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Við höfum endurskoðað ársreikning sveitarfélagsins eins og lýst var í ráðningarbréfi
dagsettu 6. janúar 2014.
Við höfum endurskoðað ársreikning sveitarfélagsins en hann hefur að geyma
ársreikning fyrir þær rekstrareiningar sem falla undir A hluta starfsemi sveitarfélagsins
og samantekinn ársreikning fyrir alla starfsemi þess, þ.e. A og B hluta, sbr. 60. gr.
sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011.
Við endurskoðunina höfum við það að markmiði að veita óháð álit á ársreikningnum og
staðfesta að skýrsla sveitarstjórnar uppfylli kröfur laga. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir
gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við
látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðunin var unnin í samræmi við alþjóðlega staðla um endurskoðun.
Niðurstöður endurskoðunar okkar eru að við áritum ársreikning sveitarfélagsins fyrir
árið 2015 með fyrirvaralausri áritun.
Endurskoðunarskýrslunni er ætlað að upplýsa um atriði sem komu í ljós við
endurskoðunina og við teljum að eigi erindi við ykkur. Þessar upplýsingar ætti ekki að
nota í neinum öðrum tilgangi.

KPMG ehf., íslenskt einkahlutafélag, er aðili að KPMG International
Cooperative („KPMG International“), svissnesku samvinnufélagi.

Skýrsla þessi er ekki hluti af áritun okkar á ársreikninginn og veitir ekki viðbótarálit á
ársreikningi. Skýrslan bætir hvorki við né breytir skyldum okkar sem endurskoðendur.
Við höfum ekki skipulagt eða framkvæmt aðrar aðgerðir en þær sem okkur er skylt
sem endurskoðendur í því skyni að koma auga á og upplýsa um atriði sem fjallað er
um í þessari skýrslu.
Skýrslan er einungis ætluð sveitarstjórn og stjórnendum sveitarfélagsins og má ekki
dreifa henni, í heild eða að hluta, til annarra án skriflegs samþykkis okkar.
Við viljum þakka stjórnendum og starfsmönnum fyrir samvinnuna á meðan á
endurskoðuninni stóð.
Við treystum því að þessar upplýsingar séu í samræmi við kröfur ykkar og munum
með ánægju veita allar frekari upplýsingar um endurskoðunina ef óskað verður eftir
því.
Virðingarfyllst,
KPMG ehf.
Magnús Jónsson
Sigurjón Örn Arnarson

Afrit: Björn Ingi Jónsson, bæjarstjóri
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1. Megin niðurstöður

1.1 Helstu niðurstöður
Atriði

Helstu niðurstöður

Nánari umfjöllun

A og B hluti



Bls. 7, 9-11

Rekstur og
fjárhagsstaða
sveitarfélagsins

Rekstrarniðurstaða A og B hluta á árinu var jákvæð um 247 millj. kr., en niðurstaða A hluta var jákvæð um 227 millj. kr. Veltufé frá rekstri
A og B hluta nam 437 millj. kr., en 364 millj. kr. í A hluta.



Skuldir og skuldbindingar A og B hluta námu 1.261 millj. kr. í árslok 2015, en 998 millj. kr. í A hluta. Eigið fé A og B hluta var 3.177 millj. kr.
í árslok en eigið fé A hluta nam 2.826 millj. kr. Eiginfjárhlutfall A og B hluta nam 72% en 74% hjá A hluta.

A hluti



Eins og fram kemur í skýringu 8 í ársreikningi er rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs jákvæð um 344 millj. kr. en Eignasjóðs neikvæð um 70 millj.
kr. og Þjónustumiðstöðvar neikvæð um 47 millj. kr.



Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti er veltufé frá rekstri Aðalsjóðs 355 millj. kr. og um 51 millj. kr. hjá Eignasjóði og veltufé Þjónustumiðstöðvar
er neikvætt um 42 millj. kr. á árinu.



Fyrirtæki sem falla undir B hluta starfsemi sveitarfélagins eru Hafnarsjóður, Hornafjarðarveitur, Félagslegar íbúðir og Gagnaveita
Hornafjarðar ehf.



Rekstrarniðurstaða B hluta var jákvæð um 20 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi 2015. Rekstrarafkoma Félagslegra íbúða og
Gagnaveitu Hornafjarðar ehf. var neikvæð á árinu. Eigið fé í árlok nam 379 millj. kr. og veltufé frá rekstri nemur á árinu 73 millj. kr.
samkvæmt sjóðstreymisyfirliti.



Skuldahlutfall A og B hluta, skv. skilgreiningu í reglugerð um fjárhagsleg viðmið nr. 502/2012, nemur 55% í árslok 2015, en þetta hlutfall
var 61% í árslok 2014.



Skuldaviðmið A og B hluta, skv. sömu reglugerð, nemur 45% í árslok 2015, en þetta hlutfall var 55% í árslok 2014.
sveitarstjórnarlögum og ofangreindri reglugerð þá skulu þessi hlutföll ekki var hærri en 150%.



Þá skulu samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A og B hluta ekki vera hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum á hverju
þriggja ára tímabili. Rekstrarjöfnuður Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir A og B hluta hefur verið jákvæður undanfarin ár og verður
jákvæður áfram, gangi fyrirliggjandi áætlanir sveitarfélagsins eftir.

Innra eftirlit ,
fjárhagskerfi og
stjórnsýsla



Samhliða vinnu okkar við endurskoðunina höfum við komið ábendingum á framfæri við stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins er
varðar innra eftirlit, fjárhagskerfi og stjórnsýslu eftir því sem við hefur átt hverju sinni. Munum við fylgja ábendingum okkar eftir við
endurskoðunarvinnu vegna ársins 2016.

Bls. 5

Áætlanir 20162019



Áætlanir sveitarfélagsins gera ráð fyrir áframhaldandi jákvæðri rekstrarafkomu bæði hjá A og B hluta auk þess sem reksturinn skili
verulegu veltufé til fjárfestinga og afborgana lána. Sveitarfélagið mun þó þurfa á ytri lánum halda til fjármögnunar fyrirhugaðra
framkvæmda næstu ára.

Bls. 28

B hluti

Fjárhagsleg
viðmið
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Bls. 25

Bls. 26

Bls. 21-23

Samkvæmt
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2. Um endurskoðun ársins 2015

2.1. Framkvæmd endurskoðunarinnar

Endurskoðunin var unnin í
samræmi
við
alþjóðlega
endurskoðunarstaðla

Ábyrgð okkar felst í því áliti
sem við látum í ljós

2.1.1. Framkvæmd endurskoðunarinnar

2.1.2. Niðurstöður



Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla.
Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa
fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.





Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á
grundvelli endurskoðunarinnar.

Fyrirliggjandi ársreikningur Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið
2015 er lagður fyrir bæjarstjórn til fyrri umræðu 14. apríl 2016.
Munum við árita ársreikninginn samhliða afgreiðslu og áritun
bæjarstjórnar við síðari umræðu með neðangreindri áritun, komi
ekki fram mikilvægar viðbótarupplýsingar sem geta haft áhrif á álit
okkar.



Endurskoðun ársreikningsins felur meðal annars í sér greiningu á
hinum ýmsu liðum rekstrarreikningsins, samanburði við
fjárhagsáætlun og ársreikning fyrra árs.
Við yfirferð
efnahagsreikningsins hefur tilvist eigna og eignarhald verið kannað.





Í áritun okkar á ársreikning Sveitarfélagsins Hornafjarðar kemur
fram það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri
sveitarfélagsins á árinu 2015, fjárhag þess í árslok 2015 og
breytingu á handbæru fé á árinu 2015 í samræmi við lög um
ársreikninga.

Við endurskoðunina voru gerðar kannanir á bókhaldsgögnum og
bókhaldskerfum að því marki sem við töldum nauðsynlegt í
tengslum við endurskoðun á ársreikningi sveitarfélagsins. Í því
sambandi höfum við með úrtakskönnunum skoðað fylgiskjöl,
kannað bókhaldsskráningu og virkni innra eftirlits.



Við höfum einnig kannað að fylgt hafi verið viðurkenndum
reikningsskilaaðferðum við framsetningu ársreikningsins og mat
einstakra liða og að hann hafi að geyma þær upplýsingar um
rekstur og fjárhagsstöðu sveitarfélagsins sem lög og reglur mæla
fyrir um.



