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Áritun endurskoðenda

Til stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2009.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt
því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings,
þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð
stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við
aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum
siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án
verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til
þess innra eftirlits sambandsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits þess. Endurskoðun felur einnig í sér mat
á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á
framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Ástæður fyrir áritun með fyrirvara
Samkvæmt reikningsskilareglum á lífeyrisskuldbinding að gjaldfærast á þeim tíma sem rétturinn til lífeyris myndast.
Lífeyrisskuldbinding sambandsins er aftur á móti gjaldfærð við greiðslu. Áætlaður hluti Fjórðungssambandsins í
áfallinni lífeyrisskuldbindingu er skv. tryggingafræðilegum útreikningi kr. 38,2 milljónir í árslok 2009. Sú fjárhæð
hefur ekki verið færð í ársreikninginn. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding 2009 var kr. 3,3 milljónir.

Álit
Að t kn tilliti til fr m n r ind f rir r r þ ð álit kk r ð ár r iknin rinn fi lö m nd f fk m

 

Ísafirði, 21. apríl 2010

Endurskoðun Vestfjarða ehf
 

Guðmundur E. Kjartansson
endurskoðandi

Til stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2009.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt
því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings,
þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð
stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við
aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum
siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án
verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til
þess innra eftirlits sambandsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits þess. Endurskoðun felur einnig í sér mat
á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á
framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Ástæður fyrir áritun með fyrirvara
Samkvæmt reikningsskilareglum á lífeyrisskuldbinding að gjaldfærast á þeim tíma sem rétturinn til lífeyris myndast.
Lífeyrisskuldbinding sambandsins er aftur á móti gjaldfærð við greiðslu. Áætlaður hluti Fjórðungssambandsins í
áfallinni lífeyrisskuldbindingu er skv. tryggingafræðilegum útreikningi kr. 38,2 milljónir í árslok 2009. Sú fjárhæð
hefur ekki verið færð í ársreikninginn. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding 2009 var kr. 3,3 milljónir.

Álit
Að teknu tilliti til framangreinds fyrirvara er það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu
sambandsins á árinu 2009 og efnahag þess 31. desember 2009, í samræmi við lög um ársreikninga.
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Birna Lárusdóttir Ari Hafliðason
   

 

Skýrsla stjórnar

Ísafirði, 21. apríl 2010

Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga

Anna Guðrún Edvardsdóttir, formaður

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga koma fram í ársreikningi þessum allar 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu Fjórðungssambands Vestfirðinga í árslok, rekstri ársins og 
fjárhagslegri þróun á árinu 2009.  

Samkvæmt rekstarreikningi námu tekjur 33.623 þkr, en rekstargjöld kr 36.005 þkr.  Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði 
var því neikvæð er nemur 2.382 þkr en að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármagnsgjalda er rekstrarafkoma neikvæð er 
nemur 4.747 þkr í árslok 2009.  Neikvæð rekstrarafkoma á m.a. rætur að rekja til niðurfærslu eigna í verðbréfasjóðum.   

Heildareign Fjórðungssambands Vestfirðinga samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2009 nam 13.447þkr, en skuldir og 
skuldbindingar 969 þkr. Eigið fé sambandsins samkvæmt efnahagsreikningi nam á sama tima 12.479 þkr.  Áætluð 
lífeyrisskuldbinding Fjórðungssambandsins í lok árs 2009 nam kr. 38,2 milljónum samkvæmt tryggingafræðilegum 
forsendum B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Skuldbindingin er ekki færð í ársreikninginn.

Stjórn og framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2009 með 
undirritun sinni.
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Sigurður Pétursson Valdemar Guðmundsson
 
   
   

  

   
                                               Aðalsteinn Óskarsson

 

 

Framkvæmdastjóri
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Rekstrarreikningur ársins 2009
 

  
2009 Áætlun 2008

Rekstrartekjur

Framlög og tekjur .......................................................................... 33.326.061 33.834.442 33.176.483 
Aðrar tekjur ................................................................................... 297.368 250.000 2.129.150 

33.623.429 34.084.442 35.305.633 

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld .............................................................. 6 14.154.965 14.275.000 12.293.212 
Annar skrifstofukostnaður ............................................................. 7.261.741  5.980.000 6.568.130 
Kostnaður vegna sérverkefna ........................................................ 14.588.692  14.884.442 19.733.628 

36.005.398 35.139.442 38.594.970 

(2.381.969)  (1.055.000) (3.289.337)

(29.076) (35.000) (32.286)

 (2.411.045)  (1.090.000) (3.321.623)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ............................ 7 (2.335.513) (1.446.494) (1.420.164)

Rekstrarafkoma (neikvæð) ................................................. (4.746.558) (2.536.494) (4.741.787)

Rekstrarafkoma  (neikvæð) fyrir afskriftir ........................................

