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Til bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Þessi skýrsla inniheldur niðurstöður endurskoðunar okkar á ársreikningi 
sveitarfélagsins fyrir árið 2020. Við munum fúslega ræða þau mál frekar sem fram 
koma í skýrslunni.

Endurskoðuninni er að mestu leyti lokið.

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

Endurskoðunin var unnin í samræmi við alþjóðlega staðla um endurskoðun. 

Niðurstöður endurskoðunar okkar eru að við áritum ársreikning félagsins fyrir árið 
2020 með fyrirvaralausri áritun, þegar bæjarstjórn hefur samþykkt hann og undirritað 
og mál sem fram koma á blaðsíðu 4 eru frágengin. 

Við viljum benda ykkur á mikilvæg atriði á blaðsíðu 23 sem útskýra:

— tilganginn með skýrslunni; 

— hvaða takmarkanir eru á vinnunni sem fram fór,

— takmörkun á dreifingu skýrslunnar.
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Gæði í endurskoðun okkar Gagnsæisskýrsla

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

Gera ávallt hið rétta.

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

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

  

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

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

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

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/12/transparency-report-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/12/transparency-report-2020.pdf

  



		Perform quality engagements

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

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

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

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

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

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







		Value drivers

		How each driver contributes to audit quality 



		Live our culture and values

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

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



		Embrace digital technology

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

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

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



		Apply expertise and knowledge

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

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

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



		Nurture diverse skilled teams

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

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

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







		Supporting drivers

		How each driver contributes to audit quality



		Associate with the right clients and engagements 

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

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



		Be independent, objective and ethical

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

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

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



		Assess risks to quality

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



		Communicate effectively

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

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

· Many member firms also issue their own Transparency Report.







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



image2.png



image1.png





4© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild
eiga að KPMG International Cooperative, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur áskilinn.

Niðurstaða endurskoðunar

Áherslur í endurskoðun

Óleiðréttir mismunir

Veikleikar í innra eftirliti

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

Við komum á framfæri ábendingum um aðra veikleika í innra eftirliti sem 
ekki teljast verulegir en tækifæri eru til úrbóta í sérstakri skýrslu til 
sveitarstjóra.

Mál frágengin samhliða seinni umræðu um ársreikning

̶ Staðfestingabréf stjórnenda

̶ Afgreiðsla og áritun bæjarstjórnar

̶ Undirrituð áritun endurskoðanda

̶ Lokaútgáfa endurskoðunarskýrslu

̶ Innra eftirlit og sniðganga stjórnenda á eftirliti

̶ Stjórnsýsluskoðun

̶ Áhrif heimsfaraldurs Covid19 og atburðir eftir reikningsskiladag

̶ Önnur atriði

Mismunum eða skekkjum sem fram koma við endurskoðunina er safnað 
á sérstaka mismunalista og er lagt mat á uppsöfnuð áhrif þeirra undir lok 
endurskoðunarinnar.
Enginn mismunur kom fram við endurskoðunina.

Umfang endurskoðunar okkar nær yfir samantekin reikningsskil A og B 
hluta en undir hann falla sveitarsjóður, stofnanir og fyrirtæki þess, sbr. 61. 
gr. sveitarstjórnarlaga. 

Umfang endurskoðunar

Veikleikar í stjórnsýslu
Ekki komu fram verulegir veikleikar við könnun okkar á stjórnsýslu aðrar 
en þær að gerðar eru athugasemdir við setningu og birtingu gjaldskráa 
fyrir Fráveitu og Vatnsveitu.
Í sérstakri skýrslu okkar til stjórnenda höfum við komið á framfæri ýmsum 
ábendingum í kjölfar stjórnsýsluskoðunar okkar.
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Mikilvægi
Tekjur 2020 (áætlaðar),  

2.953 m.kr.
(2019: 2.834 m.kr.)

Mikilvægi

89 m.kr.
3,0% af heildartekjum
(2019: 85 m.kr., 3,0%)

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

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

Mismunur tilkynntur til bæjarstjórnar (2019: 4,3 m.kr.)
4,4 m.kr. 

Mikilvægi fyrir eintaka liði reikningsskilanna (2019: 64 m.kr.)
67 m.kr.

Mikilvægi fyrir reikningsskilin í heild (2019: 85 m.kr.)
89 m.kr.

