
Samtök sjávarútvegssveitarfélaga
DRÖG

Ársreikningur
2019

Samtök sjávarútvegssveitarfélaga
Borgartúni 30
105 Reykjavík

kt. 561112-0610



Stjórn:

Reikningshaldari:

 

Reykjavík                            2020.

Ársreikningur Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga fyrir árið 2019 er gefinn út þann ________________ 2020 og
er á þeim degi tilbúinn til afgreiðslu í stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga.

Reykjavík                            2020.

Við undirritaðir, kjörnir skoðunarmenn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga höfum, yfirfarið ársreikning
samtakanna fyrir árið 2019 og höfum ekkert fundið athugavert. Við leggjum til að reikningurinn verði
samþykktur.

Áritun stjórnenda og skoðunarmanna

Að áliti stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem
nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu samtakanna í árslok, rekstrarárangri og fjárhagslegri þróun á árinu
2019.

Reykjavík                       2020.

Stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga staðfestir hér með ársreikning samtakanna fyrir árið 2019 með
undirritun sinni.
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Skýr.
Ársreikningur               

2019
Áætlun                

2019
Ársreikningur 

2018
Rekstrartekjur:

2 4.445.000  3.865.000  4.345.000  
0  0  

4.445.000  3.865.000  4.345.000  
Rekstrargjöld:

7 2.131.776  2.400.000  3.351.402  
8 1.419.000  0  784.500  

287.613  200.000  68.400  
1.000.000  1.000.000  1.000.000  

0  0  0  
0  6.000  0  

3 4.838.389  3.606.000  5.204.302  

Afkoma fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 393.389 ) (        259.000  859.302 ) (         

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): 
17.716  30.000  11.520  

3.893 ) (             7.000 ) (             1.875 ) (             
13.823  23.000  9.645  

379.566 ) (        282.000  849.657 ) (         Afkoma ársins ..........................................................

Vaxtatekjur .................................................................
Fjármagnstekjuskattur ...............................................

Rekstrarreikningur ársins 2019

Árgjöld ........................................................................

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................

Annar kostnaður .........................................................

Aðkeypt vinna .............................................................
Aðalfundur/Sjávarútvegsfundur .................................
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði ...........................
Kynningarmál .............................................................

Styrkir og framlög .......................................................
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Skýr.
Ársreikningur                   

2019
Ársreikningur                   

2018
Veltufjármunir:

Skammtímakröfur

Aðrar skammtímakröfur .......................................................... 0  123.280  

Handbært fé

Bankainnstæður ....................................................................... 4 7.438.791  7.895.026  

Veltufjármunir samtals 7.438.791  8.018.306  

7.438.791  8.018.306  

Skýr.
Ársreikningur                   

2019
Ársreikningur                   

2018
Eigið fé:

Eiginfjárreikningur .................................................................... 5 7.438.791  7.818.357  

Skuldir:

Skammtímaskuldir

Aðrar skammtímaskuldir ......................................................... 0  199.949  

7.438.791  8.018.306  

Efnahagsreikningur 2019

Eigið fé og skuldir samtals

Eigið fé og skuldir

Eignir samtals

Eignir
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Skýr.
Ársreikningur                

2019
Ársreikningur                

2018
Rekstrarhreyfingar:

379.566 ) (           849.657 ) (        
Veltufé frá rekstri 379.566 ) (           849.657 ) (        

Skammtímakröfur (hækkun) .................................................... 123.280  56.920  
Skammtímaskuldir (lækkun) .................................................... 199.949 ) (           290.000 ) (        

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 76.669 ) (             233.080 ) (        

456.235 ) (           1.082.737 ) (    

456.235 ) (           1.082.737 ) (    

7.895.026  8.977.763  

7.438.791  7.895.026  

Afkoma ársins skv. rekstrarreikningi .................................................

Handbært fé frá (til) rekstrar

Sjóðstreymisyfirlit árið 2018

Handbært fé í árslok ...................................................................

Breyting á handbæru fé ..............................................................

Handbært fé í ársbyrjun ..............................................................

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
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Grundvöllur reikningsskilanna

1

Innlausn tekna

2

Færsla gjalda

3

Handbært fé

4

Eigið fé

5
2019 2018
7.818.357  8.668.014  

379.566 ) (            849.657 ) (        
7.438.791  7.818.357  

Lykiltölur

6 Helstu lykiltölur: 2019 2018
40,10

100,0% 97,5%
 

Eigið fé 31.12. 2018 .................................................................................

Veltufjárhlutfall - Veltufjármunir/skammtímaskuldum ...........................
Eiginfjárhlutfall - Eigið fé/heildarfjármagni .............................................

Skýringar

Aðalfundur Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga sem haldinn er annað hvert ár, tekur ákvarðanir um fjárhæð
árgjalda og eru þau því ákvörðuð til tveggja ára í senn. Skrifstofa Sambands íslenskra sveitarfélaga annast
álagningu og innheimtu árgjalda.

Samtök sjávarútvegssveitarfélaga eru samtök sveitarfélaga sem hafa hagsmuna að gæta varðandi nýtingu
sjávarauðlindarinnar og er tilgangur samtakanna: Að standa vörð um hagsmuni aðildarsveitarfélaga og íbúa
þeirra í öllum málum sem tengjast nýtingu sjávarauðlindarinnar í veiðum og vinnslu; að vinna að hvers
konar sameiginlegum hagsmunamálum, s.s. við gerð laga og reglugerða sem varða sjávarútveg og stuðla að
fræðslu og kynningu á málum sem því tengjast; að taka þátt í mótun reglna um gjaldtöku vegna nýtingar
sjávarauðlindarinnar og skiptingu á því gjaldi milli ríkis og sveitarfélaganna, ásamt öðrum fjárhagslegum og
umhverfislegum atriðum sem tengjast nýtingu sjávarauðlindarinnar og að miðla upplýsingum og reynslu
meðal aðildarsveitarfélaga um málaflokkinn.

Ásreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ásreikninga og samstæðureikninga. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

Reikningsskilaaðferðir

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljenda hefur
myndast.

Bankainnstæður teljast til handbærs fjár.

Eigið fé greinist þannig:

Eigið fé 1.1. 2018 .....................................................................................
Afkoma ársins ..........................................................................................
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Sundurliðanir

7 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður
831.042  

28.354  
66.378  

5.070  
1.195.882  

0  
5.050  

2.131.776  

8 Aðkeypt vinna
1.419.000  
1.419.000  

Skrifstofu- og ljósritunarvörur ..............................................................................

Skýringar

Launakostnaður ....................................................................................................
Netþjónusta ..........................................................................................................
Veitingar ...............................................................................................................

Ferðakostnaður ....................................................................................................
Funda- og ráðstefnugjöld .....................................................................................

Ráðgjöf og skýrslugerð RR Ráðgjöf .......................................................................

Þjónustugjöld ........................................................................................................
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