hlutdeildarfélags		0 		0 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Hlutdeild minnihluta í afkomu		0 		0 		0 



				Rekstrarniðurstaða ársins		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

												Fjárhæðir eru í þúsundum kr.





				Efnahagsreikningur 31. desember 2020
Eignir		A hluti				A og B hluti

																						Séu gerðar breytingar í excel, t.d. Breyta fjárhæðum, útliti o.þ.h.  Er hægt að vera í PowerPoint og velja 'Update selected data table form, en athugið að sé bætt við dálki eða línum þá verður að skilgreina töfluna uppá nýtt í 'Define table range' hér í excel og flytja með sama hætti og lýst er hér að ofan inn í PowerPoint.

						12/31/20		12/31/19		12/31/20		12/31/19

				Varanlegir rekstrarfjármunir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

				Eignarhlutir og stofnframlög		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Langtímakröfur		ERROR:#NAME?		0 		ERROR:#NAME?		0 								ERROR:#NAME?

				Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		0 

				Tekjuskattseign		0 		0 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Fastafjármunir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Birgðir		0 		0 		0 		0 

				Óinnheimtar  tekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?		0.0646565462		skattekjur				47,925,484						603108

				Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		0 										aðrar óinh t				45,696,035						1096664

				Aðrar skammtímakröfur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?

				Næsta árs afborganir langtímakrafna		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		0 														93,621,519						0.5499478418

				Skammtímaverðbréf		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Handbært fé		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?

				Veltufjármunir samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Eignir samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

												Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



				Efnahagsreikningur 31. desember 2020
Eigið fé og skuldir		A hluti				A og B hluti																446.7

						12/31/20		12/31/19		12/31/20		12/31/19														459.4		1.0284307141

				Eiginfjárreikningur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Hlutdeild minnihluta í eigin fé		0 		0 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Eigið fé		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Lífeyrisskuldbinding		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Fyrirframinnheimt framlög		0 		0 		0 		ERROR:#NAME?

				Búseturéttur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Skuldir við lánastofnanir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?

				Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki		0 		0 		0 		0 				0 		0 		0 

				Langtímaskuldir og skuldbindingar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



				Skuldir við lánastofnanir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Skuldir við eigin fyrirtæki		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		0 

				Næsta árs afborganir langtímaskulda, eigin ft.		0 		0 		0 		0 

				Næsta árs afborganir langtímaskulda		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Næsta árs greiðslur lífeyrisskuldbindingar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Fyrirframinnheimtar tekjur

				Aðrar skammtímaskuldir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Skammtímaskuldir		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



				Eigið fé og skuldir samtals		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

												Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				Sjóðstreymisyfirlit ársins 2020		A hluti				A og B hluti												137698

						2020		2019		2020		2019										91532

				Rekstrarhreyfingar																		8521

				Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										146219

				Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										237751

				Veltufé frá (til) rekstrar		141,754 		(198,695 )		195,254 		157,421 				37,833 



				Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		(12,197 )		(199,687 )		(9,084 )		(204,508 )

				Handbært fé frá (til) rekstrar		129,556 		(398,382 )		186,171 		(47,087 )				(3.954 )



				Fjárfestingarhreyfingar

				Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(133,537 )		(103,669 )		(144,688 )		(118,724 )								107933

				Ógreidd fjárfesting		10,000 		0 		10,000 		0 

				Söluverð seldra rekstrarfjármuna		0 		800 		25,500 		800 								129606

				Eignarhlutir í félögum, breyting		(1,080 )		(69,024 )		(1,080 )		(2,160 )

				Langtímakröfur, breyting		783 		284 		783 		284 

				Fyrirframgreiðsla Brúar, breyting		0 		0 		0 		0 

				Langtímakröfur á eigin fyrirtæki, breyting		20,566 		361,168 		0 		0 

				Skammtímaverðbréf, breyting		0 		0 		0 		0 								0.8327778035

				Fjárfestingarhreyfingar		(103,269 )		189,559 		(109,485 )		(119,801 )



				Fjármögnunarhreyfingar

				Skuldir við lánastofnanir, breyting		0 		(50,083 )		0 		(50,083 )

				Breyting fyrirframinnheimtra framlaga		0 		0 		0 		0 

				Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting		19,434 		(20,464 )		0 		0 

				Tekin ný langtímalán		103,000 		431,600 		121,170 		431,600 

				Afborganir langtímalána		(142,117 )		(129,401 )		(191,125 )		(190,770 )				(191,125 )

				Langtímalán eigin fyrirtækja, breyting

				Langtímaskuldir við eigin ft., breyting		0 		0 		0 		0 

				Fjármögnunarhreyfingar		(19,683 )		231,651 		(69,955 )		190,747 



				Hækkun á handbæru fé		6,604 		22,828 		6,732 		23,860 

				Handbært fé í ársbyrjun		62,292 		39,464 		63,530 		39,670 



				Handbært fé í árslok		68,896 		62,292 		70,261 		63,530 

												Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?