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

Mikilvægi sem hlutfall af:

1,2%

Heildareignum

3,4%

Heildarkostnaði

1,3%

Heildareignum

3,5%

Heildarkostnaði
2020 2019
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Skilgreining

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

Viðbrögð í endurskoðuninni

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

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

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

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

Við prófum eftirlit stjórnenda með framvindu fjárhagsáætlana .

Niðurstöður okkar

Ekki komu fram verulegir veikleikar á innra eftirliti.

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

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

Áherslur í endurskoðun
Þættir sem hafa áhrif á áhættumat okkar

Flækjustig Færslur við 
tengda aðila

Næmi fyrir 
sviksemi

1 Innra eftirlit og fjárhagskerfi
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Veruleg áhætta

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

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

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við leggjum mat á virkni eftirlita með færslum og lokafærslum.

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

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

Við leitum að sviksemisfærslum með sjálfvirkum aðgerðum og 
gagnagreiningum.

Við greindum og prófuðum verulegar færslur og lokafærslur sem voru færðar 
við undirbúning reikningsskilanna.

Niðurstöður okkar

Engar vísbendingar komu fram um sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti.

Áherslur í endurskoðun

2 Möguleg sniðganga stjórnenda á eftirliti Sviksemishætta sem getur skapast ef stjórnendur sniðganga 
eftirlitsaðgerðir

Þættir sem hafa áhrif á áhættumat okkar

Flækjustig Færslur við 
tengda aðila

Næmi fyrir 
sviksemi
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Veruleg áhætta

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

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

Viðbrögð í endurskoðuninni

̶ Kannað verður hvort fullnægjandi heimildir hafi verið fyrir útgjöldum og 
hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og einstakar ákvarðanir af hálfu 
þess eru í samræmi við reglur um fjármál sveitarfélags, ábyrga 
fjármálastjórn og upplýsingaskyldu sveitarfélaga.

̶ Verður 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. 

Niðurstöður okkar

Ekki komu fram verulegar athugasemdir við stjórnsýsluskoðun okkar aðrar en
þær að gerðar eru athugasemdir við setningu og birtingu gjaldskráa fyrir
Fráveitu og Vatnsveitu.

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

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

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

Áherslur í endurskoðun
Þættir sem hafa áhrif á áhættumat okkar

Flækjustig
Næmi fyrir 
hlutdrægni/
sviksemi

Ósamræmi

3 Stjórnsýsluskoðun Vafi gæti leikið á heimildum til álagningar skatta og gjalda og 
ráðstöfun fjármuna
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Áherslur í endurskoðun

4 Rekstrartekjur Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

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

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

Arðstekjur eru færðar til tekna þegar réttur til þeirra hefur myndast.

Hagnaður eða tap af sölu varanlegra rekstrarfjármuna er reiknað sem 
mismunur söluverðs og bókfærðs verðs og er hann færður í rekstrarreikning 
meðal rekstrartekna eða -gjalda, eftir því sem við á. 

Sundurliðun rekstrartekna má sjá í skýringu 4 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar á útsvari og framlögum frá Jöfnunarsjóði var stuðst 
við ytri gögn frá Fjársýslu ríkisins og Jöfnunarsjóði og samanburði við önnur 
gögn. 

Endurskoðun annarra tekna fól m.a. í sér greiningaraðgerðir, staðfestingar 
við undirliggjandi gögn, yfirferð með stjórnendum á helstu frávikum frá 
fjárhagsáætlun og samanburði við fyrra ár. 

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

5 Laun og tengd gjöld Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Laun og launatengd gjöld nám 1.510 millj. kr. vegna ársins 2020 eða um  
52% af heildartekjum sveitarfélagsins. 
Þar ef nema framlög vegna uppgjörs A deildar Brúar lífeyrissjóðs um 5 millj. 
kr. á árinu 2020.
Sundurliðun launa og tengdra gjalda má sjá í skýringu 5 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

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

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

6 Annar rekstrarkostnaður Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og 
kröfuréttur seljanda hefur myndast.
Annar rekstrarkostnaður nam 966 millj. kr. á árinu 2020 eða um 33% af 
heildartekjum sveitarfélagsins. 

