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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2018 

Áritun óháðs endurskoðanda 

 
Áritun um endurskoðun ársreikningsins 

 
Álit 
Við höfum endurskoðað ársreikning Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf. fyrir árið 2018. Ársreikningurinn 
greinist í rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskila-
aðferðir og aðrar skýringar. 
 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2018, afkomu 
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2018, í samræmi við lög um ársreikninga. 
 

Grundvöllur álits 
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst 
frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í 
samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi 
við þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar 
á. 
 
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum 
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um 
ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning 
sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. 
 

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstarhæfi félagsins og upplýsa, eftir því 
sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, 
nema það sé ekki lengur til staðar. 
 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins 
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort 
sem er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í  hæfilegri 
vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla 
muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka, ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi 
eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar 
ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans. 
 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og 
viðhöfum faglega gagnrýni.  Að auki: 

 

• Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða 

mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að 

farið sé fram hjá innra eftirliti. 
 

• Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi 

endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. 
 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi.  
 

• Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi 

sé viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu 

verulegum vafa um rekstrarhæfi félagsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að 

vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar, eða ef slíkar skýringar eru 

ófullnægjandi, 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 haft neikvæð 

áhrif á rekstrarhæfi félagsins. 

 

• Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort 

ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum. 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2018 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins , frh.: 

 

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem 

upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.  

 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga 
 
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu 
vitund að í skýrslu stjórnar, sem fylgir ársreikningi þessum, eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í 
samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum. 

 
 

Akranesi,       apríl. 2019 
 

Endurskoðunarstofan Álit ehf.  
  

 
______________________________________________ 

Löggiltur endurskoðandi 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2018 

Skýrsla og áritun stjórnar  

 
Tilgangur félagsins er rekstur vatnsveitu í Hvalfjarðarsveit eða í hluta sveitarfélagsins.  Félagið starfar á grundvelli 
laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 og vatnalaga nr. 15/1923, sérstaklega III. kafla.  Félagið hefur 
einkarétt til rekstrar vatnsveitu í Hvalfjarðarsveit, sbr. 1. mgr. 4. gr. um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 og 
15. gr. laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 til íbúðarbyggðar í Melahverfi og 
iðnaðarsvæðis og hafnarsvæðis við Grundartanga. 
 
Hagnaður af rekstri félagsins á árinu varð 73 þús. kr.  Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir veitunnar í árslok 
148 millj. kr. og heildarskuldir 1,4 millj. kr.  Eigið fé í lok ársins nam 146,6 millj. kr.  
 
Enginn starfsmaður var hjá félaginu á árinu, en nauðsynleg rekstrarþjónusta er keypt af verktökum.  
 
Á árinu lögðu eigendur félagsins því til 1,1 millj. kr. rekstrarframlag. 
 
Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf., sem stofnað var 19. maí 2008, er sameignarfyrirtæki og greinast eignar-
hlutar þannig í árslok:    
 
Hvalfjarðarsveit. ..........................................................................................................................................   50% 
Faxaflóahafnir sf.  ........................................................................................................................................   50% 
 
Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar ársins og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum. 
 
Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu félagsins á 
árinu 2018, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu þess 31. desember 2018 og breytingu á handbæru fé á árinu 2018. 
 
Stjórn Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf. hefur í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2018 og staðfestir 
hann með undirritun sinni. Stjórnin leggur til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikninginn.  
 

Hvalfjarðarsveit,       apríl. 2019 
 

Í stjórn: 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Rekstrarreikningur ársins 2018

Skýr. 2018 2017

Rekstrartekjur:

Selt kalt vatn .......................................................................................... 6.317.256 6.017.642 

Rekstrargjöld:

Rekstur veitukerfa:

   Vatnsveita ........................................................................................... 12 3.073.441 2.104.527 

   Afskriftir ............................................................................................... 4 2.624.645 2.624.652 

5.698.086 4.729.179 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:

   Launagjöld ........................................................................................... 13 178.704  

   Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ........................................... 14 1.847.350 1.786.588 

2 2.026.054 1.786.588 

Rekstrargjöld samtals ............................................................................. 7.724.140 6.515.767 

(Rekstrartap)  án fjármagnsliða ...................................................................... (1.406.884) (498.125)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur  ............................................................................................ 582.913 423.605 

