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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga

Álit með fyrirvara
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Fjórðungssambands Vestfirðinga 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, fyrir utan það atriði sem tilgreint er í kaflanum um ástæður fyrir áliti með fyrirvara,
að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Fjórðungssambands Vestfirðinga á árinu 2020,
efnahag 31. desember 2020 og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um
ársreikninga.

Ástæða fyrir áliti 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 var skv. tryggingafræðilegum útreikningi 
kr. 47,3 milljónir í árslok 2020. Fjárhæðin hefur ekki verið færð í ársreikninginn.  Gjaldfærð 
lífeyrisskuldbinding 2020 var kr. 8,0 milljónir.

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
Fjórðungssambandi Vestfirðinga 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 samanlagðar.

Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og
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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.

• 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, 28. april 2021

Endurskoðun Vestfjarða ehf.

Guðmundur E Kjartansson
endurskoðandi
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Iða Marsibil Jónsdóttir Kristján Jón Guðmundsson

Marzelíus Sveinbjörnsson Þórir Guðmundsson 

Skýrsla stjórnar

Ísafirði,   28.april 2021

Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga

Jóhanna Ösp Einarsdóttir, formaður

Aðalsteinn Óskarsson, sviðsstjóri

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 2020  

Samkvæmt rekstarreikningi ársins 2020 námu tekjur 299.201 þkr, en rekstargjöld 
299.178  þkr.  Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð um 23 þkr. en að 
teknu tilliti til afskrifta, fjármunatekna og fjármagnsgjalda er rekstrarafkoma jákvæð um 3.866. 
þkr. þar var áhrif vegna slita Atvest ehf 3.241 þkr.

Vegna verkefna í vinnslu er gert er ráð fyrir að um  31.214 þkr. flytjist til ársins 2021, um er að 
ræða verkefni vegna m.a. almenningssamgangna, byggðaþróunar, menningarmála,  
sóknaráætlunar og viðaukasamnings vegna sóknaráætlunar. 

Heildareign Fjórðungssambands Vestfirðinga samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2020 nam 
122.953 þkr, en skuldir og skuldbindingar 75.572 þkr.  Eigið fé sambandsins samkvæmt 
efnahagsreikningi nam á sama tíma 47.381 þkr.

Áætluð lífeyrisskuldbinding Fjórðungssambandsins var metin í lok árs 2020 
47.300 þkr. samkvæmt tryggingafræðilegum forsendum B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins. Skuldbindingin er ekki færð í ársreikninginn. 

Stjórn og framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga staðfesta hér með ársreikning 
sambandsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni og vísa afgreiðslu hans til Fjórðungsþings 
Vestfirðinga.
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Rekstrarreikningur ársins 2020

Áætlun

2020 2020 2019

Rekstrartekjur

Framlög og styrkir ........................................................ 299.201.239 331.552.661 340.730.575 

Aðrar tekjur .................................................................. 0 0 2.240.255 

299.201.239 331.552.661 342.970.830 

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ............................................. 8 8.039.604 7.700.000 7.690.303 

Annar skrifstofukostnaður ............................................ 2.162.971 3.855.000 2.019.880 

Kostnaður vegna sérverkefna ....................................... 288.975.842 320.366.774 337.932.335 

299.178.417 331.921.774 347.642.518 

22.822  (369.113) (4.671.688)

(29.614) (9.000) (7.403)

(6.792)  (378.113) (4.679.091)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals ............ 9 631.913 650.000 2.585.363 

Áhrif slita á Atvest ehf. ............................................ 3.241.356 0 0 

3.873.269 650.000 2.585.363 

Rekstrarafkoma ...................................................... 3.866.477 271.887 (2.093.728)

Rekstrarafkoma fyrir afskriftir .........................................