Stjórnendur sveitarfélagsins munu samhliða afgreiðslu ársreiknings
við
síðari
umræðu
í
bæjarstjórn,
undirritað
sérstakt
staðfestingarbréf þess efnis að þeir staðfesta ábyrgð sína á því að
framsetning ársreikningsins sé í samræmi við lög um ársreikninga.
Sú ábyrgð felur í sér 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 mati miðað við
aðstæður.

Ábyrgð stjórnenda felst í því
að ársreikningurinn
sé í
samræmi
við
lög
um
ársreikninga

Ársreikningurinn
gefur
glögga mynd af rekstri,
efnahag og breytingu á
handbæru fé
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2. Um endurskoðun ársins 2015

2.2. Innra eftirlit og stjórnsýsluskoðun

Endurskoðun okkar beinist
fyrst og fremst að þeim
þáttum þar sem um mesta
áhættu er að ræða í rekstri
sveitarfélagsins

2.2.1. Innra eftirlit og fjárhagskerfi

2.3.1. Stjórnsýsluskoðun





Samhliða vinnu við endurskoðun ársreiknings fyrir árið 2015 höfum
við kannað hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og einstakar
ákvarðanir af hálfu þess eru í samræmi við reglur um fjármál
sveitarfélags,
ábyrga
fjármálastjórn
og
upplýsingaskyldu
sveitarfélaga, sbr. 3. mgr. 72. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.



Var í því sambandi kannað hvort bæjarstjórn hafi fylgt ákvæðum
laga, reglna og samþykkta er lúta að stjórnsýslu, svo sem
sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga.



Við endurskoðun okkar á ársreikningi 2015 höfum við tekið mið af
innra eftirliti og fjárhagskerfi sveitarfélagsins. Með innra eftirliti er
m.a. átt við verklagsreglur þar sem kveðið er á um meðferð skjala
og ábyrgðar- og verkaskiptingu og hafa að markmiði að tryggja
áreiðanlegt bókhald, örugga meðferð og vörslu fjármuna og að ekki
hljótist tjón af villum, mistökum eða misnotkun. Endurskoðun okkar
beinist fyrst og fremst að þeim þáttum þar sem um mesta áhættu er
að ræða í rekstri sveitarfélagsins.
Endurskoðun okkar felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum
og
öðrum
upplýsingum
í
ársreikningnum.
Val
endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans,
þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á
ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við
áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og
glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra
eftirlits sveitarfélagsins.

2.2.2 Niðurstöður varðandi innra eftirlit


Samhliða vinnu okkar við endurskoðunina höfum við komið
ábendingum okkar á framfæri við stjórnendur og starfsmenn
sveitarfélagsins í sérstakri skýrslu.



Meðal atriða sem við bendum á er að Aðgreining starfa er ekki
fullnægjandi.



Munum við fylgja ábendingum okkar eftir við endurskoðunarvinnu
vegna ársins 2016.
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2.3.2 Niðurstöður varðandi stjórnsýslu


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 ítarlegri ábendingar varðandi stjórnsýslu og önnur
atriði sem tengjast vinnu okkar.



Munum við fylgja ábendingum okkar eftir við endurskoðunarvinnu
vegna ársins 2016.
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2. Um endurskoðun ársins 2015

2.4 Staðfestingar og önnur atriði
Engar ábendingar eru gerðar
við staðfestingar stjórnenda

#

Atriði

Umfjöllun

1

Sviksemi

Við höfum rætt við stjórnendur um hvort þeir hafi orðið varir við eða fengið vísbendingar um sviksemi og/eða að lög
hafi verið brotin. Stjórnendur hafa staðfest við okkur að þeir hafi ekki orðið varir við neitt sem hefur veruleg áhrif á
ársreikninginn.

2

Kröfur og
málaferli

Við höfum spurt stjórnendur hvort þeir eigi von á málaferlum á hendur sveitarfélaginu. Stjórnendur hafa staðfest við
okkur að þeir hafi ekki vitneskju um nein málaferli sem veruleg áhrif gætu haft á fjárhagsstöðu félagsins. Ekki þótti
ástæða til að kallað eftir staðfestingu frá lögmönnum sveitarfélagsins þar sem lögfræðikostnaður í bókhaldi þótti
styðja staðhæfingar stjórnenda.

3

Viðskipti við
tengda aðila

Við höfum farið yfir viðskipti við tengda aðila. Stjórnendur hafa staðfest að viðskipti við tengda aðila séu á
armslengdar grunni.

4

Rekstrarhæfi

Stjórnendur hafa staðfest að ekki séu vísbendingar um að vafi leiki á rekstrarhæfi sveitarfélagsins næstu 12 mánuði.

5

Staðfestingabréf
stjórnenda –
óleiðréttir
mismunir

Í tengslum við endurskoðunina fáum við staðfestingabréf frá stjórnendum þar sem þeir staðfesta að þeir hafi upplýst
okkur um öll málefni er gætu haft áhrif á ársreikninginn og að þeim sé ekki kunnugt um skekkjur í ársreikningi.

6

Óhæði
endurskoðanda

Samkvæmt siðareglum endurskoðenda og lögum um endurskoðendur er okkur skylt að staðfesta við ykkur að við
séum óháðir endurskoðendur gagnvart sveitarfélaginu.
Við staðfestum hér með að við erum óháðir endurskoðendur gagnvart sveitarfélaginu eins og siðareglur
starfsstéttarinnar og lög kveða á um.
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3. Fjárhagsáætlun og rauntölur

3.1 Rekstrarniðurstaða í samanburði við fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun ársins 2015
og áranna 2016 – 2018 var
samþykkt við síðari umræðu
í
bæjarstjórn
þann
6.
desember 2014.

Breytingar
á
áætluninni
(viðaukar) voru gerðar með
sérstökum
samþykktum
bæjarstjórnar yfir árið.

Fjárhagsáætlun
með
viðaukum
er
birt
í
ársreikningi til samanburðar
við rauntölur.

Rekstrarniðurstaða A hluta samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 var áætluð 121 millj. kr. og rekstrarniðurstaða A og B hluta um 151 millj. kr.
Eftirfarandi töflur sýna frávik frá fjárhagsáætlun og hlutfallslegan mismun á milli rauntalna og áætlunar. Í fráviki frá áætlun tákna tölur í sviga að
gjöld í ársreikningi eru umfram áætlun.
Fjárhæðir í töflu eru í millj. kr.

Rekstur A hluta
Ársreikningur
2015
Rekstrartekjur .............................................
Rekstrargjöld ............................................... (
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ............. (
Rekstrarniðurstaða ......................................

Áætlun 2015
með viðaukum

2.062
1.830 ) (
5) (

Frávik frá
áætlun 2015
með viðaukum

1.885
1.743 ) (
21 )

227

9,4%
5,0% ) (
76,2%
(

121

87,6%

Upphafleg
fjárhagsáætlun

Frávik frá
upphaflegri
fjárhagsáætlun

1.836
1.730 ) (
18 )
88

12,3%
5,8% )
72,2%
158,0%

Rekstur A og B hluta
Ársreikningur
2015
Rekstrartekjur .............................................
Rekstrargjöld ............................................... (
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ............. (
Tekjuskattur ................................................
Rekstrarniðurstaða ......................................

Áætlun 2015
með viðaukum

2.295
2.024 ) (
25 ) (
1
247

© 2016 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

2.127
1.929 ) (
47 ) (
0
151

Frávik frá
áætlun 2015
með viðaukum
7,9%
4,9% ) (
46,8% ) (
63,6%

Upphafleg
fjárhagsáætlun
2.066
1.898 ) (
54 ) (
0
114

Frávik frá
upphaflegri
fjárhagsáætlun
11,1%
6,6% )
53,7% )
116,7%
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3. Fjárhagsáætlun og rauntölur

3.2 Fjárfesting í samanburði við fjárfestingaráætlun

Fjárhagsáætlun ársins 2015
og áranna 2016 – 2018 var
samþykkt við síðari umræðu
í
bæjarstjórn
þann
6.
desember 2014.

Breytingar
á
áætluninni
(viðaukar) voru gerðar með
sérstökum
samþykktum
bæjarstjórnar yfir árið.

Fjárhagsáætlun
með
viðaukum
er
birt
í
ársreikningi til samanburðar
við rauntölur.

