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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar Vestfjarðastofu
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Vestfjarðastofu ses. fyrir árið 2020. Ársreikningurinn
hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar
um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Vestfjarðastofu ses. á árinu 2020,
efnahag 31. desember 2020 og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um
ársreikninga.
.
Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim
stöðlum er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð
Vestfjarðastofu ses. í samræmi við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við
uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi
gagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga.
Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu
ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins eru stjórnendur ábyrgir fyrir því að meta rekstrarhæfi félagsins. Ef við á, skulu
stjórnendur setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita
forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort
sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.
Nægjanleg vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið
vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku
notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagða

Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og
beitum við gagnrýnni hugsun við endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva
ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem
sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé
viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
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• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort
reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.
• Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli
endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem
gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á
rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar.
Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar
byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta
atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi félagsins.
• Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og
atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við ársreikninginn
með tilliti til glöggrar myndar.
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu
endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega
annmarka á innra eftirlit sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.
Ísafirði,

Endurskoðun Vestfjarða ehf.

Guðmundur E Kjartansson
endurskoðandi
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Skýrsla stjórnar
Vestfjarðastofa sjálfseignastofnun (ses) er stofnuð á grunni skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga og
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf. Áður höfðu Markaðsstofa Vestfjarða og Menningarfulltrúi Vestfjarða
sameinast skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga. Stofnfundur Vestfjarðastofu ses. var þann 1.
desember 2017 og tók Vestfjarðastofa ses. yfir starfsemi og skuldbindingar þessara stofnana og félaga og
daglegan rekstur Fjórðungssambands Vestfirðinga þann 1. júlí 2018.
Tilgangur Vestfjarðastofu ses. er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á
Vestfjörðum og veita samræmda og þverfaglega ráðgjöf og þjónustu tengda atvinnu- og byggðaþróun,
frumkvöðlastarfsemi og menningu í víðum skilningi.
Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Vestfjarðastofu ses. koma fram í ársreikningi þessum allar
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu Vestfjarðastofu ses. í árslok, rekstri ársins og
fjárhagslegri þróun á árinu 2020.
Samkvæmt rekstrarreikningi námu rekstrartekjur stofnunarinnar 320 milljónum á árinu.
Rekstrarniðurstaða var jákvæð um 1,9 milljónir á árinu. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir
stofnunarinnar 130 milljón í árslok og eigið fé í árslok var jákvætt sem nam 9 milljónum kr.
Stofnfé Vestfjarðastofu ses. er 2,7 milljónir og skiptist á 27 aðila sem hver um sig lagði fram 100 þús. kr.
stofnframlag. Ekki hefur orðið breyting á aðilum frá stofnun.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum. Engin sérréttindi í stofnuninni
tilheyra stofnendum hennar.
Stjórn Vestfjarðastofu ses. staðfestir hér með ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2020 með undirritun
sinni og leggur til við aðalfund að hann verði samþykktur.

Vestfjörðum,
Jóhnna Ösp Einarsdóttir , formaður

Marzellíus Sveinbjörnsson

Iða Marsibil Jónsdóttir

Kristján Jón Guðmundsson

Þórir Guðmundsson

Shiran Þórisson

Hólmfríður Vala Svavarsdóttir

Kristján Jóakimsson

Ágústa Ýr Sveinsdóttir

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri
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Rekstrarreikningur ársins 2020

2020

2019

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir .....................................................
Aðrar tekjur ..............................................................

305.517.812
14.323.231

202.299.256
17.913.774

319.841.043

220.213.030

155.404.111
25.731.256
136.575.502

131.009.602
19.088.337
67.712.048

317.710.869

217.809.987

2.130.174

2.403.043

(173.726)

(76.072)

1.956.448

2.326.971

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ..........................................
Annar skrifstofukostnaður .........................................
Kostnaður vegna sérverkefna .....................................
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Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ..........
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Rekstrarafkoma ...................................................
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020
Skýr.

31.12.2020

31.12.2019

Fastafjármunir
Áhættufjármunir og langtímakröfur
Stofnfé í sjálfseignarstofnunum .............................

3
380.667
380.667

0
0

28.567.446
0
28.567.446

46.516.843
4.789.974
51.306.817

101.074.651
101.074.651

55.665.416
55.665.416

Veltufjármunir

129.642.097

106.972.233

Eignir

130.022.764

106.972.233

Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Viðskiptakröfur og óinnkomnir styrkir ..................
Aðrar skammtímakröfur ........................................

4

Handbært fé
Bankareikningar ...................................................
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31. desember 2020
Eigið fé og skuldir
Skýr.