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

Rekstrarafkoma fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld)

Fjórðungssamband Vestfirðinga.  Ársreikningur 2020
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrafjármunir 3

Eignarhl. í búnaði Þróunarseturs .............................. 0 29.614 

0 29.614 

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutar í félögum ............................................. 4 500.000 14.607.562 

Stofnfé í sjálfseignarstofnunum ................................ 4 300.000 300.000 

Fyrirfr.gr.langtímakostnaður, líf.sj. .......................... 4.993.673 5.188.659 

5.793.673 20.096.221 

Fastafjármunir 5.793.673 20.125.835 

Veltufjármunir

Skammtímakröfur

Viðskiptakröfur og óinnkomnir styrkir .................... 5 28.595.475 93.808.722 

28.595.475 93.808.722 

Handbært fé

Fyrirtækjareikningur ................................................ 53.340.365 40.556.454 

Sjóðsbréf .................................................................. 2.176.453 2.051.213 

Bankabækur ............................................................. 33.046.920 24.979.320 

88.563.738 67.586.987 

Veltufjármunir 117.159.213 161.395.709 

Eignir 122.952.886 181.521.544 

Fjórðungssamband Vestfirðinga.  Ársreikningur 2020
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31. desember 2020

Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Eigið fé: 6

Óráðstafað eigið fé 1/1 ................................................. 43.514.079 45.607.807 

Rekstrarafkoma ............................................................ 3.866.477 (2.093.728)

Eigið fé 47.380.556 43.514.079 

Skuldir: 7

Viðskiptaskuldir ........................................................... 409.971 32.816.143 

Skuld við Vestfjarðastofu ............................................. 13.528.369 25.988.598 

Óhafnir styrkir Uppbyggingarsjóðs .............................. 23.735.000 19.270.000 

Ógreiddar ýmsar skammtímaskuldir ............................. 6.684.451 6.874.505 

Ónotaðir styrkir og fyrirframgr. tekjur ......................... 31.214.539 53.058.219 

Skuldir 75.572.330 138.007.465 

Skuldir og eigið fé 122.952.886 181.521.544 

Eigið fé og skuldir

Fjórðungssamband Vestfirðinga.  Ársreikningur 2020
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Sjóðsstreymi árið 2020

Skýr. 2020 2019

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarafkoma ársins .................................................. 3.866.477 (2.093.728)

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi

Afskriftir .................................................................. 29.614 7.403 

 Veltufé frá rekstri 3.896.091 (2.086.325)

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum

Skammtímakröfur, lækkun, (hækkun) ...................... 65.213.247 (41.083.103)

Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun ..................... (62.240.150) (29.801.955)

Handbært fé frá rekstri 6.869.188 (72.971.383)

Fjárfestingarhreyfingar

Innlausn vegna slita ...................................................... 14.107.562  0 

Fjárfestingarhreyfingar 14.107.562 0 

Hækkun (lækkun) handbærs fjár  ........................ 20.976.750 (72.971.382)

Handbært fé í upphafi árs  .................................... 67.586.988  140.558.370 

Handbært fé í lok árs  ............................................ 88.563.738 67.586.988 

Fjórðungssamband Vestfirðinga.  Ársreikningur 2020
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Sameiningar

Skráning tekna

Skattamál

FV er ekki skattskyldur aðili

Fjórðungssamband Vestfirðinga er hagsmunasamtök sveitarfélaga á Vestfjörðum, sameiginlegur vettvangur þeirra og 
málsvari sem stofnuð voru 11.nóverber 1949.

Tilgangur Fjórðungssambandsins (FV) er að vinna að hagsmunum vestfirskra sveitarfélaga og leiða sameiginleg málefni eftir 
ákvörðun sveitarfélaganna hverju sinni. Stefna samabandsins er mótuð af ályktunum Fjórðungsþinga og stefnumörkun FV 
hverju sinni.  FV fylgist náið með og beitir sér í málefnum sveitarfélaga, hvar sem þau kunna að vera til umfjöllunar, svo sem 
á Alþingi, í ráðuneytum og ríkisstofnunum. FV starfar náið með öðrum landshlutasamtökum sveitarfélaga og Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga að málefnum sveitarstjórnarstigsins.

Þann 1. desember 2017 var Vestfjarðstofa stofnuð sem vettvangur atvinnu- og byggðaþróunar á Vestfjörðum. 
Vestfjarðastofa hefur frá þeim tíma annast verkefni Fjórðungssambands Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. 
Fjórðungssamband Vestfirðinga starfar áfram sem lögaðili.

Ársreikningur Fjórðungssambandsins er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. 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.

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. 

Tekjur FV byggist að mestu á samningum og eru tekjurnar færðar þegar samningar  eru undirritaðir. 