Viðbrögð í endurskoðuninni

Endurskoðun felur í sér greiningaraðgerðir, yfirferð með stjórnendum á 
helstu frávikum frá fjárhagsáætlun og fyrra ári auk þess að leggja mat á 
eftirlitsaðgerðir tengdar öðrum rekstrarkostnaði. 
Farið er yfir samþykki kostnaðarreikninga og staðfest að það sé í samræmi 
við úthlutaðar heimildir. 

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

7 Varanlegir rekstrafjármunir Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur 
leigutekjur af, eru færðir til eignar í efnahagsreikningi á kostnaðarverði að 
frádregnum afskriftum.

Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru færðar á gangverði 
eða núvirði framtíðarleigutekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningum sé 
það lægra. Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti, ef 
endurmetið verð þeirra er 5% umfram bókfært verð, sbr. álit reikningsskila og 
upplýsinganefndar 2/2010. 

Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning.

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

Viðbrögð í endurskoðuninni

Endurskoðun felur meðal annars í sér framkvæmd greiningaraðgerða, 
yfirferð og prófanir á eftirlitsaðgerðum tengdum fjárfestingum ársins.

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

Farið er yfir samanburð fjárfestinga og fjárfestingaáætlunar og skýringa 
leitað á helstu frávikum.

Yfirferð á forsendum og útreikningi vegna endurmats lóða og lendna. 

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

8 Stofnframlög og eignarhlutir í félögum Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Stofnframlög og eignarhlutir A og B hluta í félögum nema alls 172 millj. kr. í
árslok samkvæmt efnahagsreikningi 2020.
Stærstu eignarhlutir í árslok voru 1,35% eignarhlutur í Lánasjóði sveitarfélaga
ohf. sem bókfærður er á 119 millj. kr. og stofnframlag til Íbúðafélags
Hornafjarða 26 millj. kr..
Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 9 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

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

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

9 Fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs vegna uppgjörs A-deildar á árinu 2018 
er færð til eignar og er framlag í lífeyrisaukasjóð gjaldfært á 30 árum en 
framlag í varúðarsjóð á 20 árum til samræmis við ákvæði reglugerðar nr. 
1212/2015.
Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 11 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Farið var yfir gjaldfærslu framlags til A deildar Brúar og reikningshaldslega 
framsetningu þess.

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

10 Óinnheimtar tekjur og aðrar skammtímakröfur Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Óinnheimtar tekjur og aðrar kröfur eru færð niður til að mæta almennri áhættu 
sem fylgir kröfueign sveitarfélagsins, en hér er ekki um endanlega afskrift að 
ræða. 

Annars vegar er um að ræða niðurfærslu vegna krafna sem sérstaklega hafa 
verið metnar í tapshættu og hins vegar niðurfærslu til að mæta almennri 
áhættu. 

Niðurfærslan er dregin frá viðkomandi liðum í efnahagsreikningi.

Í árslok nemur niðurfærsla annarra óinnheimtra tekna 37 millj. kr. og 
óinnheimtra skatttekna 38 millj. kr. 

Niðurfærsla annarra krafna nam í árslok 2020 90 millj. kr. sjá nánar á bls. 18.

Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 13 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar staðfestum við m.a. skattkröfur með samanburði við 
ytri gögn, framkvæmdum prófanir á eftirlitsaðgerðum og fórum yfir mat 
stjórnenda á niðurfærslu krafna.
Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

11 Lífeyrisskuldbinding Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

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

Viðbrögð í endurskoðuninni

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

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun

12 Skuldir við lánastofnanir Aðrar áherslur í 
endurskoðun

Skilgreining

Langtímaskuldir eru færðar í efnahagsreikning í árslok eins og lánskjör segja 
til um. 
Á hverjum reikningsskiladegi er viðkomandi lán fært upp miðað við gildandi 
vísitölu eða gengi uppgjörsdags ef lán er í erlendri mynt. 
Áfallnir vextir eru uppreiknaðir og færðir meðal skammtímaskulda ef þeir eru 
greiðslukræfir innan 12 mánaða.
Næsta árs afborganir langtímaskulda eru færðar meðal skammtímaskulda.
Framsetning og matsaðferðir í ársreikningi eru óbreyttar frá fyrra ári, sjá 
nánar í skýringu 15 með ársreikningi.