31.12.2020

31.12.2019

Eigið fé:
5
Stofnfé ......................................................................
Óráðstafað eigið fé 1/1 ..............................................
Rekstrarafkoma .........................................................

2.700.000
4.344.258
1.956.448
9.000.706

2.700.000
2.017.287
2.326.971
7.044.258

Óhafnir styrkir ..........................................................
Ógreidd laun og launatengd gjöld ..............................
Ógreiddar ýmsar skammtímaskuldir ..........................
Ónotaðir styrkir og fyrirframgr. tekjur .......................

52.427.000
14.816.855
2.662.063
51.116.140

15.507.500
12.184.650
3.744.546
68.491.279

Skuldir

121.022.058

99.927.975

Skuldir og eigið fé

130.022.764

106.972.233

Eigið fé

Skuldir:
6
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Sjóðsstreymi árið 2020

Skýr.

2020

2019

1.956.448
1.956.448

2.326.971
2.326.971

22.739.371
21.094.083
45.789.902

(23.229.098)
51.425.666
30.523.539

Stofnfé flutt frá AV ...................................................
Fjárfestingarhreyfingar

(380.667)
(380.667)

0
0

Hækkun (lækkun) handbærs fjár .......................
Handbært fé í upphafi árs ..................................

45.409.235
55.665.416

30.523.539
25.141.877

Handbært fé í lok árs ..........................................

101.074.651

55.665.416

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarafkoma ársins ...............................................
Veltufé frá rekstri
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
Skammtímakröfur, lækkun, (hækkun) ...................
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun ..................
Handbært fé frá rekstri

Fjárfestingarhreyfingar

Vestfjarðastofa ses. Ársreikningur 2020
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Skýringar
1. Starfsemi
Vestfjarðastofa sjálfseignastofnun (ses) er stofnuð á grunni skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða hf. Áður höfðu Markaðsstofa Vestfjarða og Menningarfulltrúi Vestfjarða sameinast skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga.
Stofnfundur Vestfjarðastofu ses. var þann 1. desember 2017 og tók Vestfjarðastofa ses. yfir starfsemi og skuldbindingar þessara stofnana
og félaga og daglegan rekstur Fjórðungssambands Vestfirðinga þann 1. júlí 2018.

2. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur Vestfjarðastofu ses. fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur.
Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er
gerður í íslenskum krónum.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.
Mat og ákvarðanir
Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á
eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum
þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur
fyrir með öðrum hætti.
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Skráning tekna
Tekjur eru færðar þegar samningar liggja fyrir og skiptast niður á ár eftir ákvæðum þeirra.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Verktakasamningar
Þegar unnt er að meta stöðu verktakasamnings með áreiðanlegum hætti eru tekjur og gjöld skráð eftir framvindu samnings á
reikningsskiladegi. Skráningin miðast við hlutfall áfallins kostnaðar samkvæmt ákvæðum samningsins á reikningsskiladegi.
Þegar ekki er unnt að meta stöðu verktakasamnings með áreiðanlegum hætti eru tekjur skráðar í hlutfalli við áfallinn kostnað sem líklegt
er að verði endurkræfur. Kostnaður vegna verktakasamnings er gjaldfærður á því tímabili sem hann fellur til.
Þegar líkur eru á tapi af verktakasamningi er hið áætlaða tap fært strax til gjalda.

Vestfjarðastofa ses. Ársreikningur 2020
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2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)
Skattamál
Vestfjarðastofa er ekki skattskyldur aðili.

Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt
er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði.
Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar í samræmi við reikningsskilareglur. Fyrningargrunnur lausafjár telst stofnverð þeirra að frádregnum áður fengnum
fyrningum en fyrningargrunnur fasteigna og annarra eigna telst stofnverð þeirra. Afskriftir af eignum keyptum á árinu eru reiknaðar miðað
við ársafskrift en ekki eru reiknaðar afskriftir af eignum seldum á árinu.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði.

3. Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur
Háskólasetur Vestfjarða, stofnfé..............................................................................................
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, stofnfé........................................................................................

150.000
230.667

150.000
230.667

380.667

380.667

Við slit Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða var ákveðið af stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðastofu að Vestfjarðastofa
keypti af FV stofnfé sem AV átti í Háskólasetri Vestfjarða og Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

4. Aðrar peningalegar eignir

Aðrar skammtímakröfur
2020
Viðskiptakröfur og óinnkomnir styrkir ...................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ..........................................................................................................
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2019

28.567.446

46.516.843

0
28.567.446

4.789.974
51.306.817

5. Eigið fé
Yfirlit yfir eiginfjárreikninga:

Stofnfé
Staða 1/1 ........................................................................................
Rekstrarafkoma ..............................................................................