Fjárfesting A hluta í varanlegum rekstrarfjármunum nam 90 millj. kr. á meðan fjárfestingaráætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 170 millj. kr.
Fjárfesting í B hluta nam samtals 147 millj. kr. en fjárfestingaráætlun gerði ráð fyrir 188 millj. kr. fjárfestingu.
Fjárfesting ársins greinist þannig miðað við einstaka flokka eigna samkvæmt skýringu 9 í ársreikningi 2015 í þúsundum króna.
Fjárfesting
ársins
A hluti
Fasteignir og önnur mannvirki:
Sindrabær..........................................................................................
Ráðhús...............................................................................................
Sorpstöð............................................................................................
Vöruhús..............................................................................................
Báran..................................................................................................
Mikligarður........................................................................................
Íþróttahús..........................................................................................
Reiðhöll..............................................................................................
Plan við Mánagarð............................................................................
Fasteignir og önnur mannvirki samtals
Gatnamannvirki:
Gatnagerðargjöld.............................................................................
Gatnagerð samtals

3 4.977
25.129
1.990
3 .749
1.400
0
0
0
0
6 7.245
(
(

7.977 )
7.977 )

Áætlun 2015
með viðaukum

50.6 00
3 5.000
15.000
5.000
1.400
5.000
2.000
2.000
7.000
123 .000
0
0

Aðrar eignir
Slökkvibifreið....................................................................................
Áhöld og tæki í sorpstöð.................................................................
Bifreiðar.............................................................................................
Leiksvæði og opin svæði................................................................
Annað.................................................................................................
Aðrar eignir samtals

17.840
5.6 83
3 .96 3
3 .6 3 0
0
3 1.116

7.000
0
13 .000
15.000
12.000
47.000

A hluti

90.3 84

170.000

Fráveita..............................................................................................
Vatnsveita..........................................................................................
Hafnarsjóður.....................................................................................
Gagnaveitukerfi................................................................................
B hluti

141.826
0
3 .76 6
2.3 11
147.903

16 3 .000
10.000
15.000
0
188.000

A og B hluti samtals

23 8.287

3 58.000

B hluti

© 2016 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

8

4. Ársreikningur sveitarfélagsins

4.1. Rekstrarreikningur ársins 2015

Nánari greiningu er að finna
á bls. 5 í ársreikningi 2015,
sjóðstreymisyfirliti 2015 á
bls. 8, auk skýringa nr. 4 til 8
í ársreikningi sem taka til
einstakra
liða
í
rekstrarreikningi.
Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins,
málaflokka, deildir o.fl. er að finna
í sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningi 2015.
Rétt er einnig að benda á
skýringu 21 í ársreikningi
þar sem birt er yfirlit um
lykiltölur A hluta sem taka til
rekstrar s.l. fimm ára.

Rekstrarreikningur A og B hluta


Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2015 námu rekstrartekjur A og
B hluta 2.295 millj. kr. samanborið við 2.113 millj. kr. á árinu 2014.
Hækkun á milli ára nemur 8,6%. Skýrist þetta að stærstum hluta af
hækkun skatttekna og hækkun framlags jöfnunarsjóðs.



Rekstur A og B hluta
Ársreikningur
2015
Rekstrartekjur ..............................

Rekstrargjöld A og B hluta, þ.e. laun og launatengd gjöld, annar Rekstrargjöld ............................... (
rekstrarkostnaður og afskriftir námu á árinu 2.024 millj. kr. en voru Afkoma fyrir fjármagnsliði ............
1.881 millj. kr. á árinu 2014. Hækkun frá fyrra ári nemur 7,6%.
Fjármagnsliðir .............................. (
 Afkoma fyrir fjármagnsliði nemur því 271 millj. kr. og lækkar um Tekjuskattur .................................
16,8% frá fyrra ári.
Rekstrarniðurstaða ......................


Nokkrar breytingar er á fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum á milli
ára og námu fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur A og B hluta 25
millj. kr. á árinu, samanborið við 14 millj. kr. árið 2014. Meðal
fjármagnsliða á árinu 2014 voru færðar 10 millj. kr. til tekna vegna Rekstur A hluta
endurútreiknings gengistryggðra rekstrarleigusamninga.



Rekstrarniðurstaða ársins var jákvæð um 247 millj. kr.

Rekstrarreikningur A hluta


Rekstrartekjur A hluta námu 2.062 millj. kr. á árinu 2015
samanborið við 1.885 millj. kr. á árinu 2014.



Rekstrargjöld A hluta námu alls 1.830 millj. kr. á árinu 2015 en voru
1.700 millj. kr. á árinu 2014.

Rekstrartekjur ..............................
Rekstrargjöld ............................... (
Afkoma fyrir fjármagnsliði ............
Fjármagnsliðir .............................. (
Rekstrarniðurstaða ......................
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2.295
2.024 ) (
271
25 ) (
1
247

Ársreikningur
2015
2.062
1.830 ) (
232
5)
227

Ársreikningur
2014

Breyting
milli ára

2.113
1.881 )
232
14 )
0
218

8,6%
7,6%
16,8%
78,6%
13,3%

Ársreikningur
2014

Breyting
milli ára

1.885
1.700 )
185
4
189

9,4%
7,6%
25,4%
20,1%
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4. Ársreikningur sveitarfélagsins

4.2. Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Nánari greiningu er að finna
á bls. 6 í ársreikningi auk
skýringa nr. 9 til 13 í
ársreikningi sem taka til
einstakra
eignaliða
í
efnahagsreikningi.
Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins,
málaflokka, deildir o.fl. er að finna
í sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningi 2015.

Eignir A og B hluta

Eignir A og B hluta



Heildareignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 4.439 millj. kr. í
árslok 2015 fyrir A og B hluta, samanborið við 4.187 millj. kr. í
árslok 2014. Hækkun á milli ára er 6,0%.



Varanlegir rekstrarfjármunir námu alls 3.872 millj. kr. hjá A og B
Áhættufjármunir og langtímakröfur ................
hluta og hækka um 131 millj. kr. frá fyrra ári.
Óinnheimtar skatttekjur .................................



Óinnheimtar skatttekjur námu 88 millj. kr. í árslok 2015 samanborið Aðrar skammtímakröfur .................................
Handbært fé ...................................................
við 76 millj. kr. árið áður og nemur hækkunin 15,7% á milli ára.



Aðrar skammtímakröfur nema 159 millj. kr. í árslok 2015
samanborið við 77 millj. kr. í árlok 2014. Hækkunin nam 106,7% og
stafar að stærstum hluta af hækkun krafna vegna
hafnarframkvæmda.



Veltufjárhlutfall A og B hluta í árslok 2015 nam 1,17 samanborið við
0,91 í árslok 2014. Hækkun stafar af hækkun skammtímakrafna.

Ársreikningur
2015
Varanlegir rekstrarfjármunir ............................

Eignir A hluta

Eignir samtals ................................................

3.872
147
88
159
173
4.439

Ársreikningur
2014

Breyting
milli ára

3.741
147
76
77
145
4.187

3,5%
0,0%
15,7%
106,7%
19,3%
6,0%

Eignir A hluta



Heildareignir A hluta námu 3.825 millj. kr. í árslok 2015 samanborið
við 3.657 millj. kr. í árslok 2014 sem er hækkun um 4,6% á milli
ára.



Hækkun krafna á eigin fyrirtæki stafar að stærstum hluta af hækkun Varanlegir rekstrarfjármunir ............................
Áhættufjármunir og langtímakröfur ................
krafna á veitustofnun vegna framkvæmda.



Veltufjárhlutfall A hluta í árslok 2015 nam 1,87 samanborið við 1,23 Kröfur á eigin fyrirtæki ....................................
Aðrar skammtímakröfur .................................
í árslok 2014

Ársreikningur
2015

Óinnheimtar skatttekjur .................................

Handbært fé ...................................................
Eignir samtals ................................................
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2.919
254
88
341
92
131
3.825

Ársreikningur
2014
2.891
285
76
205
66
135
3.657

Breyting
milli ára

(

(

1,0%
10,8% )
15,7%
66,3%
40,1%
2,7% )
4,6%
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4. Ársreikningur sveitarfélagsins

4.2. Efnahagsreikningur 31. desember 2015, framhald

Nánari greiningu er að finna
á bls. 7 í ársreikningi auk
skýringa nr. 14 til 19 í
ársreikningi sem taka til
einstakra
eiginfjárog
skuldaliða
í
efnahagsreikningi.

