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Til sveitarstjórnar Grýtubakkahrepps

Álit

Grundvöllur fyrir áliti

Ábyrgð sveitarstjórnar og sveitarstjóra á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins

•

•

•

•

Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða

mistaka og gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanleg vissa er mikil vissa, en ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í

samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna

mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og

sér eða samanlagðar.

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

gegnum endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:

Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, hönnum og

framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og

viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki

skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé

viljandi sleppt eða að farið  sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.

Öflum skilnings á innra eftirliti sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki í

þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits sveitarfélagsins.

Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort reikningslegt mat stjórnenda sé

raunhæft.

Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi

leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að

verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar

skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem

aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi

sveitarfélagsins.

Sveitarstjórn og sveitarstjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Stjórn og

sveitarstjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann

sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins eru sveitarstjórn og sveitarstjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi Grýtubakkahrepps. Ef við á skulu

sveitarstjórn og sveitarstjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna var ákveðið að beita forsendunni um

rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins.

Sveitarstjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Áritun óháðs endurskoðanda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Grýtubakkahrepps fyrir árið 2019. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sveitarfélagsins á árinu 2019, efnahag þess 31. desember 2019 og

breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við lög um ársreikninga.

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu

stjórnar eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum um

ábyrgð endurskoðenda hér að neðan. Við erum óháð Grýtubakkahreppi í samræmi við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi

og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit

okkar á.
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Áritun óháðs endurskoðanda

•

Akureyri, 8. júní 2020

Enor ehf

Níels Guðmundsson

löggiltur endurskoðandi

Okkur ber skylda til að upplýsa sveitarstjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði

sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.

Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu,

uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.
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Rekstrarreikningur ársins 2019

A hluti A og B hluti

Ársreikningur Áætlun 2019 Ársreikningur Ársreikningur Áætlun 2019 Ársreikningur 

Skýr. 2019 með viðaukum 2018 2019 með viðaukum 2018

Rekstrartekjur 3

Skatttekjur .......................................... 244.664 252.090 225.942 242.216 249.675 224.089 

Framlög Jöfnunarsjóðs ....................... 129.149 117.784 130.449 129.149 117.784 130.449 

Aðrar tekjur ........................................ 54.532 50.888 64.554 209.270 203.710 198.023 

428.344 420.762 420.945 580.634 571.169 552.561 

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ................... 4 250.472 253.008 237.894 359.883 362.074 335.062 

Breyting lífeyrisskuldbindingar ........... 12 9.221 5.000 8.455 9.221 5.000 8.455 

Annar rekstrarkostnaður .................... 163.666 156.826 160.239 170.413 164.045 167.173 

Afskriftir ............................................. 7 18.433 17.976 18.001 25.615 26.189 26.020 

441.791 432.810 424.590 565.132 557.308 536.710 

Rekstrarniðurstaða án fjármuna-

Rekstrarhagnaðurtekna og fjármagnsgjalda (13.447) (12.048) (3.645) 15.502 13.861 15.851 

Fjármunatekjur og 

(fjármagnsgjöld) ................................. 5 1.111 1.047 2.293 (8.381) (9.402) (9.159)

Rekstrarniðurstaða (12.335) (11.001) (1.352) 7.121 4.459 6.692 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2019

A hluti A og B hluti

Eignir Skýr. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 7

Fasteignir, lóðir og lendur .............................................. 315.421 308.001 516.869 522.416 

Veitukerfi og götur ......................................................... 31.205 43.317 55.426 68.908 

Vélar, áhöld og tæki ....................................................... 20.617 12.527 20.617 12.527 

367.243 363.845 592.912 603.851 

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum ..................................................... 8 69.872 69.872 69.872 69.872 

Langtímakröfur ............................................................... 9 46.511 49.210 10.555 12.697 

Fyrirframgreiddur kostnaður .......................................... 5.455 5.673 5.455 5.673 

121.838 124.755 85.882 88.242 

Fastafjármunir samtals 489.081 488.600 678.794 692.093 

Veltufjármunir

Óinnheimtar tekjur ......................................................... 10 20.067 20.842 20.067 20.842 

Næsta árs afborganir langtímakrafna ............................. 9 9.674 11.668 8.142 8.000 

Fyrirframgreiddur kostnaður .......................................... 218 218 218 218 

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki ..................................... 91.493 95.975 0 0 

Aðrar skammtímakröfur ................................................. 16.107 33.352 16.107 33.352 