Viðbrögð í endurskoðuninni

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

Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður  kkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda. 
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Áherslur í endurskoðun - önnur mál

13 Hjúkrunarheimili

Sveitarfélagið hefur undanfarin ár haft yfirumsjón með rekstri 
hjúkrunarheimilis á Hornafirði á grundvelli þjónustusamnings sem rekið hefur 
verið af Heilbrigðisstofnun Suðausturlands. Á árinu 2020 gerðu 
Sjúkratryggingar Íslands þjónustusamning við Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands um rekstur hjúkrunarheimilisins, án aðkomu sveitarfélagsins. 

Þannig lauk beinu samningssambandi sveitarfélagsins og Sjúkratrygginga 
Íslands. Á árinu 2020 sagði Heilbrigðisstofnun Suðausturlands upp 
samningnum við Sjúkratryggingar Íslands og tók nýr rekstraraðili við rekstri 
hjúkrunarheimilisins þann 1. mars 2021. 

Óvissa ríkir um hver ber fjárhagslega ábyrgð á rekstri Heilbrigðisstofnunar 
Suðausturlands en ljóst er að stofnunin var rekin með verulegum halla á árinu 
2020. 

Í árslok 2020 nemur krafa sveitarfélagsins á hendur Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands 102 millj. kr. krafan er færð meðal annarra 
skammtímakrafna.

Í ljósi fjárhagsstöðu stofnunarinnar og óvissu um hver ber fjárhagslega 
ábyrgð á rekstri hennar hefur krafan verið niðurfærð um 90 millj. kr. í bókum 
sveitarfélagsins. Stjórnendur sveitarfélagsins og Heilbrigðisstofnunar 
Suðausturlands leitast nú við að ljúka samningum við Sjúkratryggingar 
Íslands vegna þessa. 

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar höfum við yfirfarið gögn málsins sem og mat 
stjórnenda á kröfu þess á hendur stofnuninni. 

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda.
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Áherslur í endurskoðun – önnur mál

14 Málaferli og kröfur

Í lok árs 2020 var sveitarfélaginu stefnt vegna brota á jafnréttislögum við 
ráðningu í starf skipulagsstjóra og skaðabóta krafist. Það er mat stjórnenda 
sveitarfélagsins að um óverulegar fjárhæðir verði að ræða komi til þess að 
sveitarfélaginu verði gert að greiða skaðabætur.

IceLagoon ehf. stefndi á árinu 2018 sveitarfélaginu til viðurkenningar á 
skaðabótaskyldu á grundvelli þess að sveitarfélagið hafi ekki gætt jafnræðis 
við úrlausn mála er tengdust ferðaþjónustustarfsemi félagsins við 
austurbakka Jökulsárlóns á árunum 2010 til 2017 og krafðist sveitarfélagið 
sýknu. Aðalmeðferð fyrir héraðsdómi fór fram í mars 2020 og var niðurstöðu 
dómsins áfrýjað af báðum aðilum til Landsréttar. Ekki liggur fyrir hvenær 
málið verður tekið fyrir á ný.

Mál Hátíðni Finity ehf. gegn sveitarfélaginu er enn óleyst og óljóst hver 
málalok verða.

Viðbrögð í endurskoðuninni

Við endurskoðun okkar fengum við upplýsingar frá lögfræðingum sem unnu 
fyrir sveitarfélagið um stöðu mála.
Engin breyting er á endurskoðunarnálgun okkar frá fyrra ári.

Niðurstöður okkar

Niðurstöður okkar eru án athugasemda.
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Upplýsingar sem skylt er að veita bæjarstjórn

Atriði Viðbrögð

Staðfestingabréf 
stjórnenda

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

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

Önnur atriði sem við 
viljum vekja athygli á

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

Veikleikar í innra 
eftirliti

 Við höfum greint stjórnendum frá helstu veikleikum í innra 
eftirliti sem komu fram við endurskoðunina. 

Áritun á ársreikninginn  Áritun okkar á ársreikning sveitarfélagsins verður 
fyrirvaralaus

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

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

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

Umbeðin gögn og 
skýringar

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

Atriði Viðbrögð

Verulegir erfiðleikar  Ekki komu upp verulegir erfiðleikar við endurskoðunina.

Ágreiningur við 
stjórnendur eða 
takmörkun á umfangi

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

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

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

Veruleg atriði sem voru 
rædd eða á að greina 
stjórnendum frá

 Farið var yfir helstu niðurstöður endurskoðunar með 
stjórnendum.