Eigið fé A og B hluta


Eigið fé A og B hluta nam um 3.177 millj. kr. í árslok 2015 og er
eiginfjárhlutfall sveitarfélagsins 71,6% samanborið við 69,3% í
árslok 2014. Hækkun stafar af afkomu ársins og endurmati lóða og
lendna sem nam 30 millj. kr. og fært er beint á eigið fé.

Skuldir og skuldbindingar A og B hluta
Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins,
málaflokka, deildir o.fl. er að finna
í sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningi 2015.



Heildarskuldir og skuldbindingar samkvæmt efnahagsreikningi námu
1.261 millj. kr. í árslok 2015 fyrir A og B hluta, samanborið við 1.287
millj. kr. í árslok 2014.



Langtímaskuldir námu alls 507 millj. kr. hjá A og B hluta samanborið
við 614 millj. kr. árið áður og lækka um 17,3% á milli ára. Lækkun
skýrist af afborgunum ársins.



Skammtímaskuldir námu 358 millj. kr. í árslok 2015 hjá A og B hluta
samanborið við 327 millj. kr. árið áður og nemur hækkunin alls 9,5%
á milli ára. Hækkun skýrist að stórum hluta af hækkun lánadrottna og
launatengdra skulda.

Eigið fé A hluta


Ársreikningur
2015
Eiginfjárreikningar ..........................................
Skuldbindingar ...............................................
Langtímaskuldir .............................................
Skammtímaskuldir .........................................
Eigið fé og skuldir samtals .............................

Heildarskuldir og skuldbindingar A hluta námu 988 millj. kr. í árslok
2015 samanborið við 1.088 millj. kr. í árslok 2014 sem er lækkun um
8,2% á milli ára. Skuld aðalsjóðs við hafnarsjóð lækkaði um 74 millj.
kr. á milli ára.

3.177
396
507
358
4.439

Ársreikningur
2014
2.900
346
614
327
4.187

Breyting
milli ára

(

9,6%
14,4%
17,3% )
9,5%
6,0%

Eigið fé og skuldir A hluta

Eigið fé A hluta nam 2.826 millj. kr. í árslok 2015 og hækkaði um
10,0% frá fyrra ári. Eiginfjárhlutfall A hluta nam í árslok 73,9%
samanborið við 70,3% í ársbyrjun.

Skuldir og skuldbindingar A hluta


Eigið fé og skuldir A og B hluta

Ársreikningur
2015
Eiginfjárreikningar ..........................................
Skuldbindingar ...............................................
Langtímaskuldir .............................................
Skammtímaskuldir .........................................
Eigið fé og skuldir samtals .............................
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2.826
348
302
348
3.825

Ársreikningur
2014
2.569
300
398
390
3.657

Breyting
milli ára

(
(

10,0%
16,1%
24,1% )
10,7% )
4,6%
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4. Ársreikningur sveitarfélagsins

4.3. Sjóðstreymisyfirlit ársins 2015

Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins,
málaflokka, deildir o.fl. er að finna
í sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningi 2015.

Sjóðstreymisyfirlit A og B hluta


Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti 2015 nam veltufé frá rekstri A og B
hluta 437 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við 376 millj. kr. á árinu
2014, sem svarar til 16,3% hækkunar.



Að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum
nam handbært fé frá rekstri A og B hluta um 374 millj. kr.
samanborið 394 millj. kr. á árinu 2014, eða sem svarar til 5,2%
lækkunar.



Fjárfestingarhreyfingar á árinu í A og B hluta voru neikvæðar um
samtals 236 millj. kr. samanborið við 381 millj. kr. á árinu 2014.



Fjármögnunarhreyfingar ársins fyrir A og B hluta voru neikvæðar
um 110 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við að árinu 2014 voru
þær neikvæðar um 6 millj. kr. Breyting á milli ára stafar af auknum
lántökum
ársins
2014
sem
höfðu
jákvæð
áhrif
á
fjármögnunarhreyfingar ársins 2014.



Handbært fé hækkaði um 28 millj. kr. á árinu og nam það 172 millj.
kr. í árslok 2015.

Sjóðstreymisyfirlit A hluta


Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti 2015 nam veltufé frá rekstri A hluta
364 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við 289 millj. kr. á árinu
2014, sem svarar til 25,9% hækkunar.



Að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum
nam handbært fé frá rekstri A hluta um 358 millj. kr. samanborið
300 millj. kr. á árinu 2014, eða sem svarar til 19,3% hækkunar.



Fjárfestingarhreyfingar voru neikvæðar í A hluta um samtals 57
millj. kr. samanborið við 309 millj. kr. árið 2014.



Fjármögnunarhreyfingar ársins fyrir A hluta voru neikvæðar um 304
millj. kr. á árinu 2015 samanborið við að á árinu 2014 voru þær
jákvæðar um 8 millj. kr. Breyting stafar af lántökum ársins 2014 og
endurgreiðslum lánveitinga frá Hafnarsjóði og hækkun
skammtímaskulda Veitustofnunar við Aðalsjóð.



Handbært fé lækkaði um 3 millj. kr. á árinu og nam það 131 millj.
kr. í árslok 2015.

Sjóðstreymisyfirlit A og B hluta
Ársreikningur
2015
Veltufé frá rekstri ....................................................
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum ............ (
Handbært fé frá rekstri ...........................................
Fjárfestingahreyfingar ............................................. (
Fjármögnunarhreyfingar ......................................... (
Breyting á handbæru fé ..........................................

437
63 )
374
236 ) (
110 ) (
28

Ársreikningur
2014

Breyting
milli ára

376
16,3%
19
(
439,5% )
394
(
5,2% )
381 ) (
38,1% )
6)
1.799,8%
7
286,5%

Sjóðstreymisyfirlit A hluta
Ársreikningur
2015
Veltufé frá rekstri ....................................................
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum ............
Handbært fé frá rekstri ...........................................
Fjárfestingahreyfingar .............................................
Fjármögnunarhreyfingar .........................................
Breyting á handbæru fé ..........................................
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(
(
(
(

364
6)
358
57 ) (
304 )
3) (

Ársreikningur
2014

Breyting
milli ára

289
25,9%
11
(
152,3% )
300
19,3%
309 ) (
81,5% )
8
( 4.050,3% )
1)
131,2%

12

5. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

5.1. Almennt

Sveitarstjórnarlög

Almennt um reikningsskilaaðferðir

nr. 138/2011



Við höfum kannað að fylgt hafi verið viðurkenndum
reikningsskilaaðferðum við framsetningu ársreikningsins og
mat einstakra liða og að hann hafi að geyma þær upplýsingar
um rekstur og fjárhagsstöðu sveitarfélagsins sem lög og
reglur mæla fyrir um.



Í reglugerð nr. 1212/2015, um bókhald, fjárhagsáætlanir og
ársreikninga sveitarfélaga, sem tók gildi hinn 1. janúar 2016,
eru ákvæði um reikningsskil sveitarfélaga. Þar er gert ráð fyrir
að sveitarfélög hagi bókhaldi sínu og reikningsskilum í
samræmi við ákvæði laga um bókhald nr. 145/1994, lög um
ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð um framsetningu og
innihald ársreikninga og samstæðureikninga nr. 696/1996, að
svo miklu leyti sem sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 mæla ekki
fyrir á annan veg eða reglugerðir settar á grundvelli þeirra.
Ársreikningar
sveitarfélaga
byggja
á
almennum
reikningsskilaaðferðum.



Markverðar breytingar frá eldri reglugerð eru tengdar útfærslu
á gerð viðauka við fjárhagsáætlanir, gerð yfirlits um ábyrgðir
og skuldbindingar utan samstæðu, breytingar á framsetningu
ársreikninga
og
fjárhagsáætlana
og
endurskoðaðri
framsetningu bókhaldslykla.



Framsetning ársreiknings Sveitarfélagsins Hornafjarðar hefur
tekið breytingum í samræmi við ákvæði nýju reglugerðarinnar
en þar má meðal annars nefna lítilsháttar breytingu á
framsetningu rekstrarreiknings og breytt yfirlit um lykiltölur A
hluta og A og B hluta fyrir síðustu fimm ár sbr. skýringu 21 í
ársreikningi.



Ársreikningur Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2015
byggir í meginatriðum á sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður í samræmi við framangreind lög og reglur.



Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum í skýringu 3 í
ársreikningi.