Handbært fé ................................................................... 5.408 370 5.408 370 

142.967 162.425 49.942 62.782 

Eignir samtals 632.048 651.025 728.736 754.875 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2019

A hluti A og B hluti

Eigið fé og skuldir Skýr. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Eigið fé

Eiginfjárreikningur .......................................................... 11 459.596 471.931 454.718 447.597 

Skuldir

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbinding ........................................................ 12 81.218 75.221 81.218 75.221 

Langtímaskuldir:

Skuldir í íslenskum krónum ............................................ 13 23.139 30.061 118.797 149.842 

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir  ................................................ 0 14.919 0 14.919 

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum  .................... 13 6.586 5.751 11.692 13.042 

Skuldir við eigin fyrirtæki ................................................ 3.688 4.427 0 0 

Aðrar skammtímaskuldir ................................................ 57.820 48.714 62.311 54.253 

68.094 73.811 74.002 82.214 

Skuldir samtals 172.452 179.094 274.018 307.278 

Eigið fé og skuldir samtals 632.048 651.025 728.736 754.875 

Ábyrgðarskuldbindingar 14

Aðrar upplýsingar 15 - 17
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Sjóðstreymi ársins 2019

A hluti A og B hluti

Ársreikningur Áætlun 2019 Ársreikningur Ársreikningur Áætlun 2019 Ársreikningur 

Skýr. 2019 með viðaukum 2018 2019 með viðaukum 2018

Rekstrarhreyfingar

Hreint veltufé frá rekstri:

Rekstrarniðurstaða ............................. (12.335) (11.001) (1.352) 7.121 4.459 6.692 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á 

fjárstreymi:

Afskriftir  ............................................ 7 18.433 17.976 18.001 25.615 26.189 26.020 

Verðbætur langtímalána .................... 823 323 (156) 3.247 5.382 4.575 

Breyting lífeyrisskuldbindingar ........... 12 9.221 5.000 8.455 9.221 5.000 8.455 

Aðrir liðir ............................................ 0 0 133 (17.487) (17.300) (12.727)

16.141 12.298 25.081 27.717 23.730 33.015 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:

Óinnheimtar tekjur ............................. 10 775 0 (2.183) 775 0 (2.183)

Skammtímakröfur .............................. 17.463 0 (18.858) 17.463 0 (18.858)

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:

Skammtímaskuldir ............................. 9.106 0 (270) 8.057 0 1.534 

Greitt v. lífeyrisskuldb. ....................... 12 (3.224) (3.000) (2.700) (3.224) (3.000) (2.700)

24.120 (3.000) (24.012) 23.072 (3.000) (22.207)

Handbært fé frá rekstri 40.261 9.298 1.069 50.789 20.730 10.807 

Fjárfestingahreyfingar

Fjárfesting í varanlegum

rekstrarfjármunum ............................. 7 (21.830) (41.000) (33.937) (24.189) (44.000) (70.795)

Söluverð varanl. rekstrarfjm.  ............. 0 0 403 27.000 27.000 18.503 

Langtímakröfur, breyting ................... 4.693 11.685 3.442 2.000 8.000 0 

(17.137) (29.315) (30.092) 4.811 (9.000) (52.292)

Fjármögnunarhreyfingar

Skuldir við lánastofn., breyting ........... (14.919) 0 14.919 (14.919) 0 14.919 

Tekin ný langtímalán .......................... 0 25.000 0 0 25.000 30.000 

Afborganir langtímalána  .................... 13 (6.910) (6.150) (6.571) (35.642) (37.809) (24.195)

Eigin fyriræki, breyting ....................... 3.744 88 (87) 0 0 0 

(18.085) 18.938 8.261 (50.561) (12.809) 20.724 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 5.038 (1.079) (20.761) 5.038 (1.079) (20.761)

Handbært fé í byrjun árs .................... 370 23.470 21.131 370 23.470 21.131 

Handbært fé í árslok 5.408 22.391 370 5.408 22.391 370 
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Skýringar

1.  Almennar upplýsingar

2.  Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir 

Samanburðarfjárhæðir

Erlendir gjaldmiðlar 

Skráning tekna

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Ársreikningur Grýtubakkahrepps fyrir árið 2019 hefur að geyma ársreikning sveitarsjóðs, og samantekin reikningsskil sveitarsjóðs,

stofnana sveitarfélagsins og dótturfélaga í samræmi við 60. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Til sveitarsjóðs, A hluta, telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Er þar um að ræða aðalsjóð,

eignasjóð og þjónustumiðstöð. Til B hluta teljast fjárhagslega sjálfstæðar stofnanir og fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu

sveitarfélagsins, en rekstur þessara fyrirtækja og stofnana er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki og stofnanir sem falla

undir B hluta eru Dvalarheimilið Grenilundur, Leiguíbúðir og Veitustofnun.