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

          Fjórðungssamband Vestfirðinga.  Ársreikningur 2020
9



Skýringar

2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Varanlegir rekstrarfjármunir

. Reikningsskilaaðferðir

Verðbréf

Viðskiptakröfur

3. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Innrétt., áhöld Samtals

141.210 141.210 

141.210 141.210 

(111.596) (111.596)

(29.614) (29.614)

(141.210) (141.210)

0 0 

20%

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

Afskrifað samtals 31.12......................................................................................................................

Stofnverð 1.1.......................................................................................................................................

Stofnverð 31.12. .................................................................................................................................

Afskrifað áður ....................................................................................................................................

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

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

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

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 sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti 
til væntanlegs hrakvirðis.  

Markaðsverðbréf eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og keypt í þeim tilgangi að hagnast á 
skammtímaverðbreytingum.  Markaðsverðbréf eru færð á markaðsverði og færist matsbreyting í rekstrarreikning á því 
tímabili sem hún fellur til.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu.  Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er 
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

          Fjórðungssamband Vestfirðinga.  Ársreikningur 2020
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Skýringar

4. Eignarhlutar í einkahlutafélögum og sjálfseignarstofnunum

Nafnverð Bókfært verð

Eignarhlutar í félögum:

150.000 150.000 

50.000 50.000 

461.334 0 

100.000 100.000 

500.000 500.000 

800.000 

5. Skammtímakröfur

Yfirlit um skammtímakröfur

2020 2019

Skuldunautar........................................................................................................................................ 27.895.980 94.291.081 

Óbeinar niðurfærslur.......................................................................................................................... (900.000) (900.000)

Fyrirframgreiddur kostnaður............................................................................................................ 101.453 101.453 

Virðisaukask.krafa v. sérfræðivinna ................................................................................................ 1.498.042 316.188 

28.595.475 93.808.722 

6. Eigið fé

Yfirlit yfir eiginfjárreikninga:

Óráðstafað Samtals

eigið fé

43.514.079 43.514.079 

3.866.477 3.866.477 

47.380.556 47.380.556 

7. Skammtímaskuldir

Yfirlit um skammtímaskuldir

2020 2019

Viðskiptaskuldir.................................................................................................................................. 409.971 32.816.143 

Skuld við Vestfjarðastofu.................................................................................................................. 13.528.369 25.988.598 

Óhafnir styrkir Uppbyggingarsjóðs................................................................................................. 23.735.000 19.270.000 

Ógreiddar ýmsar skammtímaskuldir............................................................................................... 6.684.451 6.874.505 

Ónotaðir styrkir og fyrirframgr. tekjur............................................................................................ 31.214.539 53.058.219 

75.572.330 138.007.465 

NVB ehf.  (33,33%)............................................................................................................................

Markaðsstofa Vestfjarða, stofnfé.....................................................................................................

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

Yfirfært frá fyrra ári .....................................................

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

Starfsendurhæfing Vestfjarða, stofnfé.............................................................................................

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, stofnfé................................................................................................

Stofnfjáreign í Markaðsstofu var færð niður í ársreikningi 2012 vegna neikvæðrar eiginfjárstöðu stofunnar.

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til óbeinnar niðurfærslu kr. 900 þús.
Um varúðarfærslu er að ræða en ekki endanlega tapaða kröfu.

Óskað var slita á NBV ehf.  á árinu 2020, en afskráning ekki farið fram. Samkvæmt slitagögnum verður endugreiðsla 
hlutarins kr. 400.535 
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Skýringar

8. Laun og annar starfsmannakostnaður

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

2020 2019

Lífeyrisskuldbinding........................................................................................................................... 8.039.604 7.690.303 

8.039.604 7.690.303 

9. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:

2020 2019

Vaxtatekjur .......................................................................................................................................... 602.713 2.603.522 

602.713 2.603.522 

Vaxtagjöld ........................................................................................................................................... (9.159) (27.050)

Gengismunur ...................................................................................................................................... 38.359 8.891 

29.200 (18.159)

631.913  2.585.363 

10. Önnur mál

Mjög óvenjulegar aðstæður hafa nú skapast vegna Kórónuveirunnar Covid-19.  Veruleg óvissa er um hvaða áhrif þessi staða 
mun hafa á Fjórðungssambandið.  Það er þó mat stjórnenda að ekki sé vafi um rekstarhæfi vegna þessa.  