Lög um bókhald
nr. 145/1994
Lög um ársreikninga
nr. 3/2006
Reglugerð nr. 1212/2015
Álit reikningsskilanefndar
sveitarfélaga
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5. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

5.2. Fastafjármunir
5.2.1 Varanlegir rekstrarfjármunir
Nánari greiningu er að finna
á bls. 6 í ársreikningi auk
skýringa nr. 9 til 12 í
ársreikningi sem taka til
fastafjármuna
í
efnahagsreikningi.



Varanlegir rekstrarfjármunir A og B hluta námu um 3.872 millj. kr. í
árslok 2015 eða um 87,2% af heildareignum sveitarfélagsins.



Gjaldfærðar afskriftir ársins námu 137 millj. kr.



Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 238 millj. kr. á
árinu samanborið við 390 millj. kr. á árinu 2014. Vega þar þyngst
eftirtaldar fjárfestingar:
•

Fjárfestingar Eignasjóðs tengdar, Sindrabæ 35 millj. kr,
endurbótum á Ráðhúsi 25 millj. kr.,

•

Fjárfesting þjónustumiðstöðvar í slökkvibifreið 18 millj. kr.

•

Fjárfesting Hornafjarðarveitna í fráveitukerfum 142 millj. kr.



Nánar er fjallað um fjárfestingu ársins í skýringu 9 í ársreikningi.



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 á
hverjum reikningsskiladegi og endurmat fært ef breyting frá
bókfærðu verði nemur 5% eða meira. Lóðir og lendur sem
sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru ekki afskrifaðar



Á árinu 2015 var fært 30 millj. endurmatshækkun lóða og lendna til
hækkunar á eigin fé sveitarfélagsins.



Á árinu 2012 fékk sveitarfélagið að gjöf knattspyrnuhús frá SkinneyÞinganesi hf. sem byggt var yfir gervigrasvöll í eigu sveitarfélagsins.
Bókfært verð knattspyrnuhúss í ársreikningi sveitarfélagsins er
útlagður kostnaður þess. Afhending hússins hafði ekki áhrif á tekjur
eða eignir sveitarfélagsins.



5.2.2 Eignarhlutir í félögum og stofnframlög


Eignarhlutir A og B hluta í félögum nema alls 146 millj. kr. í
árslok samkvæmt efnahagsreikningi 2015 og breyttust ekki frá
fyrra ári.



Stærstu eignarhlutir í árslok voru 1,35% eignarhlutur í
Lánasjóði sveitarfélaga ohf. sem bókfærður er á 119 millj. kr.,
stofnframlag í Jöklasetri á Hornafirði ses. að fjárhæð 20
millj.kr., framlag í Atvinnuþróunarfélag Suðurlands 8 millj. kr. og
stofnsjóðsinneign í Sláturfélaginu Búa svf. sem bókfærður er á
7 millj. kr.



Farið var yfir stöðu eignarhluta í félögum ásamt stjórnendum
sveitarfélagsins og mat þeirra á raunvirði einstakra eignarhluta.



Niðurstaðan er sú að áætluð óbein niðurfærsla sem færð er á
móti eignarhlutum í félögum nemur 28 millj. kr. og er hún færð
til lækkunar á bókfærðu verði eignarhluta í efnahagsreikningi í
árslok.



Eignarhlutir í Jöklasetri á Hornafirði ses, Brennu flosa hf. og
Eignarhaldsfélaginu Hvata hafa sætt niðurfærslu.

5.2.3 Langtímakröfur


Langtímakröfur A og B hluta voru í árslok 2 millj.
lækkuðu um 2 millj. kr. á milli ára.



Í árslok 2015 eru einu langtímakröfur sveitarfélagsins
búseturéttir að fjárhæð 2 millj. kr.

kr. og

Við viljum vekja athygli á því að eignin hefur ekki verið metin til
eignar við ákvörðun leigu á knattspyrnuhúsi til málaflokka
sveitarfélagsins.
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svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.
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5. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

5.3. Skammtímakröfur
5.3.1 Óinnheimtar skatttekjur
Nánari greiningu er að finna
á bls. 6 í ársreikningi auk
skýringar
nr.
13
í
ársreikningi sem tekur til
veltufjármuna
í
efnahagsreikningi.



Útsvar og fasteignaskattur samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2015 nam 1.164 millj.
kr. samanborið við 1.069 millj. kr. árið 2014. Það svarar til hækkunar sem nemur um
8,9% á milli ára.



Samkvæmt efnahagsreikningi námu óinnheimtar skatttekjur um 88 millj. kr. í árslok
2015 samanborið við 76 millj. kr. í árslok 2014 að teknu tilliti til niðurfærslu.



Óbein niðurfærsla óinnheimtra skatttekna nam 15 millj. kr. í árslok 2015 en nam í
árslok 2014 um 21 millj. kr. og lækkar því niðurfærslan um 6 millj. kr. á milli ára.
Lækkun niðurfærslu er færð til hækkunar á skatttekjum og vaxtatekjum í
rekstrarreikningi.



Nemur hlutfall afskriftareiknings skatttekna nú um 14,4% af óinnheimtum skatttekjum
samanborið við 17,7% í árslok 2014.



Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður mótreikningur sem
mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann dreginn frá óinnheimtum
skatttekjum í árslok í efnahagsreikningi.

5.3.2 Aðrar skammtímakröfur


Samkvæmt efnahagsreikningi námu aðrar skammtímakröfur A og B hluta 159 millj. kr.
í árslok 2015 samanborið við 75 millj. kr. í árslok 2014. Hækkun stafar að mestu af
hækkun í kröfum vegna endurgreiðslu vegna hafnarbóta um 52 millj. kr., hækkun
krafna á jöfnunarsjóð sveitarfélaga vegna 13. mánaðar 28 millj. kr. og kröfum vegna
framkvæmda við Fjallsárlón 15 millj. kr.



Óbein niðurfærsla annarra skammtímakrafna nam 9 millj. kr. í árslok 2015
samanborið við 7 millj. kr. í árslok 2014.



Nemur hlutfall afskriftareiknings A og B hluta nú um 5,1% af heildarkröfum
samanborið við 8,3% í árslok 2014. Niðurfærslan greinist þannig að 7,5 millj. kr. eru
færðar niður vegna almennra krafna í Aðalsjóði, 0,3 millj. kr. vegna krafna í
Hafnarsjóði og 0,7 millj. kr. í Félagslegum íbúðum



Eins og fram kom hér að framan er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er
myndaður mótreikningur sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann
dreginn frá skammtímakröfum í árslok í efnahagsreikningi.



Endanleg afskrift krafna nam á árinu 2015 2,0 millj. kr.
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5. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

5.4. Skuldir og skuldbindingar
5.4.1 Lífeyrisskuldbinding
Nánari greiningu er að finna
á bls. 7 í ársreikningi auk
skýringa nr. 15 til 19 í
ársreikningi sem taka til
einstakra
skuldaliða
í
efnahagsreikningi.



Á sveitarfélaginu hvílir skuldbinding vegna verðbóta á lífeyrisréttindi starfsmanna
sveitarfélagsins.
Skuldbindingin er gagnvart LSR. Reiknuð breyting á
lífeyrisréttindum, sem byggð er á útreikningi tryggingastærðfræðings, er færð í
rekstrarreikning og til hækkunar á lífeyrisskuldbindingunni.



Greiddur lífeyrir á árinu nam 9 millj. kr. og er færður til lækkunar á
lífeyrisskuldbindingunni.



Lífeyrisskuldbinding sveitarfélagsins nam 394 millj. kr. í árslok 2015 og nemur
hækkun ársins 51 millj. kr.

5.4.2 Tekjuskattsskuldbinding


Meðal skuldbindinga A og B hluta er færð tekjuskattsskuldbinding upp á 2 millj. kr.
vegna Gagnaveitu Hornafjarðar ehf. Skuldbindingin er reiknuð af mismuni bókfærðs
verðs rekstrarfjármuna félagsins skv. ársreikningi og skattauppgjöri hins vegar.



Mismunur stafar að mestu af því að hluti fastafjármuna félagsins hafa verið
niðurfærðir að fullu í skattskilum félagsins.

5.4.3 Skuldir við lánastofnanir


Skuldir A og B hluta við lánastofnanir nema samtals 616 millj. kr. í árslok og skiptast í
langtímalán að fjárhæð 507 millj. kr. og næsta árs afborganir langtímalána að fjárhæð
109 millj. kr. Skuldir við lánastofnanir námu 724 millj. kr. ársbyrjun.