Vaxtagjöld og verðbætur ....................................................................... (65.197) (80.965)

Fjármagnstekjuskattur ........................................................................... (128.118) (84.721)

2 389.598 257.919 

(1.017.286) (240.206)

Aðrar tekjur og (gjöld):

Framlag eigenda til jöfnunar rekstrartapi .............................................. 11 1.090.000 1.540.000 

Hagnaður ársins ........................................................................................ 1,2 72.714 1.299.794 

  

 (Rekstrartap) ársins fyrir framlag eigenda .....................................................
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Efnahagsreikningur

Eignir:    

Skýr. 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir:

Aðrar eignir:

   Rannsóknir og undirbúningur .............................................................. 3 15.940.670 15.940.670 

Varanlegir rekstrarfjármunir:

   Vatnsveitukerfi:

      Dreifikerfi og dælustöðvar ................................................................ 4 92.046.376 94.671.021 

Langtímaliðir:

    Stofngjald fyrir nýtingarétt ................................................................. 8 4.140.000 4.230.000 

Fastafjármunir 2 112.127.046 114.841.691 

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

   Viðskiptakröfur, eigendur .................................................................... 8 1.090.000 1.540.000 

   Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................... 90.000 90.000 

   Virðisaukaskattur ................................................................................ 527.247 535.640 

1.707.247 2.165.640 

Handbært fé:

   Bankainnstæður .................................................................................. 34.127.937 30.793.170 

Veltufjármunir 2 35.835.184 32.958.810 

Eignir samtals 147.962.230 147.800.501 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

31. desember 2018

Eigið fé og skuldir:

Skýr. 31.12.2018 31.12.2017

Eigið fé:

Framlög eigenda .................................................................................... 5 176.202.000 176.202.000 

Annað eigið fé, (neikvætt) ...................................................................... 6 (29.646.539) (29.719.253)

Eigið fé 146.555.461 146.482.747 

Langtímaskuldir:

Faxaflóahafnir sf. .................................................................................... 7 105.502 307.018 

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir ...................................................................................... 106.336 806.057 

Viðskiptaskuldir við eigendur ................................................................. 8 823.946 

Næsta árs afborganir langtímaskulda .................................................... 211.002 204.679 

Aðrar skammtímaskuldir ........................................................................ 159.983 

Skammtímaskuldir 1.301.267 1.010.736 

Skuldir samtals 2 1.406.769 1.317.754 

Önnur mál:

Vatnsréttindi .......................................................................................... 9

Vatnsöflun .............................................................................................. 10

Rekstrarframlög ..................................................................................... 11

Eigið fé og skuldir samtals

147.962.230 147.800.501 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Sjóðstreymi árið 2018

Skýr. 2018 2017

Rekstrarhreyfingar:

Hagnaður  samkvæmt rekstrarreikningi ................................................. 72.714 1.299.794 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

   Afskriftir og niðurfærður langtímakostnaður ...................................... 2.714.645 2.714.652 

   Verðbætur langtímalána ..................................................................... 11.295 11.546 

Veltufé frá rekstri 2.798.654 4.025.992 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

   Skammtímakröfur - lækun (hækkun) .................................................. 458.393 (361.464)

   Skammtímaskuldir - hækkun (lækkun) ................................................ 284.208 (1.404.111)

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 742.601 (1.765.575)

Handbært fé frá rekstri 3.541.255 2.260.417 

Fjármögnunarhreyfingar:

Afborgun langtímalána ........................................................................... (206.488) (202.914)

Fjármögnunarhreyfingar (206.488) (202.914)

Hækkun á handbæru fé ............................................................................. 3.334.767 2.057.503 

Handbært fé í ársbyrjun  ........................................................................... 30.793.170 28.735.667 

Handbært fé í lok ársins ............................................................................ 34.127.937 30.793.170 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2018 

Skýringar 
 

Starfsemi: 
 

1. Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. er sameignarfélag og starfar á grundvelli laga nr. 50/2007 um 

sameignarfélög.  Tilgangur félagsins er rekstur vatnsveitu. 

 
Reikningsskilaaðferðir:  
 
2. Grundvöllur reikningsskilanna 
 
a. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur á Íslandi. 

