



 
 
 
 
 
 
 










 


  
            
                  
          
   

   
               
                  
        

 
                  
               
             

              
                
                    
                
              
            

                 


                  
               

   

Endurskoðun Vestfjarða ehf.

  






              
       

              
                
            

             
           
                 
               
               
                

                  
                  
      

                


             

   






   
            





Sveitarsjóður A hluti

Skýr. 2012 Áætlun 2011 2012 Áætlun 2011

      
      
      

      

       
      
       
       

     

Rekstrarniðurstaða án fjármuna-      
tekna og fjármagnsgjalda

       

Rekstrarniðurstaða ársins      



Samantekið A og B hluti



Eignir Skýr. 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Fastafjármunir

     
     
     
     
     
     
     

   

Veltufjármunir

     
     
     
     
     

   

   





Sveitarsjóður A hluti





Samantekið A og B hluti



Eigið fé og skuldir Skýr. 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Eigið fé 
    

   

Langtímaskuldir og skuldbindingar

     
     

   
Skammtímaskuldir

    
    
    
     
    

   

   

   



Eigið fé og skuldir



Sveitarsjóður A hluti Samantekið A og B hluti



Skýr. 2012 Áætlun 2011 2012 Áætlun 2011

Rekstrarhreyfingar
      

       
      
      
       

Veltufé frá rekstri      
      

Handbært fé frá rekstri      

Fjárfestingahreyfingar

       
      
      
      

     

Fjármögnunarhreyfingar

      
      
      
      
      

     
       
      

       

Sveitarsjóður A hluti Samantekið A og B hluti







1. Almennar upplýsingar

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur sveitarsjóðs

Samantekinn ársreikningur

Mat og ákvarðanir




                   
                






                     
                     
                     































2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Innlausn tekna

Verðlags- og gengisviðmið

   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

Fjármagnskostnaður

                
               
                


               






 

                   


                 


                     
















2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Varanlegir rekstrarfjármunir

Óefnislegar eignir

Eignarhlutar í félögum

Birgðir

Verðbréf

                    
              


                 
               
                    
              








                 


                 


                    
                     




                      


                  
                
                  


                


                  






2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)
Óinnheimtar skatttekjur og viðskiptakröfur

Handbært fé

Langtímaskuldir

Viðskiptaskuldir

Lífeyrisskuldbinding

Ábyrgðir og aðrar skuldbindingar utan efnahagsreiknings

Skuldbindingar

                
                       


            


                 


            


                 


                










3. Rekstrartekjur



 
   


   

   
   

   


   
   
   
   

   
   

   


   
   

   
   

   

   







4. Laun og annar starfsmannakostnaður



 
   

   
   

   
   

   

 



5. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

 
   

     
     
     
     
     

      
















 



















 



















6. Heildaryfirlit um rekstur



   


   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   


   

   
   
   


   

   
   

   
   

   
  

   





























































7. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir


    

   


    
    

    
    

    


    

    
    

    


    
    

   


    
   




    
    

    
    
    

    


    

    
    

    
    

    


    
    

   


 

 
 

 

























































7. Varanlegir rekstrarfjármunir (framhald)

  
  

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

  
  

   
   
   
   

   














8. Eignarhlutir í öðrum félögum

  
 


  
  

  
  

  
  
  

 
 

 

   

      
      
      
      

    

9. Langtímakröfur


 

  
  
  
  
  
  
  

   
 

10. Langtímakröfur við eigin fyrirtæki

 






 








 




















































11. Óinnheimtar skatttekjur


   

      
      
      

    

12. Aðrar peningalegar eignir 



   


   
   

   
   

    
    
    
    

    



   

     
     
     
     

    

13. Eigið fé


 

 
 


 

 
  




































14. Lífeyrisskuldbinding

 

 
 
 

 








15. Langtímaskuldir

   

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    

      



 

   
   
   
   
   
   

  



















































16. Heildaryfirlit um samantekna fjárhagsstöðu A og B hluta í árslok



   

    
    
    
   

   

    
    
    
    
    
    
  

   
   

   

17. Ábyrgðir og skuldbindingar utan efnahagsreiknings

18. Önnur mál

19. Tengdir aðilar


















                
                   


                      
                    






20. Skuldahlutfall og skuldaviðmið

   

   

   
   

   
   


  

   


   
   

   
   





 


















21. Yfirlit um lykiltölur

 
   



   
   
   

   

   
   
   

   
   

   




   
   
   
   

      

Kennitölur

    


   
   
   

   
   
   

  
    

    
    
    
    
    
    




 
















































21. Yfirlit um lykiltölur (framhald)


   

   
 
 


 

    
    


    



    
    

    



    
    
    
    

    

    
    

    
    
    
    

    
    
    




    
   
    
    

    
    

    
    

    

    























































21. Yfirlit um lykiltölur (framhald)

    

   
   

   



   



   
   

   



 

 

  
      

     
     
     

     

     
     
     
     

     



     
     

     
     

     

     






































 





21. Yfirlit um lykiltölur (framhald)



  
  
  
  
  

  

  
      

     

     
     

     
     

     
     
     
     

      
      
      
      
      
      
      

      


      
      

      


      
      
      
      
      
      

      
























                     
                 






22. Samanburður rekstraráætlana

 
     
     
     


      
      
      

     


      
      
      

     

      


      

      

      

               
             






23. Samanburður sjóðstreymisáætlana

 
     
     
     


      

      
      
      

      


      

          

          


      
      
      

      


      
      
      
      

      

          
      
          

              
            
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