Skatttekjur eru færðar til tekna við álagningu þeirra en til lækkunar er færð reiknuð breyting á niðurfærslu vegna óinnheimtra

skatttekna. Til skatttekna teljast útsvör, fasteignaskattur, lóðarleiga og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

Arðstekjur frá félögum eru tekjufærðar þegar ákvörðun aðalfundar um arðgreiðslu í viðkomandi félögum liggur fyrir. 

Grýtubakkahreppur er sveitarfélag á Norðurlandi og var íbúafjöldi þess 370 þann 1. desember 2019. Skrifstofa sveitarfélagsins er að

Túngötu 3 á Grenivík.

Ársreikningur sveitarfélagsins er gerður í samræmi við lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og

auglýsingar Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um reikningsskil sveitarfélaga. Gerð er grein fyrir helstu

reikningsskilaaðferðum hér á eftir, sem í meginatriðum eru þær sömu og árið á undan.

Við gerð ársreikningsins þurfa stjórnendur að taka ákvarðanir, meta og gefa sér forsendur sem hafa áhrif á stöðu eigna, skulda, tekna

og gjalda sem og upplýsingar í skýringum á reikningsskiladegi. Við matið er byggt á reynslu, þekkingu og fleiri þáttum sem taldir eru

viðeigandi og mynda grundvöll fyrir stöðu á bókfærðu verði eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.  

Þar sem það hefur átt við hefur samanburðarfjárhæðum verið breytt til þess að gæta samræmis við breytingu á framsetningu.

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við

gengi á uppgjörsdegi.

Aðrar rekstrartekjur samanstanda af sölu á vöru og þjónustu að teknu tilliti til afslátta. Tekjur af vörusölu eru skráðar þegar áhætta

og eignarréttur vörunnar hefur færst yfir til kaupanda. Tekjur fyrir selda þjónustu eru færðar þegar þær falla til í samræmi við

undirliggjandi samninga.

Vaxtatekjur eru færðar þegar líklegt þykir að sveitarfélagið muni hafa hagrænan ávinning af þeim og unnt er að meta fjárhæð

teknanna með áreiðanlegum hætti. Vaxtatekjur eru tekjufærðar miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu skuldabréfaeignar og

vaxtatekjur vegna bankainnistæðna og viðskiptakrafna eru tekjufærðar nema vafi leiki á um innheimtu þeirra. 

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.
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Skýringar

2.  Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir (frh)

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Óinnheimtar tekjur og aðrar kröfur

Verðbréf

Handbært fé

Lífeyrisskuldbinding

Langtímaskuldir 

Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2019 er hluti ársreikningsins og er birt í rekstrarreikningi, yfirliti um sjóðstreymi og

skýringum. Fjárhagsáætlunin inniheldur viðauka sem samþykktir hafa verið af sveitarstjórn. Gerð er grein fyrir fjárhagsáætlun og

viðaukum í skýringu nr. 17.

Lífeyrisskuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins er færð til skuldar í efnahagsreikningi. Breyting á

skuldbindingunni er færð í rekstrarreikningi sbr. skýringu nr. 12.

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til affalla eða yfirverðs sem varð til þegar til skuldanna var stofnað. Afföll og

yfirverð færast í rekstrarreikning á líftíma skuldanna miðað við virka vexti. Eftirstöðvar nafnverðs eru reiknaðar upp miðað við

gildandi gengi eða vísitölu í lok ársins eftir því sem við á. Lán sem reiknað er með að komi til greiðslu innan 12 mánaða eru flokkuð

sem skammtímaskuldir í efnahagsreikningi.

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur sem ætlun er að eiga fram á gjalddaga eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu

til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.

Óinnheimtar tekjur og aðrar kröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda til

að mæta mögulegri tapsáhættu ef kröfur reynast ekki innheimtanlegar. 

Handbært fé og ígildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé samkvæmt sjóðstreymi samanstendur af sjóði

og óbundnum bankainnstæðum.

Lóðir og lendur eru færðar á gangvirði eða núvirði framtíðarleigutekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningum sé það lægra. Lóðir

og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti og matsbreyting færð ef gangvirði hefur vikið verulega frá bókfærðu virði.