Afskriftir fastafjármuna .................................................................

Rekstrarafkoma (neikv) fyrir fjármtekjur og (fjármgjöld) ................
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Efnahagsreikningur 31. desember 2009

Skýr. 31.12.2009 31.12.2008
Fastafjármunir

Varanlegir rekstrafjármunir

 Eignarhl. í búnaði Þróunarseturs .............................................. 2 261.500 290.576 
261.500 290.576 

Áhættufjármunir og langtímakröfur  
Hlutafé í Atvinnuþróunarfélagi (nv. 3.000.000) ....................... 4.000.000 4.000.000 
Stofnfé í sjálfseignarstofnunum ................................................ 530.667 530.667 

3 4.530.667 4.530.667 

Fastafjármunir 4.792.167 4.821.243 

Veltufjármunir

Skammtímakröfur

Viðskiptakröfur ........................................................................ 4 1.062.577 2.865.949 

1.062.577 2.865.949 

Handbært fé
Hlaupareikningur ...................................................................... 864.791 1.370.721 
Sjóðsbréf ................................................................................... 6.372.734 8.651.914 
Bankabækur .............................................................................. 355.025 674.911 

7.592.550 10.697.546 

Veltufjármunir 8.655.127 13.563.495 

Eignir 13.447.294 18.384.738 
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31. desember 2009

Skýr.

Eigið fé:  

Óráðstafað eigið fé 1/1 .................................................................. 17.225.270 21.967.057 
Rekstrarafkoma ............................................................................. (4.746.558) (4.741.787)

Eigið fé 5 12.478.712 17.225.270 

Skuldir:

Ógreiddur kostnaður ..................................................................... 94.331 277.548 
Ógreidd laun og launatengd gjöld ................................................. 874.251 881.920 

Skuldir 968.582 1.159.468 

Skuldir og eigið fé 13.447.294 18.384.738 

Eigið fé og skuldir
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1.  

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

2. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

Innréttingar Samtals
og áhöld

290.576 290.576 
(29.076) (29.076)

261.500 261.500 

10%

Eignarhlutar í félögum

Nafnverð Bókfært verð

3. Eignarhlutar í félögum:
150.000 150.000 
50.000 50.000 

3.000.000 4.000.000 
230.667 230.667 
100.000 100.000 

4.530.667 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða..................................................................................
Markaðstofa Vestfjarða...............................................................................................

Afskrifað á árinu .........................................................................................................

Háskólasetur Vestfjarða, stofnfé..................................................................................

Starfsendurhæfing Vestfjarða......................................................................................

Bókfært verð 1.1..........................................................................................................

Afskriftarhlutföll .........................................................................................................

Fræðslumiðstöð Vestfjarða..........................................................................................

Bókfært verð 31.12. ....................................................................................................

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Við gerð hans er í öllum meginatriðum fylgt
sömu reikningsskilaaðferðum og árið á undan. Ársreikningurinn er gerður eftir kostnaðarverðsaðferð.

Skammtímakröfur

4.

Eigið fé

5. Yfirlit yfir eiginfjárreikninga:

Óráðstafað Samtals
eigið fé  

17.225.270 17.225.270 
(4.746.558) (4.746.558)

12.478.712 12.478.712 

Rekstrarafkoma(neikvæð)....................................
Yfirfært frá fyrra ári ............................................

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Við gerð hans er í öllum meginatriðum fylgt
sömu reikningsskilaaðferðum og árið á undan. Ársreikningurinn er gerður eftir kostnaðarverðsaðferð.