Fjármunatekjur og gjöld samtals
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Sundurliðanir

Áætlun

2020 2020 2019

Almenningssamgöngur

Styrkur vegna almenningssamgangna .................................................... (2.801.020) 50.801.020 

Ónotaðir styrkir f.f.ári ............................................................................ 14.400.000 14.400.000 9.373.774 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs ....................................................... (10.670.428) (5.026.226) (14.400.000)

Tekjur samtals ................................................. 928.552 9.373.774 45.774.794 

Sérleyfisakstur aðkeyptur ...................................................................... 0 2.000.000 21.315.940 

Aðkeypt þjónusta ................................................................................... 0 6.800.000 

Samningsgreiðsla v/alm.samgangna SSV .............................................. 0 13.652.700 

Vesturbyggð v. þróunar almenningssamgangna .................................... 0 9.500.000 

Vestfjarðastofa ....................................................................................... 928.552 573.774 1.250.000 

Annar skrifstofukostnaður ..................................................................... 0 56.154 

Gjöld samtals ................................................... 928.552 9.373.774 45.774.794 

Rekstrarniðurstaða  .......................................... 0 0 0 

Atvinnu og nýsköpunarmál

Framlag sveitarfélaga ............................................................................. 6.500.004 6.500.000 6.499.992 

Framlag Byggðastofnunar  ..................................................................... 42.562.000 42.693.000 42.693.000 

Ónotaðir styrkir f.f. ári ........................................................................... 7.010.503 7.010.503 7.010.503 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs ....................................................... 0 (3.460.503)

Ónotað framlag Byggðastofnunar 2018 flutt til næsta árs .................... (3.550.000) (3.550.000) (3.550.000)

Tekjur samtals ................................................. 52.522.507 52.653.503 49.192.992 

Framlag til Vestfjarðastofu  ................................................................... 48.375.657 52.653.503 49.193.000 

Aðkeyptir verktakar ............................................................................... 4.146.850 25.000 

Gjöld samtals ................................................... 52.522.507 52.653.503 49.218.000 

Rekstrarniðurstaða  .......................................... 0 0 (25.008)
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Byggðaþróun

Verkefnaframlög ráðneyta ..................................................................... 0 15.000.000 16.300.000 

Umhverfisvottun sveitarfélaga ............................................................... 4.000.008 4.000.000 3.999.996 

Framlag frá sóknaráætlun ...................................................................... 4.822.943 0 

Tvífærðar  tekjur 2018 ........................................................................... 0 (850.000)

Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v.  ............................................................. 2.155.000 2.155.000 2.155.000 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs ....................................................... (655.000) (2.155.000)

Tekjur samtals ................................................. 10.322.951 21.155.000 19.449.996 

Framlag til Vestfjarðastofu .................................................................... 8.889.796 19.000.000 20.300.000 

Aðkeyptir verktakar ............................................................................... 1.433.156 1.650.000 

Annar skrifstofukostnaður ..................................................................... (1) 2.155.000 0 

Gjöld samtals ................................................... 10.322.951 21.155.000 21.950.000 

Rekstrarniðurstaða  .......................................... 0 0 (2.500.004)

Markaðsstofa

Framl.sveitarfél. til Markaðsstofu .......................................................... 6.800.004 6.800.000 6.799.980 

Verkefnaframlög ráðneyta ..................................................................... 16.400.000 16.400.000 16.400.000 

Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .................................................................. 4.495.336 4.495.336 4.495.336 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs ....................................................... 0 (4.495.336)

Tekjur samtals .......................................... 27.695.340 27.695.336 23.199.980 

Aðkeyptir verktakar ............................................................................... 12.001.354 0 

Framlag til Vestfjarðastofu .................................................................... 15.736.862 27.695.336 23.200.000 

Annar skrifstofukostnaður ..................................................................... 7.324 

Gjöld samtals ................................................... 27.738.216 27.695.336 23.207.324 

Rekstrarniðurstaða  .......................................... (42.876) 0 (7.344)
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Menningarmál

Verkefnaframlög ráðneyta ..................................................................... 0 3.000.000 0 

Framlag sveitarfélaga til Sóknaráætlunar v. menningarmála ................ 9.899.988 9.900.000 9.899.988 

Endurúthlutun styrja Menningarráðs ..................................................... 3.200.000 0 