Allar matsbreytingar vegna þessa endurmats eru færðar á sérstakan eiginfjárreikning.

Afskriftir eru færðar á kerfisbundinn hátt á áætluðum endingartíma eigna að teknu tilliti til áætlaðs hrakvirðis. Afskriftaraðferðir,

endingartími og áætlað hrakvirði er metið að minnsta kosti árlega. 

Hagnaður af sölu varanlegra rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna er reiknaður sem mismunur á söluverði og bókfærðu verði og

fellur undir aðrar tekjur í rekstrarreikningi. Við sölu varanlegra rekstrarfjármuna sem hafa verið endurmetnir, er endurmatið fært á

óráðstafað eigið fé.

Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af, eru færðir á kostnaðarverði að

frádregnum uppsöfnuðum afskriftum á uppgjörsdegi. 

Markaðsverðbréf eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og keypt í þeim tilgangi að hagnast á skammtímaverðbreytingum.

Markaðsverðbréf eru færð á markaðsverði og færast matsbreytingar í rekstrarreikning á því tímabili sem þær falla til.

Eignarhlutir í félögum eru eignfærðir á kostnaðarverði að frádreginni niðurfærslu.
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3.  Rekstrartekjur A hluti A og B hluti

Ársreikningur Áætlun 2019 Ársreikningur Áætlun 2019

2019 með viðaukum 2019 með viðaukum

Skatttekjur:

Útsvar ................................................................. 216.017 223.829 216.017 223.829 

Fasteignaskattur og lóðaleiga ............................. 28.647 28.261 26.199 25.846 

244.664 252.090 242.216 249.675 

Framlög Jöfnunarsjóðs:

Framlag vegna útgjaldajöfnunar ......................... 49.455 45.217 49.455 45.217 

Framlag vegna grunnskóla .................................. 58.583 53.552 58.583 53.552 

Framlag vegna fasteignaskatts ............................ 19.010 16.754 19.010 16.754 

Önnur framlög .................................................... 2.100 2.261 2.100 2.261 

129.149 117.784 129.149 117.784 

Aðrar tekjur ........................................................ 54.532 50.888 209.270 203.710 

Rekstrartekjur samtals ........................................ 428.344 420.762 580.634 571.169 

4.  Laun og launatengd gjöld

Laun .................................................................... 202.239 203.861 291.741 292.509 

Launatengd gjöld ................................................ 48.233 49.147 68.142 69.565 

Breyting lífeyrisskuldbindingar ............................ 9.221 5.000 9.221 5.000 

259.692 258.008 369.104 367.074 

Ársverk ................................................................................................................................... 37,6 37,0 

Laun sveitarstjóra og sveitarstjórnar ...................................................................................... 20.719 17.371 

5.  Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig: 

Vaxtatekjur, verðbætur og gengismunur .............. 338 850 336 849 

Tekjur af eignarhlutum ......................................... 1.045 1.000 1.045 1.000 

Fjármagnstekjuskattur .......................................... (307) (330) (307) (330)

Vextir af kröfum á eigin fyrirtæki  ......................... 2.821 2.939 0 0 

Vaxtagjöld og verðbætur ...................................... (2.785) (3.412) (9.455) (10.921)

1.111 1.047 (8.381) (9.402)
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6.  Heildaryfirlit um rekstur Áætlun 2019

Tekjur Gjöld Mismunur með viðaukum

Aðalsjóður

Skatttekjur .......................................................... 379.215 379.215 375.441 

Félagsþjónusta ..................................................... 0 27.885 (27.885) (29.191)

Heilbrigðismál ....................................................... 1.398 2.186 (788) (807)

Fræðslu- og uppeldismál ...................................... 10.477 226.069 (215.592) (214.751)

Menningarmál ...................................................... 333 4.252 (3.919) (4.442)

Æskulýðs- og íþróttamál ....................................... 10.825 61.807 (50.982) (50.634)

Brunamál og almannavarnir ................................. 171 10.868 (10.697) (10.551)

Hreinlætismál ....................................................... 7.924 18.244 (10.320) (9.295)

Skipulags- og byggingamál .................................... 0 8.306 (8.306) (11.910)

Umferðar- og samgöngumál ................................. 2.000 23.104 (21.104) (19.345)

Umhverfismál ....................................................... 245 8.632 (8.387) (5.875)

Atvinnumál ........................................................... 2.918 7.966 (5.047) (5.233)