2.700.000
2.700.000

Óráðstafað
eigið fé

Samtals

4.344.258
1.956.448
6.300.706

7.044.258
1.956.448
9.000.706

2020
52.427.000
14.816.855
2.662.063
50.316.140
120.222.058

2019
15.507.500
12.184.650
3.744.546
68.491.279
99.927.975

6. Skammtímaskuldir
Yfirlit um skamtímaskuldir

Óhafnir styrkir..............................................................................................................................
Ógreidd laun og launatengd gjöld...............................................................................................
Ógreiddar ýmsar skammtímaskuldir..........................................................................................
Ónotaðir styrkir og fyrirframgr. tekjur.......................................................................................

7. Laun og annar starfsmannakostnaður
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
2020
Laun ...........................................................................................................................................
Launatengd gjöld, lögbundin og samningsbundin .................................................................
Lífeyrisskuldbinding .................................................................................................................
Áunnið orlof, breyting ..............................................................................................................

2019

123.854.960
29.470.853
194.986
1.883.312

107.217.796
25.849.598
194.985
(2.252.777)

155.404.111

131.009.602

12
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Meðalfjöldi starfa .....................................................................................................................

8. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
2020

2019

Vaxtatekjur ...............................................................................................................................

63.904
63.904

73.040
73.040

Vaxtagjöld .................................................................................................................................

(237.630)
(237.630)

(149.112)
(149.112)

(173.726)

(76.072)

Fjármunatekjur og gjöld samtals

Vestfjarðastofa ses. Ársreikningur 2020
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9. Önnur mál
Áhrif Covid-19 á rekstur Vestfjaraðstofu birtast einkum í stórlækkuðum ferða- og fundakostnaði. Á móti kom þó að í
einhverjum tilfellum þurfti að kaupa þjónustu og ráðgjöf vegna útsendinga funda og fjárfesta í búnaði til slíks.
Áhrif birtast einnig í áherslum á stafræna miðlun, hafin var vinna við gerð nýrrar heimasíðu fyrir Visit Westfjords í
samvinnu við aðrar markaðsstofur landshlutanna, gerð var heimasíða fyrir Vestfjarðaleiðina og áhersluverkefni sem unnin
voru í tengslum við Covid-19 fólust m.a. í gerð vefsins Upplifðu sem unninn var í samstarfi við markaðsstofur
landshlutanna.

Vestfjarðastofa ses., gerði leigusamning við Vestra ehf., á árinu 2019 til 10 ára.
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Sundurliðanir

2020

2019

Framlög og styrkir
FV-VFS v. rekstur skrifstofu - Jöfnunarsjóður ............................................
FV-VFS v. Þróun sóknaráætlun -Jöfnunarsjóður ........................................
FV-VFS Framlag Byggðast.v/atvinnu ........................................................
FV-VFS v. Sóknaráætlun ..........................................................................
FV-VFS rekstur skrifstofu -sveitarfélög ......................................................
FV-VFS v. framlag Ferðamálastofu ............................................................
FV-VFS v. framlag vegna Byggðaáætlunar ................................................
Framlög Ferðamálstofu .............................................................................
Verkefnastyrkir ..........................................................................................
Brothættar byggðir .....................................................................................
Styrkir vegna brothættra byggða ................................................................
Verkefnatekjur frá ráðuneytum ..................................................................
Almenningssamgöngur ..............................................................................
Styrkir f.f.ári nýttir á árinu .........................................................................
Styrkir fluttir til næsta árs ..........................................................................

29.000.000
5.300.000
42.562.000
28.741.522
37.400.000
16.400.000
0
14.257.319
44.222.052
13.816.842
53.500.000
7.089.788
0
44.937.822
(31.709.533)
305.517.812

33.000.000
10.600.001
42.693.000
33.975.000
37.400.000
16.400.001
16.300.000
10.375.000
3.325.000
10.200.000
21.000.000
8.700.000
1.250.000
25.572.533
(68.491.279)
202.299.256

4.440.000
1.303.363
0
0
6.669.868
1.910.000
14.323.231

5.220.000
1.380.706
983.068
8.350.000
350.000
1.630.000
17.913.774

123.854.960
9.008.236
17.234.509
3.168.007
1.883.312
60.101
194.986
0
155.404.111

107.217.796
8.174.451
14.924.877
2.750.270
(2.252.777)
0
194.985
0
131.009.602

Aðrar tekjur
Endurgr. v. þjónustu bókara .......................................................................
Endurgr. útlagður kostnaður .....................................................................
Auglýsingar ..............................................................................................
Samstarfsverkefni P&P .............................................................................
Ýmsar tekjur ..............................................................................................
Árgjald Markaðsstofu ................................................................................