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði
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Skýringar

Önnur mál

6. Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
2009 2008

Laun ............................................................................................................................ 9.321.599 8.087.247 
Launatengd gjöld ........................................................................................................ 1.530.415 1.243.862 

10.852.014 9.331.109 

Meðalfjöldi starfa ....................................................................................................... 1,5 1,5

7. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:
2009 2008

Vaxtatekjur ................................................................................................................. 63.897 230.443 
Vaxtagjöld .................................................................................................................. (2.399.410) (1.650.607)

(2.335.513)  (1.420.164)

Vaxtagjöld skýrast af lækkun á gengi sjóðs 1 i Glitni. 
Upphaflegur höfuðstóll í sjóði 1 nam kr. 7.627.098 en staða í árslok 2009 var kr. 6.372.734.
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Sundurliðanir

 Áætlun
2009 2008 2009

Framlög

Framlag Jöfnunarsjóðs sveitafélaga ................................................................................ 16.392.000 17.443.311 16.000.000 
Framlag sveitarfélaga ...................................................................................................... 10.000.025 8.800.036 10.000.000 
Framlag sveitarfélaga til Markaðsstofu ........................................................................... 6.934.036 6.933.136 6.934.442 
Verkefnatekjur ................................................................................................................. 0 0 900.000 

33.326.061 33.176.483 33.834.442 

Aðrar tekjur
Ýmsar tekjur  ................................................................................................................... 50.000 48.145 0 
Endurgr. útlagður kostnaður ............................................................................................ 247.368 2.081.005 250.000 

297.368 2.129.150 250.000 

Laun og launatengd gjöld

Nefndarlaun og launatengd gjöld .................................................................................... 200.974 244.348 0 
Vinnulaun ........................................................................................................................ 9.120.625 7.842.899 10.400.000 
Tryggingagjald ................................................................................................................ 647.882 494.880 0 
Lífeyrissjóður .................................................................................................................. 882.533 748.982 0 
Bifreiðastyrkir og aksturskostnaður ................................................................................ 646.484 384.243 875.000 
Dagpeningar .................................................................................................................... 155.983 104.240 200.000 
Starfsendurhæfing ........................................................................................................... 12.259 0 0 
Lífeyrisskuldbindingar  ................................................................................................... 3.290.692 2.962.103 3.200.000 
Bifreiðakostnaður og dagpeningar mf. á stjórnar- og nefndakostnað ............................. (802.467) (488.483) (400.000)

14.154.965 12.293.212 14.275.000 

Rekstrasamningur við Atvest. ......................................................................................... 0 826.544 0 
Húsaleiga og annar húsnæðiskostnaður .......................................................................... 891.217 851.034  900.000 
Rekstur  og viðhald skrifst.véla og tækja ........................................................................ 371.477 140.739 250.000 
Sími og burðargjöld ........................................................................................................ 172.713 147.795 200.000 
Pappír, prentun og ritföng ............................................................................................... 447.032 178.968 250.000 
Endurskoðun, reikningsskil og lögfr.  ............................................................................. 618.494 651.520 650.000 
Rekstur Þróunarseturs, ritara og fl.  ................................................................................ 599.680 679.681 600.000 
Funda- ferða- og stjórnarkostnaður o.fl. .......................................................................... 1.436.290 1.183.863 500.000 
Fjórðungsþing og málþing .............................................................................................. 1.858.000 788.793 2.000.000 
Samstarf landshlutasamtaka ............................................................................................ 562.260 227.115 150.000 
Auglýsingar  .................................................................................................................... 27.000 43.700 30.000 
Tryggingar ....................................................................................................................... 114.990 70.167 250.000 
Ýmis aðkeypt þjónusta og annar kostnaður .................................................................... 162.588 778.211 200.000 

7.261.741 6.568.130 5.980.000 

Kostnaður vegna sérverkefna
Fundir og ferðir v.nefndarstarfa ...................................................................................... 10.751 267.782  0 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, framlag ........................................................................ 5.000.000 5.000.000  5.000.000 
Vaxtarsamningur Vestfjarða ........................................................................................... 0 1.000.000 0 
Framlag sveitarfélaga til markaðsstofu ............................................................................ 6.934.036 6.934.432 6.934.442 
Markaðsmál ferðaþjónustu .............................................................................................. 1.200.000 1.269.333 1.200.000 
Sérverkefni ...................................................................................................................... 632.220 0 0 
Starfshópar samkvæmt samþykki Fjórðungssambandsþings .......................................... 225.388 306.627 400.000 
Svæðisskipulag Vestfjarða .............................................................................................. 156.692 1.278.910 550.000 
Evrópuverkefni  ............................................................................................................... 429.605 987.842 450.000 
Efnahagslegt vægi Vestfjarða  ......................................................................................... 0 0 100.000 
Samstarf sveitarfélaga á norðurslóðum  .......................................................................... 0 0 50.000 
Staðarvalsathugun, málþing  ........................................................................................... 0 2.688.702 200.000 

14.588.692 19.733.628 14.884.442 

Annar skrifstofukostnaður
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