Mynd 7

				2011		2012		Áætlun 2013		Áætlun 2014		Áætlun 2015		Áætlun 2016

																		Úr líkani

		A hluti		880,185 		880,602 		862,968 		840,335 		826,938 		811,716 				873,322 		855,688 		833,055 		819,658 		804,436 

		A og B hluti		984,933 		969,427 		949,636 		930,327 		920,844 		910,247 				966,369 		946,578 		927,269 		917,786 		907,189 

																		Áætlun 2012		Áætlun 2013		Áætlun 2014		Áætlun 2015		Áætlun 2016

				2011		2012		Áætlun 2013		Áætlun 2014		Áætlun 2015		Áætlun 2016



		A hluti		52.1% 		53.6% 		55.3% 		57.4% 		59.0% 		60.9% 

		A og B hluti		30.8% 		33.1% 		35.1% 		38.0% 		40.8% 		43.9% 

																		Úr líkani

		Eigið fé A hluta		458,694 		471,698 		477,639 		482,648 		488,146 		494,187 				465,750 		471,691 		476,700 		482,198 		488,239 

		Heildareignir A hluta		880,185 		880,602 		862,968 		840,335 		826,938 		811,716 



		Eigið fé A og B hluta		303,319 		320,397 		333,092 		353,543 		375,600 		399,460 				319,685 		332,380 		352,831 		374,888 		398,748 

		Heildareignir A og B hluta		984,933 		969,427 		949,636 		930,327 		920,844 		910,247 

																		Eigið fé skv. áætlun 2012 að viðbættri áætl. tapi 2012

				2011		2012		Áætlun 2013		Áætlun 2014		Áætlun 2015		Áætlun 2016



		A hluti		421,491 		408,904 		385,329 		357,687 		338,792 		317,529 

		A og B hluti		681,614 		649,030 		616,544 		576,784 		545,244 		510,787 

		Samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60.gr. séu á hverju þriggja ára tímabili ekki

		hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum

				2011		2012		Áætlun 2013		Áætlun 2014		Áætlun 2015		Áætlun 2016



		Tekjur A hluti		6,279 		6,882 		6,972 		7,122 		7,272 		7,422 

		Gjöld A hluti		5,994 		6,488 		6,884 		6,845 		6,868 		6,861 

				285 		394 		88 		277 		404 		561 

		Samtals A hluti								759 		769 		1,242 

		Tekjur A og B hluti		6,715 		7,322 		7,526 		7,656 		7,805 		7,954 

		Gjöld A og B hluti		6,362 		6,804 		7,289 		7,206 		7,227 		7,217 

				352 		518 		237 		450 		578 		737 

		Samtals A og B hluti								1,204 		1,265 		1,765 

						2011-2013		2012-2014		2013-2015

		A hluti				759 		769 		1,242 

		A og B hluti				1,204 		1,265 		1,765 

		Heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60.gr. séu ekki hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum.

				2011		2012		Áætlun 2013		Áætlun 2014		Áætlun 2015		Áætlun 2016

		A hluti		6,712.9% 		5,941.3% 		5,526.6% 		5,022.1% 		4,658.7% 		4,278.1% 

		A og B hluti		10,151.3% 		8,864.4% 		8,192.3% 		7,534.0% 		6,985.9% 		6,421.8% 

		Hámark skv. lögum		150.0% 		150.0% 		150.0% 		150.0% 		150.0% 		150.0% 



		Tekjur A hluti		6,279 		6,882 		6,972 		7,122 		7,272 		7,422 

		Heildarskuldir og skuldbindingar A		421,491 		408,904 		385,329 		357,687 		338,792 		317,529 

		Tekjur A og B hluti		6,715 		7,322 		7,526 		7,656 		7,805 		7,954 

		Heildarskuldir og skuldb. A og B		681,614 		649,030 		616,544 		576,784 		545,244 		510,787 



Skipting skatttekna í þús. kr. á íbúa
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Eiginfjárhlutfall 
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Fjáfestingarhreyfingar í hlutfalli við tekjur
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Skuldir og skuldbindingar í millj. kr. 

A hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	421491	408904	385329	357687	338792	317529	A og B hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	681614	649030	616544	576784	545244	510787	







Veltufé frá rekstri í hlutfalli við rekstrartekjur
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Eiginfjárhlutfall 
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Fjáfestingarhreyfingar í hlutfalli við tekjur
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Veltufé frá rekstri í hlutfalli við langtímaskuldir mælt í árum 
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Rekstrarjöfnuður á þriggja ára tímabili, í millj. kr. 