Skuldir A hluta við lánastofnanir námu í árslok 397 millj.kr.



Lánasafn félagsins greinist þannig að 65,5% skulda sveitarfélagsins eru verðtryggð
lán í íslenskum krónum, sem bera 1-6,5% vexti, 7,5% eru skuldir í erlendum myntum,
sem bera 0,2% vexti og 26,9% eru óverðtryggðar skuldir sem bera 6,7% vexti.
Framangreindar skuldir eru færðar í efnahagsreikning í árslok eins og lánskjör segja til
um.



Verðbólguáhrif til hækkunar á höfuðstól verðtryggðra lána nam 9 millj. kr.
gengismunur hafði 6 millj. kr. áhrif til lækkunar.



Áætlaðar afborganir A og B hluta af langtímalánum á árinu 2016 eru 110 millj. kr. og í
því sambandi má benda á að veltufé frá rekstri sveitarfélagsins nam 437 millj. kr. á
árinu 2015. Veltufé frá rekstri er til lengri tíma ætlað að standa undir afborgunum
langtímalána auk þess að ganga upp í fjárfestingar og hefur því sveitarfélagið
umtalsvert fjármagn frá rekstri til fjárfestinga umfram afborganir langtímalána.



Nánar er fjallað um skulda- og fjárhagsstöðu sveitarfélagsins í kafla 6 í skýrslunni.
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5. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

5.4. Skuldir og skuldbindingar, framhald

Nánari greiningu er að finna
á bls. 7 í ársreikningi auk
skýringa nr. 15 til 18 í
ársreikningi sem taka til
einstakra
skuldaliða
í
efnahagsreikningi.

5.4.4 Aðrar skammtímaskuldir


Samkvæmt efnahagsreikningi námu aðrar skammtímaskuldir A og B hluta
248 millj. kr. í árslok 2015 og hækkuðu um 32 millj. kr. á árinu 2015.

5.4.5 Skuldbindingar utan efnahagsreiknings


Um skuldbindingar utan efnahags er fjallað í skýringu 18 í ársreikningi 2015.



Í árslok 2015 felast þessar skuldbindingar í rekstrarleigusamningum vegna
leigu húsnæðis og lands.

© 2016 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

17

6. Fjárhagsstaða í árslok og þróun 2016-2019

6.1 Heildareignir

Fjárhagsáætlanir gera ráð
fyrir að heildareignir A og B
hluta hækki úr 4.439 millj. kr.
frá árslokum 2015 í 5.102 til
ársloka 2019.

Heildareignir A hluta nema samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 3.825 millj. kr., en A og B hluta 4.439 millj. kr. Heildareignir A og B hluta hafa á
árinu 2015 hækkað um 253 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.
Eftirfarandi stöplarit sýnir yfirlit um heildareignir í millj. kr. fyrir A hluta annars vegar og A og B hluta hins vegar. Árin 2014 og 2015 eru
heildareignir tilgreindar samkvæmt ársreikningum, en árin 2016 til 2019 eru birt í samræmi við áætlaða breytingu heildareigna í fjárhagsáætlun
2016 til 2019. Þá er búið að leiðrétta fjárhæðir í áætlun fyrir niðurstöðu ársreiknings 2015.
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6. Fjárhagsstaða í árslok og þróun 2016-2019

6.2 Eiginfjárhlutfall

Eiginfjárhlutfall A og B hluta
er 71,6% í árslok 2015 en
fjárhagsáætlanir gera ráð
fyrir að eiginfjárhlutfall verði
orðið 76,6% í árslok 2019.

Eigið fé A hluta í árslok 2015 nam 2.826 millj. kr. eða 73,9% af heildareignum samkvæmt efnahagsreikningi og eigið fé A og B hluta nam 3.177
millj. kr. eða 71,6% af heildareignum samkvæmt efnahagsreikningi. Eigið fé A hluta hækkar á árinu um 257 millj. kr. og eigið fé A og B hluta
hækkar um 277 millj. kr. sbr. skýringu 14 í ársreikningi 2015. Skýring á hækkun eiginfjár milli ára skýrist af rekstrarafgangi ársins og
endurmatshækkun lóða og lendna. Eiginfjárstaða sveitarfélagsins samkvæmt efnahagsreikningi í árslok hefur því styrkst á milli ára og er mjög
góð í samanburði við önnur sveitarfélög.
Eftirfarandi línurit sýnir eiginfjárhlutfall A hluta annars vegar og A og B hluta hins vegar. Árin 2014 til 2015 eru sýnd samkvæmt ársreikningum
viðkomandi ára, en árin 2016 til 2019 samkvæmt áætlaðri breytingu á eiginfjárhlutfalli í fjárhagsáætlun 2016 til 2019. Þá er búið að leiðrétta
fjárhæðir í áætlun fyrir niðurstöðu ársreiknings 2015.
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6. Fjárhagsstaða í árslok og þróun 2016-2019

6.3 Skuldir og skuldbindingar

Fjárhagsáætlanir gera ráð
fyrir að heildarskuldir A og B
hluta lækki úr 1.262 millj. kr.
frá árslokum 2015 í 1.193
millj. kr. til ársloka 2019.

Skuldir og skuldbindingar A hluta nema samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 999 millj. kr., en A og B hluta 1.262 millj. kr. Heildarskuldir og
skuldbindingar A og B hluta hafa á árinu 2015 lækkað um 24 millj. kr.
Eftirfarandi stöplarit sýnir yfirlit um heildarskuldir og skuldbindingar í millj. kr. fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins vegar.
Árin 2014 til 2015 eru birt í samræmi við ársreikninga viðkomandi ára, en 2016 til 2019 í samræmi við áætlaða breytingu á heildarskuldum og
skuldbindingum í fjárhagsáætlun 2016 til 2019.
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6. Fjárhagstaða í árslok og þróun

6.4 Skuldahlutfall og skuldaviðmið
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.
Skuldahlutfall A og B hluta Sveitarfélagsins Hornafjarðar samkvæmt ársreikningi er 55,0% í árslok 2015.
Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun skuldahlutfalls fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins vegar. Árin 2014 og 2015 eru
skuldir miðaðar við ársreikninga viðkomandi ára, en 2016 til 2019 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.
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svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

21

6. Fjárhagstaða í árslok og þróun

6.4 Skuldahlutfall og skuldaviðmið, framhald
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.
Skuldaviðmið A og B hluta Sveitarfélagsins Hornafjarðar samkvæmt ársreikningi er 44,5% í árslok 2015.
Við útreikning á skuldaviðmiði skal draga frá heildarskuldum núvirði lífeyrisskuldbindinga sem áætlað er að komi til greiðslu lífeyris eftir 15 ár og
síðar sem og hreint veltufé sé það jákvætt.
Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun skuldaviðmiðs fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins vegar. Árin 2014 og 2015 eru
skuldir miðaðar við ársreikninga viðkomandi ára, en 2016 til 2019 í samræmi við áætlaða breytingu á heildarskuldum og skuldbindingum í
samþykktum áætlunum sveitarfélagsins. Við útreikning á viðmiðinu er miðað við rekstrartekjur samkvæmt sömu ársreikningum og áætlunum.
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6. Fjárhagstaða í árslok og þróun

6.5 Rekstrarjöfnuður á þriggja ára tímabili

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 samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A og B hluta séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur
samanlögðum reglulegum tekjum.
Eins og sjá má á stöplaritinu verður rekstrarjöfnuður Sveitarfélagsins Hornafjarðar jákvæður á komandi árum gangi áætlanir eftir.
Eftirfarandi stöplarit sýnir yfirlit um þróun rekstrarjafnaðar fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins vegar. Árin 2013 - 2015 er
rekstrarniðurstaða miðuð við ársreikning viðkomandi árs, en 2016 til 2019 í samræmi við áætlaða rekstrarniðurstöðu í samþykktum fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins.
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6. Fjárhagstaða í árslok og þróun

6.6 Framlegðarhlutfall

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.
Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun framlegðarhlutfalls fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B hluta hins vegar. Árin 2014 og 2015 er
miðað við ársreikning viðkomandi árs, en 2016 til 2019 er miðað við áætlaða niðurstöðu í samþykktum fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins.
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7. Rekstur A og B hluta fyrirtækja sveitarfélagsins

7.1. Rekstur A hluta fyrirtækja á árinu 2015

Til A hluta sveitarfélagsins
teljast
Aðalsjóður,
Eignasjóður
og
Þjónustumiðstöð.

Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins,
málaflokka, deildir o.fl. er að finna
í sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningi 2015.

7.1.1 Almennt

7.1.3 Eignasjóður



Til A hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er
fjármögnuð með skatttekjum. Hér er um að ræða Aðalsjóð, en
auk hans Eignasjóð og Þjónustumiðstöð.





Rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð um 227 millj. kr.
samkvæmt rekstrarreikningi 2015. Eigið fé í árslok var jákvætt
um 2.826 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs var neikvæð um 70 millj. kr.
samkvæmt rekstrarreikningi 2015. Eigið fé í árslok 2015 var
neikvætt um 756 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Veltufé frá
rekstri nam 51 millj. kr.



Helstu skýringar á lakri rekstrarniðurstöðu Eignasjóðs má rekja til
fjármagnskostnaðar. En rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði var
jákvæður um 40 millj. kr.



Meginhlutverk Eignasjóðs er að veita einstökum sviðum í rekstri
sveitarfélagsins þjónustu gegn leigu sem endurspeglar raunkostnað
þar sem stofnkostnaði einstakra eigna er dreift á endingartíma
þeirra. Lök rekstrarniðurstaða Eignasjóðs er vísbending um að
tekjur sjóðsins séu of lágar og endurskoða þurfi leigufjárhæðir til
þess að leiga standi undir rekstri og fjármögnun eigna sjóðsins.



Veltufé frá rekstri nam á árinu 364 millj. kr. samkvæmt
sjóðstreymisyfirliti.



Næsta árs afborganir skulda við lánastofnanir nema 95 millj. kr.
þannig að fjármunamyndum A hluta stendur vel undir
greiðslubyrði langtímalána.

7.1.2 Aðalsjóður


Hlutverk Aðalsjóðs er umsjón með hefðbundinni starfsemi
sveitarfélags er lýtur fyrst og fremst að lögbundnum verkefnum
þess og heyrir beint undir sveitarstjórn. Starfsemi Aðalsjóðs er
að mestu leyti fjármögnuð af skatttekjum.

7.1.4 Þjónustumiðstöð


Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld var
jákvæð um 239 millj. kr. samanborið við 195 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða Þjónustumiðstöðvar var neikvæð um 47 millj.
kr. samkvæmt rekstrarreikningi 2015. Eigið fé í árslok 2015 var
neikvætt um 342 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Veltufé frá
rekstri var neikvætt um 42 millj. kr.



Hreinar fjármunatekjur námu 105 millj. kr. samanborið við 98
millj. árið 2014. Breyting stafar að stórum hluta af hærri
verðbólgu.

Lök rekstrarniðurstaða Þjónustumiðstöðvar bendir til að tekjur
hennar séu vanreiknaðar og hún látin bera kostnað sem með réttu
ætti heima á öðrum málaflokkum eða stofnunum sveitarfélagsins.



Meginhlutverk Þjónustumiðstöðvar er að veita einstökum sviðum í
rekstri sveitarfélagsins þjónustu gegn þóknun sem endurspeglar
raunkostnað þjónustunnar.



Hagnaður á árinu 2015 hækkaði frá fyrra ári og var 344 millj. kr.
samanborið við 293 millj. kr. árið áður.






Veltufé frá rekstri nam 355 millj. kr.



Eigið fé í árslok nam í árslok alls 3.925 millj. kr.



Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki nema í árslok 2.645 millj. kr.
þar af eru kröfur á Eignasjóð 1.945 millj. kr. og Þjónustumiðstöð
392 millj. kr.
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7. Rekstur A og B hluta fyrirtækja sveitarfélagsins

7.2. Rekstur B hluta fyrirtækja á árinu 2015

Til
B
hluta
teljast
fjárhagslega
sjálfstæð
fyrirtæki sem fjármögnuð
eru
fjármagnaður
með
þjónustutekjum.

Fyrirtæki sem falla undir B
hluta
starfsemi
sveitarfélagins
eru
Hornafjarðarveitur,
Hafnarsjóður,
Félagslegar
íbúðir
og
Gagnaveita
Hornafjarðar ehf.

Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins, málaflokka,
deildir o.fl. er að finna í
sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningnum.

7.2.1 Almennt

7.2.2 Hafnarsjóður

Til B hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða  Rekstrarafgangur Hafnarsjóðs á árinu 2015 nam 4 millj. kr.
samanborið við 19 millj. kr. árið áður. Eigið fé nam í árslok 372 millj.
meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins, en rekstur þessara fyrirtækja er
kr. og veltufé frá rekstri nam 23 millj. kr. Fjárfesting í varanlegum
fjármagnaður með þjónustutekjum.
rekstrarfjármunum nam 1 millj. kr.
 Fyrirtæki sem falla undir B hluta starfsemi sveitarfélagins eru
Hafnarsjóður,Hornafjarðarveitur, Félagslegar íbúðir og Gagnaveita  Í árslok 2015 nam krafa Hafnarsjóðs á hendur Aðalsjóði um 9 millj. kr.
samanborið við 83 millj. kr. í árslok 2014.
Hornafjarðar ehf.










Rekstrarniðurstaða B hluta var jákvæð um 20 millj. kr. samkvæmt  Samkvæmt 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er sveitarfélögum
heimilt eftir því sem leiðir af viðkomandi lagareglum að ákveða sér
rekstrarreikningi 2015. Eigið fé í árlok nam 379 millj. kr. Veltufé frá
eðlilegan afrakstur af því fjármagni sem er bundið í rekstri stofnana
rekstri nam á árinu 73 millj. kr. samkvæmt sjóðstreymisyfirliti.
þeirra og fyrirtækja. Þetta ákvæði í sveitarstjórnarlögum er almenns
Almennt er þjónustugjöldum ætlað að standa undir rekstrarkostnaði
eðlis og horfa verður til sérákvæða sem geta verið í öðrum lögum um
viðkomandi stofnana þegar til lengri tíma er litið.
tiltekna málaflokka.
Almennt gildir það að ef rekstur B hluta stofnana er neikvæður og
 Um hafnir gilda hafnalög nr. 61/2003 og þar eru þau ákvæði sem gilda
fyrirséð er að ekki verði viðsnúningur í rekstri þeirra þurfa að koma til
um hafnarsjóði. Í lögunum er gerður greinarmunur á höfnum sem eru í
framlög frá A hluta sem taka verður af skatttekjum. Þau framlög eru þá
eigu sveitarfélaga og höfnum sem teljast ekki til opinbers reksturs. Um
gjaldfærð í Aðalsjóði og tekjufærð í viðkomandi undirfyrirtækjum.
arðgreiðslur í hafnalögum er einungis fjallað í tengslum við hafnir sem
Á árinu 2015 voru tvö B-hluta fyrirtæki rekin með tap Félagslegar
teljast ekki til opinbers reksturs.
íbúðir og Gagnaveita Hornafjarðar.
 Á árinu 2012 var það lagaumhverfi sem gildir um rekstur Hafnarsjóða
Í árslok námu skuldir B hluta við A hluta 421 millj. kr. og hækka um
skoðað sérstaklega og niðurstaða þeirrar vinnu er að sveitarfélög
105 millj. kr. á milli ára. Greinast þessar skuldir þannig að langtímalán
getur ekki tekið fjármuni út úr Hafnarsjóði með varanlegum hætti,
nema 80 millj. kr. en skammtímalán nema 341 millj. kr. Þar af nemur
miðað við núgildandi lagaumhverfi og rekstrarform.
skammtímaviðskiptaskuld Hornafjarðarveitna við Aðalsjóð 250 millj. kr.
 Hins vegar er ekkert í hafnarlögum sem bannar höfnum að ávaxta
Umrædd skuld hækkaði um 126 millj. kr. á árinu 2015 vegna
fjármuni sína með lánveitingum til tengdra aðila, séu slík lán gerð með
fjármögnunar Aðalsjóðs á fráveituframkvæmdum. Við mælum með að
formlegum hætti og miðað við sambærileg kjör og viðgangast í
skoðað verði að gera formlegt skuldabréf á milli sjóðanna.
viðskiptum ótengdra aðila.
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Í tilfelli Sveitarfélagsins Hornafjarðar þá skýrist breyting á umræddri
viðskiptastöðu af því að Aðalsjóður heldur utan um bankareikninga
sveitarfélagsins og því færast þeir fjármunir sem eftir standa þegar
greitt hefur verið af fjárfestingum og lánum til Aðalsjóðs.