Fyrirfram innheimtar tekjur fyrri ára ..................................................... 1.989.997 1.989.997 1.989.997 

Fyrirfram innheimtar tekjur ................................................................... 0 (1.989.997)

Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .................................................................. 1.500.000 1.500.000 7.325.000 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs ....................................................... (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000)

Tekjur samtals .......................................... 11.889.985 18.089.997 15.724.988 

Framlag til Vestfjarðastofu .................................................................... 11.889.985 14.889.997 13.224.988 

Greiddir styrkir ...................................................................................... 0 3.200.000 2.500.000 
Gjöld samtals ................................................... 11.889.985 18.089.997 15.724.988 

Rekstrarniðurstaða  .......................................... 0 0 0 

Sóknaráætlun 

Framlag Jöfn.sjóðs v/Sóknaráætlunar ................................................... 5.507.827 0 5.613.642 

Framlag til Sóknaráætlunar ................................................................... 123.048.443 123.000.000 107.666.571 

Viðaukasamningur v/Sóknaráætlunar  .................................................. 0 

Framlag til annarra verkefna FV ............................................................ 0 0 

Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum frá sveitarf.  ................. 9.899.998 9.900.000 9.899.988 

Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum  .................................... (9.899.998) (9.900.000) (9.899.988)

Endurúthlutun niðurfelldra styrkja Uppbyggingarsjóðs ....................... 1.800.000 

Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .................................................................. 22.394.883 21.507.383 39.276.496 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs. ...................................................... (13.049.111) (6.122.332) (21.507.383)

Tekjur samtals .......................................... 137.902.042 140.185.051 131.049.326 

Framlag til Vestfjarðastofu vegna rekstur ............................................. 9.700.000 9.400.000 9.000.000 

Áhersluverkefni ..................................................................................... 64.854.164 56.354.164 30.275.000 

Leiðr. Fyrri árs framlög ......................................................................... 0 (1.600.000)

Millifært milli deilda .............................................................................. 5.000.000 5.000.000 

Greiddir styrkir ...................................................................................... 60.800.000 69.600.000 93.550.000 

Niðurfelldir styrkir ................................................................................. (1.900.000) (250.000)

Annar skrifstofukostnaður ..................................................................... 0 405.213 

Gjöld samtals ................................................... 138.454.164 140.354.164 131.380.213 

Vaxtatekjur/gjöld ................................................................................... (208.392) (350.000) (1.230.887)

(208.392) (350.000) (1.230.887)

Rekstrarniðurstaða  .......................................... (343.730) 180.887 900.000 
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Rekstur skrifstofu

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga .................................................................. 33.140.797 29.000.000 33.345.062 

Framlag til reksturs FV .......................................................................... 10.200.012 10.200.000 10.200.000 

Framlag v/Sóknaráætlunar ..................................................................... 1.000.000 5.500.000 5.298.669 

Framlag sveitarfélag v. LSR .................................................................. 8.039.053 7.700.000 7.494.768 

Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .................................................................. 7.000.000 0 

Millifært á milli deilda ........................................................................... 5.000.000 0 

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs. ...................................................... (1.440.000)

Aðrar tekjur ............................................................................................ 0 10.000.000 2.240.255 

Tekjur samtals .......................................... 62.939.862 62.400.000 58.578.754 

Lífeyrsiskuldb/Laun og launatengd gjöld .............................................. 8.039.604 7.700.000 7.690.303 

Framlag til Vestfjarðastofu .................................................................... 39.199.996 42.500.000 48.500.000 

Aðkeyptir verktakar ............................................................................... 5.858.175 

Niðurfærsla viðskiptakrafna .................................................................. 534.500 900.000 

Niðurfærsla viðskiptakrafna .................................................................. 700.000 

Önnur verkefni ....................................................................................... 7.000.000 10.000.000 2.324.860 

Annar skrifstofukostnaður ..................................................................... 1.734.035 1.700.000 999.086 

62.366.310 62.600.000 60.414.249 

Afskriftir ................................................................................................ 29.614 9.495 

Áhrif slita á Atvest ehf. .......................................................................... (3.241.356)

Vaxtatekjur/gjöld ................................................................................... (467.789) (291.000) (1.383.618)

(3.679.531) (291.000) (1.374.123)

Rekstrarniðurstaða  .......................................... 4.253.083 91.000 (461.372)
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