A hluti	2011-2013	2012-2014	2013-2015	759.44500000000335	769.08699999999953	1242.1209999999992	A og B hluti	2011-2013	2012-2014	2013-2015	1203.9549999999981	1264.6190000000024	1765.1110000000008	







Skuldahlutfall 



A hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	67.129132292445902	59.41272785735157	55.266098499924489	50.22107483184034	46.586963675198689	42.780698949873553	A og B hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	101.51330048615472	88.643890382760006	81.923416572568868	75.339677994926717	69.859495345595946	64.21801388793898	Hámark skv. lögum	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	







Skipting skatttekna í þús. kr. á íbúa

'Mynd 7'!#REF!	

0	0	'Mynd 7'!#REF!	

0	0	'Mynd 7'!#REF!	

0	0	







Helstu málaflokkar í hlutfalli við skatttekjur

'Mynd 7'!#REF!	
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Helstu málaflokkar í hlutfalli við skatttekjur
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Rekstrarniðurstaða í hlutfalli við skatttekjur

'Mynd 7'!#REF!	
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Rekstrarniðurstaða í hlutfalli við skatttekjur

'Mynd 7'!#REF!	
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0	0	







Heildareignir í millj. kr. 

A hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	880185	880602	862968	840335	826938	811716	A og B hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	984933	969427	949636	930327	920844	910247	







Heildareignir í þús. kr. pr. íbúa

'Mynd 7'!#REF!	
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Eiginfjárhlutfall 



A hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	0.52113362531740481	0.53565401850098004	0.55348402258252916	0.57435189537505871	0.59030544006926755	0.6088176160134825	A og B hluti	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	0.30795901853222502	0.33050141991093707	0.35075755342046849	0.38002014345493573	0.40788667787377669	0.4388479171038191	









A og B hluti

		Aðalsjóður

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



		Eignasjóður

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						113258

		Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



		Þjónustumiðstöð

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?												Ársreikningur				Áætlun 2018

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?												2018				með viðaukum

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										Framlag til Framkvæmdasjóðs, gjaldfært í málaf. 20		172,601 				172,148 

		Rekstrarniðurstaða án framlaga		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Framlag frá Aðalsjóði		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Framlag til FSH ehf. (Félagslegra íbúða), gjaldfært í málaf. 02		48,906 				48,906 

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.														Varúðarniðurf. á kröfu Aðalsjóðs á Dvalarheimili, gjaldf. í málaf. 21		86,000 				86,000 

																								307,507 				307,054 

		Hafnarsjóður

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



		Fráveita

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



		Fasteignir Stykkishólms ehf.

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Framlag frá Aðalsjóði		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.



		Dvalarheimili

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

		Þjónustuíbúðir

								Breyting á

				2020		2019		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

		Framkvæmdasjóður

								Breyting á

				2019		2018		milli ára



		Rekstrartekjur		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga		0 		0 

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Framlag frá Aðalsjóði		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru í þúsundum kr.

		Fjallskilasjóðir

								Breyting á

				2016		2015		milli ára



		Rekstrartekjur		0 		0 		ERROR:#DIV/0!

		Rekstrargjöld		0 		0 		ERROR:#DIV/0!

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		0 		0 		ERROR:#DIV/0!

		Rekstrarniðurstaða		0 		0 

		Framlag frá Aðalsjóði		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								Fjárhæðir eru þúsundum kr.



		Reiðhöllin Vindás

								Breyting á

				2016		2015		milli ára



		Rekstrartekjur		0 		0 		ERROR:#DIV/0!

		Rekstrargjöld		0 		0 		ERROR:#DIV/0!

		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		0 		0 		ERROR:#DIV/0!

		Rekstrarniðurstaða		0 		0 

								Fjárhæðir eru þúsundum kr.







Mynd 7 (2)



						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		Áætlun 2019		Úkomuspá 2021		Áætlun 2021		Áætlun 2022		Áætlun 2023		Áætlun 2024

																				Úr líkani

				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,128,689 		3,123,689 		3,204,185 		3,179,851 		3,140,114 		3,082,556 

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,382,869 		3,377,869 		3,466,028 		3,497,313 		3,513,518 		3,521,279 

																		ERROR:#NAME?				88,159 



						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		Áætlun 2019



				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		28.6% 

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		25.3% 

																				Úr líkani

				Eigið fé A hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		894,666 		894,666 		843,580 		793,080 		746,132 		710,838 

				Heildareignir A hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,128,689 



				Eigið fé A og B hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		855,063 		855,063 		846,846 		855,997 		871,124 		893,909 

				Heildareignir A og B hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,382,869 















































						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		Áætlun 2019



				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,234,023 								ERROR:#NAME?