Sameiginlegur kostnaður ...................................... 14.411 57.551 (43.140) (40.924)

Breyting lífeyrisskuldbindingar ............................. 9.221 (9.221) (5.000)

Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) .......................... 24.343 23.433 

Millifærslur ........................................................... (5.146) (5.146) 0 0 

Aðalsjóður samtals ............................................... 424.772 460.944 (11.829) (9.084)

A hluta stofnanir

Eignasjóður  .......................................................... 69.805 62.797 7.008 7.609 

Þjónustumiðstöð .................................................. 36.991 44.505 (7.514) (9.526)

Millifærslur ........................................................... (103.224) (103.224) 0 0 

A hluti samtals ...................................................... 428.344 465.023 (12.335) (11.001)

B hluta fyrirtæki

Veitustofnanir ...................................................... 16.096 8.029 8.067 5.969 

Félagslegt íbúðarhúsnæði ..................................... 35.652 24.263 11.389 9.491 

Dvalarheimilið Grenilundur .................................. 130.994 130.994 0 0 

Millifærslur A og B hluta ....................................... (30.453) (30.453) 0 0 

B hluti samtals ...................................................... 152.290 132.834 19.456 15.460 

A og B hluti samtals .............................................. 580.634 597.856 7.121 4.459 

7.  Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir Vélar, áhöld 

lóðir og lendur Götur og tæki Samtals

A hluti

320.389 30.929 12.527 363.846 

8.214 2.295 11.322 21.830 

(13.182) (2.019) (3.231) (18.433)

315.421 31.205 20.617 367.243 

Bókfært verð í árslok 2019 greinist þannig:

588.817 51.625 62.693 703.136 

50.232 0 0 50.232 

(323.629) (20.421) (42.076) (386.125)

315.421 31.205 20.617 367.243 

0 - 10% 4% 6,7 - 33%

Bókfært verð í ársbyrjun .......................................

Viðbót ársins ........................................................

Afskriftir ...............................................................

Afskriftahlutföll ....................................................

Bókfært verð í árslok ............................................

Kostnaðarverð ......................................................

Virðisrýrnun / endurmat ......................................

Afskrifað samtals ..................................................

Bókfært verð í árslok ............................................
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7.  Varanlegir rekstrarfjármunir (frh)

Fasteignir Veitukerfi Vélar, áhöld 

lóðir og lendur og götur og tæki Samtals

A og B hluti

534.804 56.520 12.527 603.851 

10.573 2.295 11.322 24.189 

(9.513) 0 0 (9.513)

(18.995) (3.389) (3.231) (25.615)

516.869 55.426 20.617 592.912 

Bókfært verð í árslok 2019 greinist þannig:

833.437 144.153 62.693 1.040.283 

50.232 0 0 50.232 

(366.801) (88.727) (42.076) (497.604)

516.869 55.426 20.617 592.912 

0 - 10% 4% 6,7 - 33%

A hluti Fasteignamat Vátryggingamat Bókfært verð 

83.750 424.100 102.446 

29.505 81.700 31.282 

97.778 490.846 52.363 

79.104 372.913 79.098 

- - 31.205 

- - 50.232 

290.137 1.369.559 346.626 

B hluti

205.250 346.100 201.448 

- 298.768 24.221 

205.250 644.868 225.669 

495.387 2.014.427 572.295 

8.  Eignarhlutir í félögum
A hluti A og B hluti

Eignarhlutir í félögum greinast þannig: Eignarhlutur Bókfært verð Bókfært verð 

Fiskey ehf .............................................................................................. óverul. 404 404 

Flokkun Eyjafjörður ehf ......................................................................... 1,18% 2.933 2.933 

Greið leið ehf ........................................................................................ óverul. 190 190 

Lánasjóður Sveitarfélaga ohf ................................................................. 0,13% 11.428 11.428 

Norðurorka hf ....................................................................................... 0,20% 10.000 10.000 

Sparisjóður Höfðhverfinga ses ............................................................... 0,40% 664 664 

Sænes ehf .............................................................................................. 97,15% 43.907 43.907 

Vélsmiðjan Vik ehf ................................................................................. 3,13% 305 305 

Vottunarstofan Tún ehf ......................................................................... 0,50% 41 41 

69.872 69.872 

Afskriftahlutföll ....................................................

Vátryggingaverðmæti lausafjár sveitarfélagsins nam kr. 217,2 millj. í árslok 2019.

Bókfært verð í árslok ............................................