Ársreikningurinn er gerður samkvæmt kostnaðarverðsaðferð og í meginatriðum eftir sömu reiknings-
skilaaðferðum og árið áður. 
Eftirfarandi er  samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins: 
 
Mat og ákvarðanir 
 

b. Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og 
draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og 
gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda 
grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með 
öðrum hætti. 
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað. 

 
Innlausn tekna 
 

c. Tekjur af sölu á vörum eru færðar í rekstrarreikning þegar eignarhald flyst yfir til kaupanda. Tekjur af 
veittri þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í samræmi við þá þjónustu sem veitt hefur verið til 
uppgjörsdags. Tekjur eru ekki færðar ef veruleg óvissa er um innheimtu þeirra og  tengdan kostnað, eða 
að vörunni verði hugsanlega skilað. 

 Vaxtatekjur eru færðar til tekna í samræmi við höfuðstól og skilmála vaxtaberandi krafna.   
  
 Færsla gjalda 

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

myndast.   
 

Fjámagnskostnaður 
 

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

Skattamál 
 

f. Tekjuskattur er ekki reiknaður og færður í ársreikninginn þar sem félagið fellur ekki undir tekjuskattskylda 
starfsemi samkvæmt lögum um tekjuskatt.  

 
Varanlegir rekstrarfjármunir 

 
g. Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur 

eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. 
Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrar-
fjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.   

  
h. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna 
 

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna, þar 
til 10% niðurlagsverði er náð. Eignfærðar jarðeignir eru ekki afskrifaðar. Áætlaður nýtingartími rekstrar-
fjármuna greinist þannig: 
   Ár 
 
 Stofnæðar og dælustöðvar  ...........................................................................................................    40  
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2018 

Skýringar, frh.: 
 

Óefnislegar eignir 
 

i. Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni 
nýtast félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Meðal 
óefnislegra eigna eru eignir vegna viðskiptasamninga, einkaleyfa og hugbúnaðar. Eignir þessar eru 
afskrifaðar á áætluðum endingartíma og eru reiknaðar afskriftir hvers tímabils færðar í rekstrarreikning. 

 
Skammtímakröfur 

 
í. Skammtímakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins. Hér er ekki 

um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur sem mæta á þeim kröfum sem kunna 
að tapast og er hann dreginn frá viðskiptakröfum í árslok í efnahagsreikningi. Að mati stjórnenda eru 
engar kröfur í tapsáhættu í árslok. 

 
Viðskiptakröfur 
 

j. Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu, ef um hana er að ræða.  
 

Handbært fé 
 
k. Sjóður, bankainnstæður og greiðslutryggðar kröfur innan þriggja mánaða teljast til handbærs fjár.  

 
Viðskiptaskuldir 
 

l. Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar. 
 
Skuldbindingar 
 

m. Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum 
útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með 
áreiðanlegum hætti. 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Skýringar, frh.:

Fastafjármunir:

Rannsóknir og undirbúningur

3. Rannsóknar- og undirbúningskostnaður greinist þannig:

Bókfært verð 

01.01.2018

Viðbót  á árinu Niðurfært á árinu Bókfært verð 

31.12.2018

Tunga ................................................................... 12.547.916 12.547.916 

Hlíðarfótur ............................................................ 839.705 839.705 

Akrafjall og víðar (iðnaðarvatn) ............................ 2.553.049 2.553.049 

15.940.670 0 0 15.940.670 

Stofnæðar og dælustöðvar

4. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

Bókfært verð 

01.01.2018

Viðbót  á árinu Afskrifað á árinu Bókfært verð 

31.12.2017

Veita I - Elkem ...................................................... 80.723.948 (2.239.025) 78.484.923 

Veita II - iðnaðarvatn ............................................ 13.947.073 (385.620) 13.561.453 

94.671.021 0 (2.624.645) 92.046.376 

Fastafjármunir samtals ......................................... 110.611.691 0 (2.624.645) 107.987.046 

Bókfært verð fastafjármuna í árslok greinist þannig:

Rannsóknir og 

undirbúningur

Stofnæðar og 

dælustöðvar Samtals

Heildarverð samtals ............................................................................ 15.940.670 104.985.754 120.926.424 

Niðurfært og afskrifað samtals ........................................................... (12.939.378) (12.939.378)