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,527,806 



												ERROR:#NAME?







































				Samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60.gr. séu á hverju þriggja ára tímabili ekki

				hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum

						2018		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		Áætlun 2019



				Tekjur A hluti		1,269,753 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,394,297 		1,410,782 		1,451,230 		1,494,997 		1,345,703 

				Gjöld A hluti		1,616,462 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,445,382 		1,461,282 		1,498,178 		1,530,291 		1,502,511 

						(346,709 )		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(51,085 )		(50,500 )		(46,948 )		(35,294 )		(156,808 )

				Samtals A hluti						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(148,533 )		(132,742 )



				Tekjur A og B hluti		1,612,769 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,780,030  		1,821,630  		1,874,873  		1,933,739  		1,701,443 

				Gjöld A og B hluti		1,607,256 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,784,750 		1,809,417 		1,859,123 		1,913,645 		1,789,006 

						5,513 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(4,720 )		12,213 		15,750 		20,094 		(87,563 )

				Samtals A og B hluti						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		23,243 		48,057 

						2018-2020		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(148,533 )		(132,742 )

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		23,243 		48,057 

				Heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60.gr. séu ekki hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum.

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		Áætlun 2019



				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		166.0% 

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		148.6% 

				Hámark skv. lögum		150% 		150% 		150% 		150% 		150% 		150% 		250.0% 



				Tekjur A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,394,297 		1,410,782 		1,451,230 		1,494,997 		1,345,703 

				Heildarskuldir og skuldbindingar A		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,234,023 

				Tekjur A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,780,030 		1,821,630 		1,874,873 		1,933,739 		1,701,443 

				Heildarskuldir og skuldb. A og B		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,527,806 



																														1,000 

																								LSR										LH										Álftanes

																								Lífeyrisgreiðslur á föstu verðlagi										Lífeyrisgreiðslur á föstu verðlagi										Lífeyrisgreiðslur á föstu verðlagi

																				úr líkani				Ár		Lífeyrisgreiðslur		Hlutur launagreiðanda						Ár		Lífeyrisgreiðslur		Hlutur launagreiðanda						Ár		Lífeyrisgreiðslur		Hlutur launagreiðanda

				Skuldaviðmið		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		Skuldaviðmið áætlun 2018		Áætlun 2012		áætlun 2013		2021		19,362		10,516		23,974				2,017 										2,013 

				Gamla skuldaviðmið:																				2022		18,092		11,026		25,075				2,018 										2,014 

				A hluti - eldra		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2023		17,247		11,310		25,549				2,019 										2,015 

				A og B hluti - eldra		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		142.4% 						2024		17,311		11,557		24,573				2,020 										2,016 

				Hámark skv. lögum		150% 		150% 		150% 		150% 		150% 		150% 		150.0% 						2025		18,869		11,787		23,941				2,021 										2,017 

																								2026		17,996		12,026		23,967				2,022 										2,018 

				Nýja skuldaviðmið:																				2027		16,507		12,141		25,001

				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?								2028		15,278		12,153		24,237

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?								2029		14,527		12,078		23,021

				Hámark skv. lögum		150% 		150% 		150% 		150% 		150% 		150% 		150.0% 						2030		13,880		11,937		21,924

																								2031		12,973		11,748		21,142

				Veltufjármunir A hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		271,740 		241,996 		241,147 		216,556 		265,985 						2032		12,224		11,491		20,378				2,023 										2,019 

				Skammtímaskuldir A hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		492,427 		497,003 		518,536 		545,602 		472,896 						2033		11,052		11,175		19,385				2,024 										2,020 

																								2034		9,928		10,789		18,480				2,025 										2,021 

				Heildarskuldir og skuldbindingar A		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,234,023 						2035		9,520		10,359		17,201				2,026 										2,022 

				Greiðslur líf.skuldb. eftir 15 ár		(99,654 )		(105,074 )		(95,174 )		(85,775 )		(76,907 )		(68,591 )		(105,074 )						2036		8,548		9,900		15,920				2,027 										2,023 

				Fyrirframgreiðsla til Brúar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2037		7,635		9,399		15,169

				Hreint veltufé - ef jákvætt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		0 		0 		0 		0 						2038		6,792		8,867		13,957				2,028 										2,024 

				Eldri stofn til skuldaviðmiðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2039		6,025		8,317		12,784				2,029 										2,025 

				Nýr stofn til skuldaviðmiðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2040		5,327		7,754		11,659

				Reglulegar tekjur A hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,394,297 		1,410,782 		1,451,230 		1,494,997 		1,345,703 						2041		4,695		7,189		10,589				2,030 										2,026 