Laun og launatengd gjöld
Vinnulaun ..................................................................................................
Tryggingagjald ..........................................................................................
Lífeyrissjóður .............................................................................................
Sjúkra- og orlofssjóðir ...............................................................................
Áunnið orlof, breyting ................................................................................
Annar starfsmannakostnaður .....................................................................
Lífeyrisskuldbindingar ..............................................................................
Laun og launatengd gjöld mf. á verkefni ....................................................
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Sundurliðanir
Skrifstofukostnaður
Húsaleiga og annar húsnæðiskostnaður ......................................................
Rekstur og viðhald skrifst.véla og tækja ....................................................
Sími, Internet, burðargjöld .........................................................................
Pappír, prentun og ritföng ..........................................................................
Bókhald, reikningsskil, endurskoðun ........................................................
Vefur og samfélagsmiðlar ..........................................................................
Auglýsingar ..............................................................................................
Tryggingar .................................................................................................
Ýmis aðkeypt þjónusta og annar kostnaður ................................................
Árgjald, Earthcheck ...................................................................................

8.482.613
3.624.414
976.711
1.341.903
1.294.328
6.178.557
1.937.578
365.511
1.529.641
0
25.731.256

8.046.292
4.810.934
1.119.542
1.289.239
720.464
546.655
1.230.605
359.039
613.752
351.815
19.088.337

4.930.779
23.895.465
709.200
104.895.167
772.491
1.372.400
136.575.502

15.433.559
19.041.969
1.648.400
25.540.000
2.708.320
3.339.800
67.712.048

Kostnaður vegna verkefna
Fundir og ferðir v. verkefna ......................................................................
Aðkeyptir verktakar vegna verkefna ...........................................................
Markaðsmál ferðaþjónustu .........................................................................
Styrkir áh.verkefna í umsjón VFS ..............................................................
Bifreiðastyrkir og aksturskostnaður ............................................................
Dagpeningar ..............................................................................................
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Vestfjarðastofa ses.
Deildir
Ársreikningur 2020

Rekstur og hagsmunagæsla
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................
Aðrar tekjur ..................................................................

39.200.000
4.640.000
43.840.000

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar skrifstofukostnaður ............................................
Kostnaður vegna sérverkefna .......................................

5

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

34.605.618
6.870.601
2.104.221
43.580.440

259.560

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ............

Rekstrarafkoma ......................................................
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6

(122.737)

136.823

Sóknaráætlun
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................

49.885.000
49.885.000

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar skrifstofukostnaður ............................................
Kostnaður vegna sérverkefna .......................................

14.472.353
1.242.058
33.766.104
49.480.515

Rekstrarafkoma ......................................................

404.485
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Atvinnuþróun
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................
Aðrar tekjur ..................................................................

77.599.163
1.303.363
78.902.526

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar skrifstofukostnaður ............................................
Kostnaður vegna sérverkefna .......................................

5

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

52.275.496
5.383.941
20.752.252
78.411.689

490.837

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ............

Rekstrarafkoma ......................................................
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6

(440)

490.397

Byggðaþróun
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................

82.206.630
82.206.630

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar skrifstofukostnaður ............................................
Kostnaður vegna sérverkefna .......................................

17.140.469
983.508
64.056.040
82.180.017

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

26.613

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ............

(18.077)

Rekstrarafkoma ......................................................

8.536
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Menning
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................
Aðrar tekjur ..................................................................

8.900.000
222.868
9.122.868

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar skrifstofukostnaður ............................................
Kostnaður vegna sérverkefna .......................................

7.504.580
801.957
176.980
8.483.517

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

639.351

Rekstrarafkoma ......................................................

639.351
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Markaðsstofa
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................
Aðrar tekjur ..................................................................

46.698.467
8.157.000
54.855.467

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar skrifstofukostnaður ............................................
Kostnaður vegna sérverkefna .......................................

28.392.927
10.449.191
15.719.905
54.562.023

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

293.444

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ............

(32.472)

Rekstrarafkoma ......................................................

260.972
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Almenningssamgöngur
Rekstrarreikningur ársins 2020
2020

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ........................................................

1.028.552
1.028.552

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .............................................

1.012.668
1.012.668

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

15.884

Rekstrarafkoma ......................................................

15.884
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