Rekstrarhæfi  Ekki komu fram atburðir eða aðstæður sem gætu vakið 
verulegar efasemdir um getu sveitarfélagsins til að viðhalda 
áframhaldandi rekstrarhæfi.

 Engin atriði sem þarf að upplýsa um

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

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

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

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

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

Óhæði
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Tilgangur skýrslunnar

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

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

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

Takmarkanir á vinnu

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

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

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

Takmarkanir á dreifingu

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

Fyrirvari

Skýrslan er gerð í samræmi við skilmála 
ráðningabréfs okkar um endurskoðun.

— Takmörkuð heimild er til dreifingar á 
skýrslunni.

— Efni skýrslunnar er eingöngu byggt á 
aðgerðum sem eru nauðsynlegar við 
endurskoðun okkar.
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Efnisyfirlit bls.
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Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024
Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga eru eitt mikilvægasta stjórntæki þeirra. 
Samkvæmt sveitastjórnarlögum tekur áætlanagerðin til næstu fjögurra ára.

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

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

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

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

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

Samkvæmt samþykktum áætlunum er gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu 
öll árin sem áætlanir ná til. 

Sjá nánar blaðsíðu 26 þar sem fjallað er um þróun rekstrar og veltufjár frá 
rekstri til ársins 2024 í samanburði við fjárþörf vegna greiðslubyrði lána og 
fjárfestinga A og B hluta samkvæmt samþykktri áætlun. 

Skilningur
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Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 Skilningur

Hér að neðan má sjá þróun rekstrar og veltufjár frá rekstri til ársins 2024 í samanburði við fjárþörf vegna greiðslubyrði lána (samkvæmt ársreikningi) 
og fjárfestinga A og B hluta samkvæmt samþykktri áætlun. Fjárhæðir eru birtar í þús. kr.
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Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 Skilningur

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 heildarútgjöld til rekstrar 
vegna A og B hluta séu á hverju þriggja ára tímabili 
ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum 
tekjum. 

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

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

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

Að okkar mati er rétt að meta framlegðarhlutfall 
sveitarfélags í samhengi við skuldahlutfall þess. 
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Skuldahlutfall
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 ber 
sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum 
og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á 
hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta 
sinnt skyldubundnum verkefnum sínum (64. gr.). 

Framangreindri skyldu skulu sveitarstjórnir m.a. 
fullnægja með því að heildarskuldir og skuldbindingar 
A og B hluta séu ekki hærri en sem nemur 150% af 
reglulegum tekjum.

Skuldahlutfall og skuldaviðmið eru skilgreind í 
reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með 
fjármálum sveitarfélaga nr. 502/2012. 

Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun skuldahlutfalls 
fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B 
hluta hins vegar. 

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

Við útreikning á hlutfallinu er miðað við rekstrartekjur 
samkvæmt sömu ársreikningum og áætlunum. 
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Lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2021-2024 Skilningur

Skuldaviðmið
Skuldahlutfall og skuldaviðmið eru skilgreind í 
reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með 
fjármálum sveitarfélaga nr. 502/2012. 

Á árinu 2018 voru gerðar breytingar á reglugerðinni 
sem fela í sér að skilgreiningu á skuldaviðmiði er 
breytt. 

Samkvæmt gildandi reglugerð skal draga 
veltufjármuni frá heildarskuldum við útreikning en 
áður var hreint veltufé dregið frá heildarskuldum við 
útreikning skuldaviðmiðs. 

Eftirfarandi línurit sýnir yfirlit um þróun skuldaviðmiðs 
fyrir A hluta annars vegar og samantekinn A og B 
hluta hins vegar. 

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

Við útreikning á hlutfallinu er miðað við rekstrartekjur 
samkvæmt sömu ársreikningum og áætlunum. 
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Reikningshaldsleg meðferð félagaforma með ótakmarkaðri ábyrgð 
sveitarfélags

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

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

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

Breytingar á fylgiskjölum I-IV

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

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

Fylgiskjal II - Um form ársreikninga og fjárhagsáætlana sveitarfélaga

Fylgiskjal III - Gerð viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélaga

Fylgiskjal IV - Ábyrgða- og skuldbindingayfirlit sveitarfélaga.

Breytingar í vændum
Á árinu 2021 voru eftirfarandi breytingar gerðar á reglugerð 1212/2015, um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga sem taka gildi 
fyrir ársreikning 2021
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