																								2042		4,123		6,629		9,575		427,501 		2,031 		0 		0 		0 				2,027 						0 

																								2043		3,609		6,080		8,617				2,032 		0 		0 						2,028 

				Veltufjármunir A og B hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		208,299 		208,317 		215,844 		221,974 		216,703 						2044		3,146		5,546		7,725				2,033 		0 		0 						2,029 

				Skammtímaskuldir A og B hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		371,079 		368,150 		360,487 		345,427 		376,321 						2045		2,727		5,020		6,899				2,034 		0 		0 						2,030 

				Fyrirframgreiðsla Brúar		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2046		2,350		4,509		6,129				2,035 		0 		0 						2,031 

				Heildarskuldir og skuldb. A og B		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,527,806 						2047		2,013		4,017		5,404				2,036 		0 		0 						2,032 

				Leigusamingur við Ríkissjóð v/hjúkr.heim.														0 						2048		1,714		3,553		4,728				2,037 		0 		0 						2,033 

				Greiðslur líf.skuldb. eftir 15 ár		(99,654 )		(105,074 )		(95,174 )		(85,775 )		(76,907 )		(68,591 )		(105,074 )						2049		1,448		3,112		4,104				2,038 		0 		0 						2,034 

				Hreint veltufé - ef jákvætt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0 		0 		0 		0 		0 						2050		1,212		2,695		3,537				2,039 		0 		0 						2,035 

				Eldri stofn til skuldaviðmiðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,422,732 						2051		1,005		2,306		3,018				2,040 		0 		0 						2,036 

				Nýr stofn skuldaviðmiðs		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2052		824		1,948		2,546

				Reglulegar tekjur A og B hluta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,780,030 		1,821,630 		1,874,873 		1,933,739 		1,701,443 						2053		670		1,631		2,120				2,041 		0 		0 						2,037 

				Leigutekjur vegna hjúkrunarheimilis														0 						2054		539		1,351		1,743				2,042 		0 		0 						2,038 

						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,780,030 		1,821,630 		1,874,873 		1,933,739 		1,701,443 						2055		430		1,108		1,420				2,043 		0 		0 						2,039 

																								2056		339		900		1,142				2,044 		0 		0 						2,040 

																								2057		265		725		908				2,045 		0 		0 						2,041 

																								2058		206		583		713				2,046 		0 		0 						2,042 

																								2059		160		467		552				2,047 		0 		0 						2,043 

																								2060		122		370		426				2,048 		0 		0 						2,044 

																								2061		92		290		325				2,049 		0 		0 						2,045 

																								2062		68		223		244				2,050 		0 		0 						2,046 

																								2063		50		170		179				2,051 		0 		0 						2,047 

																								2064		36		127		128				2,052 		0 		0 						2,048 

																								2065		25		93		90				2,053 		0 		0 						2,049 

																								2066		17		67		61				2,054 		0 		0 						2,050 

																								2067		12		46		40				2,055 		0 		0 						2,051 

																								2068		8		32		25				2,056 		0 		0 						2,052 

																								2069		5		21		15				2,057 		0 		0 						2,053 

																								2070		3		14		8				2,058 		0 		0 						2,054 

																								2071		2		8		5				2,059 		0 		0 						2,055 

																								2072		1		5		2				2,060 		0 		0 						2,056 

																								2073		1		3		1				2,061 										2,057 

																								2074		0		1		0				Eftir 2057		0 		0 						Eftir 2057

																								2075		0		1		0				Samtals		0 		0 						Samtals

																								2076		0		0		0

																								2077		0		0		0

																								2078		0		0		0

																								2079		0		0		0

																								2080		0		0		0

																								2081		0		0		0

																								2082		0		0		0

																								2083		0		0		0

																								2084		0		0		0

				Framlegðarhlutafall		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?								2085		0		0		0

																								2086		0		0		0																0		0

				A hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		8.8% 		8.9% 		8.4% 		8.5% 								2087		0		0		0																0		0

				A og B hluti		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		10.6% 		11.7% 		11.4% 		11.6% 								2088		0		0		0																0		0

																								2089		0		0		0																0		0

																								2090		0		0		0																0		0

																ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2091		0		0		0																0		0

																ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2092		0		0		0																0		0

																ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?						2093		0		0		0 

																								2094		0		0		0 

																								2095		0		0		0 

																								2096		0		0		0 

																								2097		0		0		0 

																								2098		0		0		0 

																								2099		0		0		0 

																								2100		0		0		0 

																								2087		0		0		0 

																								2088		0		0		0 

																								2089		0		0		0 

																								2090		0		0		0 

																								2091		0		0		0 

																								2092		0		0		0 

																								2093		0		0		0 

																								2094		0		0		0 

																								2095		0		0		0 

																								2096		0		0		0 

																								2097		0		0		0 

																								2098		0		0		0 



Skipting skatttekna í þús. kr. á íbúa



0	

0	

0	







Eiginfjárhlutfall 




0	

0	







Fjáfestingarhreyfingar í hlutfalli við tekjur














0	











0	







Skuldir og skuldbindingar í þús. kr. 