Virðisrýrnun / endurmat ......................................

Afskrifað samtals ..................................................

Bókfært verð í árslok ............................................

Íbúðir .....................................................................................................

Veitumannvirki ......................................................................................

A og B hluti samtals ...............................................................................

Gatnakerfi .............................................................................................

Fasteigna- og vátryggingamat fasteigna og annarra mannvirkja sveitarfélagsins greinist þannig í árslok:

Bókfært verð í ársbyrjun .......................................

Viðbót ársins ........................................................

Selt og niðurlagt á árinu .......................................

Afskriftir ...............................................................

Kostnaðarverð ......................................................

Grunnskóli .............................................................................................

Leikskóli  ................................................................................................

Íþróttahús og sundlaug .........................................................................

Þjónustuhúsnæði ..................................................................................

Lóðir og lendur ......................................................................................
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9.  Langtímakröfur

Langtímakröfur greinast þannig: A hluti A og B hluti

Staða í ársbyrjun  ................................................................................................................... 60.878 20.697 

Afborganir á árinu  ................................................................................................................. (5.718) (2.000)

Verðbætur ............................................................................................................................. 1.025 0 

Staða í árslok .......................................................................................................................... 56.185 18.697 

Langtímakröfur greinast þannig eftir:

Kröfur í ISK, óverðtryggðar ..................................................................................................... 56.185 18.697 

Afborganir af langtímakröfum í árslok 2019 greinast þannig á næstu ár:

Árið 2020 ............................................................................................................................... 9.674 8.142 

Árið 2021 ............................................................................................................................... 12.159 10.555 

Árið 2022 ............................................................................................................................... 1.681 0 

Árið 2023 ............................................................................................................................... 1.760 0 

Árið 2024 ............................................................................................................................... 1.844 0 

Síðar ....................................................................................................................................... 29.067 0 

56.185 18.697 

10.  Óinnheimtar tekjur
A hluti A og B hluti

Óinnheimtar tekjur greinast þannig: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Kröfur ................................................................... 30.832 30.242 30.832 30.242 

Niðurfærsla krafna ............................................... (10.765) (9.400) (10.765) (9.400)

20.067 20.842 20.067 20.842 

Staða í upphafi ársins ........................................... 9.400 9.900 9.400 9.900 

Framlag í afskriftareikning .................................... 1.365 (500) 1.365 (500)

10.765 9.400 10.765 9.400 

11.  Eigið fé

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningi:

A hluti A og B hluti

Staða í ársbyrjun .................................................................................................................... 471.931 447.597 

Rekstrarniðurstaða ................................................................................................................ (12.335) 7.121 

Staða í árslok .......................................................................................................................... 459.596 454.718 

Breyting á niðurfærslu krafna greinist þannig:

Niðurfærsla krafna er færð til þess að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign sveitarfélagsins. Niðurfærslan er byggð á mati

stjórnenda og reynslu fyrri ára. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur niðurfærslureikning, sem mæta á þeim kröfum sem

kunna að tapast og er hann dreginn frá eignfærðum kröfum í efnahagsreikningi.
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12.  Lífeyrisskuldbinding

A hluti A og B hluti

Staða í ársbyrjun .................................................................................................................... 75.221 75.221 

Greitt á  árinu ......................................................................................................................... (3.224) (3.224)

Hækkun á árinu ...................................................................................................................... 9.221 9.221 

Staða í árslok .......................................................................................................................... 81.218 81.218 

Árin 2020 - 2024 .................................................................................................................... 22.527 22.527 

Árin 2025 - 2029 .................................................................................................................... 19.162 19.162 

Árin 2030 - 2034 .................................................................................................................... 15.701 15.701 

Síðar ....................................................................................................................................... 23.828 23.828 

81.218 81.218 

13.  Langtímaskuldir

Langtímaskuldir greinast þannig: A hluti A og B hluti

Staða í ársbyrjun .................................................................................................................... 35.813 162.884 

Afborganir á árinu .................................................................................................................. (6.910) (35.642)

Verðbætur ............................................................................................................................. 823 3.247 

Staða í árslok .......................................................................................................................... 29.726 130.489 

Langtímaskuldir greinast þannig eftir gjaldmiðlum:

Skuldir í ISK, verðtryggðar, vextir 3,55% ................................................................................. 29.726 104.489 

Skuldir í ISK, verðtryggðar, vextir 5,3% ................................................................................... 0 26.000 

29.726 130.489 

Afborganir af langtímaskuldum í árslok 2019 greinast þannig á næstu ár:

Árið 2020 ............................................................................................................................... 6.586 11.692 

Árið 2021 ............................................................................................................................... 4.367 9.473 

Árið 2022 ............................................................................................................................... 4.367 9.473 

Árið 2023 ............................................................................................................................... 4.367 9.473 

Árið 2024 ............................................................................................................................... 984 6.090 

Síðar ....................................................................................................................................... 9.053 84.289 

29.726 130.489 

Framangreind vaxtahlutföll eru gildandi vextir viðkomandi lánaflokka í árslok 2019.