Við ítrekum þá ábendingu okkar að stjórnendur fari yfir fjárhagsskipan
Hafnarsjóðs og tryggi að sjóðurinn hafi eðlilega ávöxtun af þeim
fjármunum sem Aðalsjóður hefur í sinni vörslu.
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7. Rekstur A og B hluta fyrirtækja sveitarfélagsins

7.2. Rekstur B hluta fyrirtækja á árinu 2015

Til
B
hluta
teljast
fjárhagslega
sjálfstæð
fyrirtæki sem fjármögnuð
eru
fjármagnaður
með
þjónustutekjum.

Fyrirtæki sem falla undir B
hluta
starfsemi
sveitarfélagins
eru
Hornafjarðarveitur,
Hafnarsjóður,
Félagslegar
íbúðir
og
Gagnaveita
Hornafjarðar ehf.

7.2.2 Hornafjarðarveitur




Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum nam 142 millj. kr.



Viðskiptaskuld Hornafjarðarveitna við Aðalsjóð nam í árslok 2015 250
millj. kr. en var 124 millj. kr. í árbyrjun. Umrædd skuld hækkaði um
126 millj. kr. á árinu 2015 vegna fjármögnunar Aðalsjóðs á
fráveituframkvæmdum. Við mælum með að skoðað verði að gera
formlegt skuldabréf á milli sjóðanna.

7.2.3 Félagslegar íbúðir



Ýmsar
sundurliðanir
á
fyrirtæki
og
stofnanir
sveitarfélagsins, málaflokka,
deildir o.fl. er að finna í
sérstakri sundurliðunarbók
með ársreikningnum.

Rekstrarafgangur Hornarfjarðarveitna á árinu 2015 nam 30 millj. kr.
samanborið við 9 millj. kr. árið áður. Eigið fé nam í árslok um 10 millj.
kr. og veltufé frá rekstri nam 31 millj. kr.

Rekstrartap félagslegra íbúða nam 9 millj. kr. Eigið fé var í árslok
neikvætt um 44 millj. kr. og veltufé frá rekstri nam 0 millj. kr.
Viðskiptaskuld Félagslegra íbúða við Aðalsjóð nam í árslok 2014 um
20 millj. kr. en var 10 millj. kr. í árbyrjun.

7.2.4 Gagnaveita Hornafjarðar ehf.




Tap varð á rekstri Gagnaveitu Hornafjarðar ehf. á árinu 2015.
Eigið fé var í árslok var 10 millj. kr.
Viðskiptaskuld Gagnaveitunnar við aðalsjóð nam 38 millj. kr. í árlok.
Við vekjum athygli að á að ganga þarf frá fjármögnun félagsins til
langs tíma annað hvort með skuldabréfi eða hækkun á hlutafé.

© 2016 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Breyting
f.f. ári

2015
Hornafjarðarveitur
Rekstrartekjur ...................
Rekstrargjöld .....................
Rekstrarniðurstaða ...........

(

Veltufé frá rekstri ..............
Hornafjarðarhöfn
Rekstrartekjur ...................
Rekstrargjöld .....................
Rekstrarniðurstaða ...........

(

48.187

139.073
( 135.037 )
4.036

Veltufé frá rekstri ..............
Félagslegar íbúðir
Rekstrartekjur ...................
Rekstrargjöld .....................
Rekstrarniðurstaða ...........

83.014
53.499 )
29.515

23.554

(
(

Veltufé frá rekstri ..............

(

(

1,1% )
10,7 %

(

43,6% )

2,7 %
40,7 %

(

99,7% )

Gagnaveita Hornafjarðar ehf.
Rekstrartekjur ...................
Rekstrargjöld .....................
(
Rekstrarniðurstaða ...........
(

5.239
9.523 )
4.284 )

(
(

47,7% )
2,7% )

Veltufé til rekstrar ..............

1.169

(

81,8% )

73.329
64.565 )
8.764

(

30.527

57,9 %

27.841
36.849 )
9.008 )
23

13,2 %
17,1% )

Breyting
f.f. ári

2014

140.551
( 121.972 )
18.579

(

(

0,2 %
5,3% )

2013

(

29.516

3,4 %

(
(

29,2% )
17,7% )

41.796

(

40,0% )

27.105
26.187 )
918

(

11,9 %
5,3% )

8.086

(

12,5% )

10.011
9.790 )
221

97,3 %
19,0 %

6.413

325,0 %

73.179
68.178 )
5.001

198.544
( 148.219 )
50.325
69.622

(
(

24.231
27.664 )
3.433 )
9.241

(
(

5.073
8.229 )
3.156 )
1.509
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8. Önnur atriði

8.1. Áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármögnun 2016-2019

Sveitarfélagið mun þurfa á
ekki þurfa á ytri lántökum að
halda á næstu 4 árum miðað
við áætlanir.

8.1 Áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármögnun 2016-2019


Hér að neðan má sjá sjá áætlaða þróun handbærs fjár hjá sveitarfélaginu miðað við áætlanir tímabilsins 2016 til 2019.



Eins og sést á meðfylgjandi yfirliti er þess vænst að greiðsluafgangur sveitarfélagsins eftir afborganir langtímalána muni á tímabilinu nema
1.024 millj. kr., á sama tíma er uppsöfnuð fjárþörf vegna fjárfestinga metin um 1.120 millj. kr. og mun sveitarfélagið ekki þurfa að taka lán til að
standa undir framkvæmdum og eðlilegri sjóðsþörf.



Áætlanir sveitarfélagsins gera ráð fyrir um 320 millj. kr. lántöku á tímabilinu. Gangi þessar áætlanir sveitarfélagsins eftir er lánsfjárþörf þess þó
lægri en áætlanir gera ráð fyrir.

Ársreikningur
2014

Ársreikningur
2015

Áætlun
2016

Áætlun
2017

Áætlun
2018

Áætlun
2019

2.113
(1.749)
364
(132)
(14)
(0)
219

2.295
(1.888)
407
(137)
(25)
1
247

2.260
(1.926)
335
(120)
(50)
0
165

2.260
(1.899)
361
(128)
(44)
0
190

2.260
(1.896)
365
(135)
(39)
0
190

2.260
(1.896)
365
(142)
(45)
0
178
359

Rekstrartekjur ...........................................................................................................
Rekstrargjöld án afskrifta ..........................................................................................
Afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði ......................................................................
Afskriftir ....................................................................................................................
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ............................................................................
Tekjuskattur ..............................................................................................................
Rekstrarniðurstaða ...................................................................................................
Veltufé frá rekstri, skv. sjóðstreymi ..........................................................................

376

437

321

354

358

Afborganir langtímalána og leiguskulda, skv. ársreikningi .........................................

(106)

(110)

(109)

(108)

(87)

(65)

Greiðsluafgangur (fjárþörf) ........................................................................................
Uppsafnaður greiðsluafgangur vegna 2016-2019, fyrir fjárfestingar .................

270

327

211
211

247
458

271
729

295
1.024

Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins 2016-2019 ..........................................................
Uppsöfnuð fjárþörf 2016-2019, vegna fjárfestinga ..............................................

(350)
(350)

(245)
(595)

(300)
(895)

(225)
(1.120)

Samtals uppsöfnuð fjárþörf 2016-2019 ................................................................

(139)

(137)

(166)

(96)

34

36

Þróun handbærs fjár út frá árslokastöðu 2015 ....................................................

© 2016 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

173

7

77

28

8. Önnur atriði

8.2. Fjárhagsskilyrði og lánsheimildir

8.2.1 Fjárhagsskilyrði




Í lánasamningi sveitarfélagsins við Landsbankann hf. sem gerður var á árinu 2013 eru tilgreind tvö fjárhagsskilyrði:
1.

að framlegð til 5 ára sé yfir 15% að meðaltali reiknuð frá árinu á undan,

2.

að nettó vaxtaberandi skuldir á íbúa séu ekki yfir 450 þús. Kr. á íbúa. Nettó vaxtaberandi skuldir eru heildarskuldir að frádregnum
lífeyrisskuldbindingum og veltufjármunum.

Í árslok 2015 stóðst sveitarfélagið ofangreind fjárhagsskilyrði.

8.2.3 Lántökur


Sveitarfélagið hefur samið um 20 millj. kr. yfirdráttarheimild við viðskiptabanka sinn sem í árslok 2015 var ónotuð.
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