A hluti	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	0	0	0	A og B hluti	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	0	0	0	







Veltufé frá rekstri í hlutfalli við rekstrartekjur


















0	















0	







Eiginfjárhlutfall 




0	

0	







Fjáfestingarhreyfingar í hlutfalli við tekjur














0	











0	







Veltufé frá rekstri í hlutfalli við langtímaskuldir mælt í árum 

















0	















0	







Rekstrarjöfnuður á þriggja ára, í þús. kr. 

A hluti	2018-2020	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	-148533	-132742	A og B hluti	2018-2020	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	23242.728712851182	48056.672286508372	







Skuldahlutfall 



A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A og B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hámark skv. lögum	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	







Skuldaviðmið 



Hámark skv. lögum	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	A hluti	0	0	0	0	0	0	A og B hluti	0	0	0	0	0	0	







Skipting skatttekna í þús. kr. á íbúa



0	

0	

0	







Framlegðarhlutfall 



A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8336272687956727E-2	8.8527497515562298E-2	8.4024586040806759E-2	8.5470405626232024E-2	A og B hluti	0	0	8.8336272687956727E-2	8.8527497515562298E-2	8.4024586040806759E-2	8.5470405626232024E-2	0	0	0.10584462981373684	0.11729059975058717	0.11442911823808548	0.11561362246691767	







Helstu málaflokkar í hlutfalli við skatttekjur



0	

0	

0	

0	

0	







Helstu málaflokkar í hlutfalli við skatttekjur



0	

0	

0	

0	

0	







Rekstrarniðurstaða í hlutfalli við skatttekjur













0	











0	







Rekstrarniðurstaða í hlutfalli við skatttekjur













0	











0	







Heildareignir í þús. kr. 

A hluti	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	0	0	0	A og B hluti	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	0	0	0	







Heildareignir í þús. kr. pr. íbúa













0	











0	







Eiginfjárhlutfall 



A hluti	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	0	0	0	A og B hluti	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	0	0	0	0	0	









Fjárhagsáætl. 2021-2024



						Ársreikningur				Ársreikningur				Áætlun				Áætlun				Áætlun				Áætlun

						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								1,481,097 		1,516,335 



		Rekstrartekjur				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				1,780,030 				1,821,630 		3,734,962 		1,874,873 				1,933,739 						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(41,601 )				Rekstrarniðurstaða 

		Rekstrargjöld án afskrifta				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				(1,591,622 )				(1,607,970 )				(1,660,333 )				(1,710,172 )						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		(53,243 )		2,014 		2,015 		2,016 		2,017 		2,018 

		Afkoma fyrir afskriftir				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				188,408 				213,661 				214,541 				223,567 						ERROR:#NAME?				(58,865 )				(322 )		43,663 		(8,887 )		ERROR:#NAME?

		Afskriftir				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				(88,808 )				(93,279 )				(95,868 )				(102,916 )

		Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				(119,544 )				(117,569 )				(112,323 )				(109,958 )						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										34,454 		ERROR:#NAME?

		Hlutdeild minnihluta í afkomu				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				15,224 				9,400 				9,400 				9,400 						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				(4,720 )				12,213 				15,750 				20,094 						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



		Rekstrarjöfnuður á þriggja ára tímabili				77,152 				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				23,242 				48,056 						96,051 		(40,490 )		(24,570 )		(5,986 )		(12,196 )



		Veltufé frá rekstri, skv. sjóðstreymi				195,254 				99,203 				139,693 				164,263 				170,249 				182,445 

		Afborganir langtímalána og skuldbindinga				(201,625 )				(207,401 )				(172,950 )				(171,599 )				(167,577 )				(159,168 )

		Greiðsluafgangur (fjárþörf)				(6,371 )				(108,198 )				(33,257 )				(7,336 )				2,672 				23,277 



		Uppsafnaður greiðsluafgangur  2021-2024, eftir afborganir lána												(33,257 )				(40,593 )				(37,921 )				(14,644 )



		Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins 2021-2024												(170,000 )				(120,000 )				(100,000 )				(100,000 )

		Uppsöfnuð fjárþörf 2021-2024, vegna fjárfestingar												(170,000 )				(290,000 )				(390,000 )				(490,000 )



		Uppsöfnuð fjárþörf 2021-2024												(203,257 )				(330,593 )				(427,921 )				(504,644 )



		Uppsöfnuð lántaka 2021-2024												195,000 				315,000 				410,000 				480,000 



		Uppsafnaður greiðsluafgangur 2021-2024 (ófjármögnuð fjárþörf í áætlunum)												(8,257 )				(15,593 )				(17,921 )				(24,644 )



		Heildarskuldir				ERROR:#NAME?		7,445,858 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		Skuldahlutfall, skv. skilgreiningu í reglugerð				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		Skuldaviðmið, skv. skilgreiningu í reglugerð				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?