Núvirði áætlaðra greiðslna vegna lífeyrisskuldbindinga greinast þannig á næstu ár:

Breyting á lífeyrisskuldbindingu sveitarfélagsins greinist þannig:

Á árinu 2017 lá fyrir útreikningur á lífeyrisskuldbindingu vegna Brúar lífeyrissjóðs og nam fjárhæð þeirra skuldbindinga sem lentu á

sveitarfélaginu kr. 6,5 millj. Gefin var út reglugerð um meðhöndlun á uppgjöri skuldbindingarinnar í ársreikningum sveitarfélaga. Á

árinu 2017 voru gjaldfærðar kr. 363 þús. hjá sveitarfélaginu vegna þessa en eftirstöðvarnar koma til gjalda á árunum 2018 - 2047.

Skuldbindingin var greidd að fullu á árinu 2018 og er sá hluti sem ekki hefur verið færður til gjalda í rekstrarreikningi færður sem

fyrirframgreiddur kostnaður í efnahagsreikningi.

Áfallin lífeyrisskuldbinding er færð í ársreikninginn. Skuldbindingin felur í sér áætlaðan hlut sveitarfélagsins í áfallinni

lífeyrisskuldbindingu vegna starfsmanna Grýtubakkahrepps í B-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Hlutur sveitarfélagsins er

áætlaður 55%.
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14.  Ábyrgðarskuldbindingar

a) Samtök sveitarfélaga & atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra

b) Hafnasamlag Norðulands b.s. 

c) Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

d) Skipulags- og byggingafulltrúi Eyjafjarðar b.s.

15.  Viðskipti við tengda aðila

Tengdir aðilar sveitarfélagsins eru sveitarstjórnarmenn, lykilstjórnendur og nánir fjölskyldumeðlimir þeirra ásamt tengdum félögum.

Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum grundvelli og viðskipti við ótengda aðila.

Grýtubakkahreppur er aðili að eftirfarandi byggðasamlögum sem hafa fjárhagslegar skuldbindingar:

Sveitarfélagið ber hlutfallslega ábyrgð á skuldum og skuldbindingum byggðasamlaganna og samstarfsverkefnanna miðað við

íbúafjölda.

Sveitarfélagið hefur veitt Norðurorku hf. og dótturfélagi þess Fallorku ehf. veð í tekjum til tryggingar á skuldum félaganna við

Lánasjóð sveitarfélaga. Ábyrgðin er í samræmi við eignarhlut sveitarfélagsins í félaginu.
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16.  Lykiltölur A hluti A og B hluti

Ársreikningur Áætlun 2019 Ársreikningur Áætlun 2019

2019 með viðaukum 2019 með viðaukum

Í hlutfalli við rekstrartekjur

Útsvar ...................................................................................................... 50,4% 53,2% 37,2% 39,2%

Fasteignaskattur, lóðaleiga ...................................................................... 6,7% 6,7% 4,5% 4,5%

Framlög Jöfnunarsjóðs ............................................................................ 30,2% 28,0% 22,2% 20,6%

Aðrar tekjur ............................................................................................. 12,7% 12,1% 36,0% 35,7%

Rekstrartekjur samtals ............................................................................. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Laun og launatengd gjöld ........................................................................ 58,5% 60,1% 62,0% 63,4%

Breyting lífeyrisskuldbindingar ................................................................ 2,2% 1,2% 1,6% 0,9%

Annar rekstrarkostnaður ......................................................................... 38,2% 37,3% 29,3% 28,7%

Afskriftir ................................................................................................... 4,3% 4,3% 4,4% 4,6%

Rekstrargjöld samtals .............................................................................. 103,1% 102,9% 97,3% 97,6%

Fjármunatekjur og  (fjármagnsgjöld) ....................................................... 0,3% 0,2% -1,4% -1,6%

Rekstrarniðurstaða .................................................................................. -2,9% -2,6% 1,2% 0,8%

