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Indriði Indriðason (II), formaður, Kristinn Hilmar Marinósson (KHM),
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Fundargerð ritaði: Indriði Indriðason, Sveitastjóri

Dagskrá:
1. Endurskoðun : Ársreikningur 2016 síðari umræða. - 1706008
Haraldur Örn Reynisson frá KPMG er viðstaddur í síma og skýra niðurstöður
ársreiknings. Ársreikningur Tálknafjarðarhrepps fyrir árið 2016 var tekinn til fyrri
umræðu á fundi sveitarstjórnar mánudaginn 16. maí og vísað til seinni umræðu en
samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikning sveitarfélags á tveimur
fundum sveitarstjórnar. Ársreikningurinn hefur að geyma ársreikning fyrir þær
rekstrareiningar sem falla undir A hluta starfsemi sveitarfélagsins og samantekinn
ársreikning fyrir alla starfsemi þess, það er A og B hluta, sbr 60. gr laga nr. 138/2011. Í
A hluta er öll starfsemi sem að hluta, eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum, en
auk Aðalsjóðs er um að ræða Eignasjóð og Þjónustumiðstöð. Til B hluta teljast
fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins,
en rekstur þessara fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla
undir B hluta eru Félagslegar íbúðir, Fráveita, Vatnsveita, Hafnarsjóður,
Fasteignafélagið 101 Tálknafjörður og Hitaveita. Samkvæmt rekstrarreikningi 2016
námu heildartekjur A hluta 261.011 þús.kr. samanborið við 275.341 þús. kr. árið 2015 í
A hluta sem er lækkun um 5,2%. Í A og B hluta námu heildartekjur 296.00. þús.kr.
samanborið við 310.321 þús.kr.sem er lækkun um 4,6%. Rekstrargjöld í A hluta eru
274.192 þús. kr. samanborið við 268.030 þús.kr. árið 2015. Hækkun frá fyrra ári nemur
2,3,% í A og B hluta 289.009 þús.kr., samanborðið við 282.391 þús. kr. á árinu 2015.
Hækkun frá fyrra ári nemur 2,3%. Fjármagnsgjöld í A hluta voru 12.732 þús. kr.
samanborið við 7.221 þús. kr. 2015. Í A og B hluta 26.384 þús kr.samanborið við 13.930
þús.kr. árið 2015. Meðal óvenjulegra liða eru gjaldfærðar 7.571 þús. kr. á árinu.
Rekstrarniðurstaða ársins er því neikvæð í A hluta að upphæð 43.706 þús. kr.
samanborið við 8.301 þús. kr. fyrir 2015. Í A og B hluta er rekstrarniðurstaða neikvæð
að upphæð 45.176 þús. kr. samanborðið við 1.066 þús.kr. á árinu 2015. Sveitarstjórn
staðfestir ársreikning Tálknafjarðarhrepps fyrir árið 2015. Samþykkt samhljóða.
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