																														Skv. áætl		2,527,806 		2,619,182 		2,641,315 		2,642,394 		2,627,370 

						ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				Uppf.				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																																		(22,134 )		(1,079 )		15,024 		2,627,370 

																																		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

														Ársreikningur				Áætlun

														2012  				2012  



		Rekstrartekjur												ERROR:#NAME?				2,992,172				ERROR:#NAME?

		Rekstrargjöld án afskrifta												ERROR:#NAME?				(2,250,504)				ERROR:#NAME?

		Afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði												ERROR:#NAME?				741,668				ERROR:#NAME?

		Afskriftir												ERROR:#NAME?				(259,358)				ERROR:#NAME?

		Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												ERROR:#NAME?				(466,894)				ERROR:#NAME?

		+A10												ERROR:#NAME?				(4,896)				ERROR:#NAME?

		Rekstrarniðurstaða (neikvæð)												ERROR:#NAME?				10,520				ERROR:#NAME?



		Veltufé frá (til) rekstrar, skv. stjóðstreymi												99,203				479,686				(79.3% )



		Næsta árs afborganir langtímalána, skv. ársreikningi												(207,401)				(424,879)				(51.2% )



		Greiðsluafgangur (fjárþörf)												(108,198)				(78,646)				37.6% 















Sheet1

		Umfang endurskoðunar								bls 6 í endurskoðunarskýrslu 2019



		Umfang endurskoðunar Stykkkishólmsbær 2019



		Sjóður / félag				Hlutfall tekna				Nálgun		Endurskoðandi				Tekjur 2019

		Stykkishólmsbær				98.3%				Endurskoðaður árseikningur		KPMG				0

		  Aðalsjóður		A hluti												1,407,392

		  Eignasjóður		A hluti												269,208

		  Þjónustustöð		A hluti												44,850

		  Hafnarsjóður		B hluti												59,275

		  Fráveita		B hluti												41,527

		  Dvalarheimili		B hluti												262,748

		  Þjónustuíbúðir		B hluti												16,952



		  Fasteignir Stykkishólms ehf		B hluti		1.7%				Óendurskoðaður ársreikningur 		KPMG				29,529

						100.0%										2,131,481



														Mf. A		-378,068

														Mf. B		-32,600

														Heildartekjur		1,720,813
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25© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur 
áskilinn.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 ber 
sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og 
ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma 
að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt 
skyldubundnum verkefnum sínum (64. gr.). 

Framangreindri skyldu skulu sveitarstjórnir m.a. fullnægja 
með því að heildarútgjöld til rekstrar vegna A og B hluta 
séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur 
samanlögðum reglulegum tekjum. 

Athygli er vakin á ákvæði 13. gr. laga um breytingu á 
ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum 
heimsfaraldurs kórónaveiru nr. 25/2020. Þar er 
sveitarstjórnum heimilað að víkja frá skilyrðum 1. og 2. 
tölul., 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga við stjórn 
sveitarfélagsins, þ.e. um jafnvægisreglu og skuldahlutfall, 
á tímabilinu frá 2020 til 2022. 

Stöplaritið sýnir yfirlit um þróun rekstrarjafnaðar fyrir A 
hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins 
vegar. 

Árin 2018, 2019 og 2020 er rekstrarniðurstaða miðuð við 
ársreikning viðkomandi árs, en 2021 til 2024 í samræmi 
við áætlaða rekstrarniðurstöðu í samþykktum áætlunum 
sveitarfélagsins. 

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur
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2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024
A hluti (481.306 ) (185.683 ) (268.975 ) (148.533 ) (132.742 )
A og B hluti 11.435 1.201 (67.112 ) 23.243 48.057

Rekstrarjöfnuður á þriggja ára, í þús. kr.



26© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur 
áskilinn.

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga skal við yfirferð 
sína á ársreikningum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga, 
athuga hvort sveitarfélag uppfyllir viðmið um rekstur og 
skuldastöðu, sbr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga. Sama á við 
um viðauka við fjárhagsáætlun ef þeir hafa áhrif á 
rekstrarniðurstöðu eða skuldastöðu sveitarfélagsins. 
Athugun á skilgreindum viðmiðum og lykiltölum eru meðal 
annarra þátta grundvöllur heildarmats eftirlitsnefndar á 
fjárhagsstöðu og fjárhagslegri sjálfbærni sveitarfélaga. 