Á íbúa 

Rekstur:

Skatttekjur ............................................................................................... 1.005 994 998 988 

Aðrar tekjur ............................................................................................. 147 137 563 548 

Laun og launatengd gjöld ........................................................................ (673) (680) (967) (973)

Breyting lífeyrisskuldbindingar ................................................................ (25) (13) (25) (13)

Annar rekstrarkostnaður ......................................................................... (440) (422) (458) (441)

Afskriftir ................................................................................................... (50) (48) (69) (70)

Fjármunatekjur og  (fjármagnsgjöld) ....................................................... 3 3 (23) (25)

Rekstrarniðurstaða .................................................................................. (33) (30) 19 12 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Efnahagur:

Fastafjármunir ......................................................................................... 1.322 1.306 1.825 1.955 

Veltufjármunir ......................................................................................... 386 434 134 177 

Eignir samtals .......................................................................................... 1.708 1.741 1.959 2.132 

Eigið fé ..................................................................................................... 1.242 1.262 1.222 1.264 

Lífeyrisskuldbinding ................................................................................. 220 201 218 212 

Langtímaskuldir ....................................................................................... 63 80 319 423 

Skammtímaskuldir ................................................................................... 184 197 199 232 

Skuldir samtals ......................................................................................... 466 479 737 868 

Eigið fé og skuldir samtals ....................................................................... 1.708 1.741 1.959 2.132 
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16.  Lykiltölur (frh) A hluti A og B hluti

2019 2018 2019 2018

Aðrar lykiltölur 

Veltufjárhlutfall ....................................................................................... 2,10 2,20 0,67 0,76

Eiginfjárhlutfall ........................................................................................ 72,7% 72,5% 62,4% 59,3%

Skuldahlutfall ........................................................................................... 40,3% 42,5% 47,2% 55,6%

Skuldaviðmið skv. reglum um fjárhagsleg viðmið .................................... 0,0% -4,1% 33,5% 38,1%

Íbúafjöldi 2019 2018 2017 2016

Í ársbyrjun ................................................................................................ 374 372 354 355

Breyting á árinu ....................................................................................... -4 2 18 -1

Í árslok  .................................................................................................... 370 374 372 354

Útsvarsprósenta ...................................................................................... 14,52% 14,52% 14,52% 14,52%

Fasteignaskattur:

Íbúðarhúsnæði (A - flokkur) ..................................................................... 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%

Opinberar stofnanir (B - flokkur) ............................................................. 1,32% 1,32% 1,32% 1,32%

Verslunar og atvinnuhúsnæði (C - flokkur) .............................................. 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

17.  Rekstraráætlun og viðaukar

A hluti A og B hluti

Viðaukar við Fjárhags- Viðaukar við Fjárhags-

Fjárhags- fjárhags - áætlun með Fjárhags- fjárhags - áætlun með 

áætlun áætlun viðaukum áætlun áætlun viðaukum

Rekstrartekjur

Útsvar ..................................................... 223.829 0 223.829 223.829 0 223.829 

Fasteignaskattur, lóðaleiga ..................... 28.261 0 28.261 25.846 0 25.846 

Framlög Jöfnunarsjóðs ............................ 117.784 0 117.784 117.784 0 117.784 

Aðrar tekjur ............................................ 50.888 0 50.888 175.415 28.295 203.710 

Rekstrartekjur samtals ............................ 420.762 0 420.762 542.874 28.295 571.169 

Rekstrargjöld

Laun ........................................................ 238.624 14.384 253.008 335.690 26.384 362.074 

Breyting lífeyrisskuldbindingar ................ 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 

Annar rekstrarkostnaður ........................ 154.276 2.550 156.826 162.134 1.911 164.045 

Afskriftir .................................................. 17.976 0 17.976 26.189 0 26.189 

Rekstrargjöld samtals ............................. 415.876 16.934 432.810 529.013 28.295 557.308 

Rekstrarniðurstaða án fjármuna-

tekna og fjármagnsgjalda 4.886 (16.934) (12.048) 13.861 0 13.861 

Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) ............ 1.047 0 1.047 (9.402) 0 (9.402)

Rekstrarniðurstaða 5.933 (16.934) (11.001) 4.459 0 4.459 

Sveitarstjórn hefur samþykkt viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2019.  Á neðangreindu yfirliti er fjárhagsáætlun ársins, samþykktir 

viðaukar og fjárhagsáætlun með viðaukum.
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