Ein af þeim lykiltölum sem miðað er við er framlegð sem 
hlutfall af reglulegum tekjum. Framlegð er samkvæmt 
skilgreiningu reglulegar tekjur að frádregnum 
rekstrargjöldum, en án afskrifta, fjármunatekna og 
fjármagnsgjalda. 

Línuritið sýnir yfirlit um þróun framlegðarhlutfalls fyrir A 
hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins 
vegar. 

Árin 2019 og 2020 er miðað við ársreikning viðkomandi 
árs, en 2021 til 2024 er miðað við áætlaða niðurstöðu í 
samþykktum áætlunum sveitarfélagsins. 

Að okkar mati er rétt að meta framlegðarhlutfall 
sveitarfélags í samhengi við skuldahlutfall þess. 

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur
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2019 2020 Áætlun
2021

Áætlun
2022

Áætlun
2023

Áætlun
2024

A hluti 12,1% -0,2% 8,8% 8,9% 8,4% 8,5%
A og B hluti 14,4% 7,1% 10,6% 11,7% 11,4% 11,6%

Framlegðarhlutfall 



27© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur 
áskilinn.

Stöplaritið sýnir yfirlit um heildarskuldir og skuldbindingar í 
millj. kr. fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B 
hluta hins vegar.  

Árin 2019 og 2020 eru birt í samræmi við ársreikninga 
viðkomandi ára, en 2021 til 2024 í samræmi við áætlaða 
breytingu á heildarskuldum og skuldbindingum í 
samþykktum áætlunum sveitarfélagsins.

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2019 2020 Áætlun
2021

Áætlun
2022

Áætlun
2023

Áætlun
2024

A hluti 1.986.515 2.195.155 2.326.736 2.352.902 2.360.113 2.337.850
A og B hluti 2.311.500 2.516.823 2.613.198 2.635.332 2.636.410 2.621.386

Skuldir og skuldbindingar í þús. kr.



28© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur 
áskilinn.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 ber 
sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og 
ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum 
tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt 
skyldubundnum verkefnum sínum (64. gr.). 

Framangreindri skyldu skulu sveitarstjórnir m.a. 
fullnægja með því að heildarskuldir og skuldbindingar A 
og B hluta séu ekki hærri en sem nemur 150% af 
reglulegum tekjum.

Skuldahlutfall og skuldaviðmið eru skilgreind í reglugerð 
um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum 
sveitarfélaga nr. 502/2012. 

Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun skuldahlutfalls 
fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta 
hinsvegar. 

Árin 2019 og 2020 eru skuldir miðaðar við ársreikninga 
viðkomandi ára, en 2021 til 2024 í samræmi við áætlaða 
breytingu á heildarskuldum og skuldbindingum í 
samþykktum áætlunum sveitarfélagsins. 

Við útreikning á hlutfallinu er miðað við rekstrartekjur 
samkvæmt sömu ársreikningum og áætlunum. 

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur
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A hluti 148% 166% 167% 167% 163% 156%
A og B hluti 134% 148% 147% 145% 141% 136%
Hámark skv. lögum 150% 150% 150% 150% 150% 150%

Skuldahlutfall 
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Skuldahlutfall og skuldaviðmið eru skilgreind í 
reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með 
fjármálum sveitarfélaga nr. 502/2012. 

Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun skuldaviðmiðs 
fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta 
hinsvegar. 

Árin 2019 og 2020 eru skuldir miðaðar við ársreikninga 
viðkomandi ára, en 2021 til 2024 í samræmi við 
áætlaða breytingu á skuldum og skuldbindingum í 
samþykktum áætlunum sveitarfélagsins. 

Við útreikning á hlutfallinu er miðað við rekstrartekjur 
samkvæmt sömu ársreikningum og áætlunum. 

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur
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Hámark skv. lögum 150% 150% 150% 150% 150% 150%
A hluti 114% 133% 133% 136% 134% 131%
A og B hluti 111% 122% 136% 134% 130% 126%

Skuldaviðmið 
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Línuritið sýnir eiginfjárhlutfall A hluta annars vegar og 
A og B hluta hins vegar. 

Árin 2019 og 2020 eru birt í samræmi við 
ársreikninga viðkomandi ára, en 2021 til 2024 í 
samræmi við áætlaða breytingu á heildarskuldum og 
skuldbindingum í samþykktum áætlunum 
sveitarfélagsins.

Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 (frh.) Skilningur
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A hluti 34,6% 28,7% 26,4% 25,0% 23,8% 23,0%
A og B hluti 28,6% 25,3% 24,4% 24,5% 24,8% 25,4%

Eiginfjárhlutfall 
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