Bókfært verð í árslok ........................................................................... 15.940.670 92.046.376 107.987.046 

Afskriftarhlutföll .................................................................................. 2,5%

Eigið fé:

5. Framlög eigenda greinast þannig í árslok:

Eignarhlutföll Stofnframlög Önnur framlög 

eigenda

Framlög samtals

Hvalfjarðarsveit .................................................... 50,00% 12.000.000 76.101.000 88.101.000 

Faxaflóahafnir sf. .................................................. 50,00% 12.000.000 76.101.000 88.101.000 

100,00% 24.000.000 152.202.000 176.202.000 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Skýringar, frh.:

6. Yfirlit um annað eigið fé (ójafnað): 31.12.2018

Eigið fé í ársbyrjun ............................................................................................................................................ (29.719.253)

Hagnaður ársins ................................................................................................................................................ 72.714 

Annað eigið fé í árslok ...................................................................................................................................... (29.646.539)

Langtímaskuldir:

7. Breyting langtímalána á árinu greinist þannig: Verðtr. nvt.

Langtímaskuldir í ársbyrjun .............................................................................................................................. 511.697

Afborganir ársins .............................................................................................................................................. (206.488)

Verðbætur ........................................................................................................................................................ 11.295

Langtímaskuldir samtals ................................................................................................................................... 316.504

Næsta árs afborganir ........................................................................................................................................ (211.002)

105.502

Samkvæmt lánasamningum greinast afborganir langtímaskulda þannig á næstu ár:

Árið 2019 .......................................................................................................................................................... 211.002

Árið 2020 .......................................................................................................................................................... 105.502

316.504 

Viðskipti við tengda aðila:

8. Viðskipti við eigendur félagsins á árinu 2018 greinast þannig ásamt viðskiptastöðu í árslok:

Vatnssala Rekstrarframlag Önnur viðskipti Viðskiptakrafa Viðskiptaskuld

31.12.2018 31.12.2018

Hvalfjarðarsveit ........................... 3.158.628 545.000 616.060 545.000 52.362 

Faxaflóahafnir sf. ........................ 3.158.628 545.000 628.119 545.000 771.584 

6.317.256 1.090.000 1.244.179 1.090.000 823.946 

Önnur mál:

9. Vatnsréttindi

10. Vatnsöflun

Jafnframt voru Faxafólahöfnum greidd afborgun og  verðbætur af skuldabréfi sbr. skýringu nr. 7 hér að ofan.

Vatnsveitufélagið gerði í nóvember 2012 samning við Elkem Ísland ehf. um heimild til tímabundinnar nýtingar vatns úr lindum

félagsins að Tungu í Svínadal. Áætlaður gildistími samningsins var fimm ár. Gjald fyrir nýtingu mannvirkja Elkems ákvarðast

árlega samkvæmt samkomulagi aðila. Samkvæmt samningnum skal vatnsveitufélagið hlutast til um öflun heimilda til

vatnsöflunar úr öðrum lindum innan þriggja ára frá undirskrift samningsins þannig að það þarfnist ekki vatns úr lindum Elkem

Íslands ehf. eftir lok samningsins. Segi Elkem Ísland ehf. samningum upp hefur það rétt og skyldur til að leysa til sín uppsettan

búnað gegn greiðslu samkvæmt samkomulagi eða mati dómkvaddra matsmanna. Gert er ráð fyrir að hefja undirbúning að

framkvæmdum vegna styrkingar veitunnar að Tungu á næstu tveimur árum.

Félagið hefur gert samning um nýtingu vatnsréttinda í landi Hlíðarfótar í Hvalfjarðarsveit og Orkustofun heimilað nýtingu

grunnvatns að uppfylltum tilteknum skilyrðum. 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Skýringar, frh.:

11. Rekstrarframlög

Sundurliðanir:

12. 2018 2017

Vatnsöflun

Sérfræðiþjónusta ................................................................................................................ 710.419 793.333 

Viðhaldskostnaður (Elkem) ................................................................................................. 186.853 167.743 

Leigugjöld ........................................................................................................................... 420.619 405.359 

1.317.891 1.366.435 

Dreifikerfi og dælustöðvar

Rafmagn ............................................................................................................................. 1.077.032 421.019 

Síma- og fjarskiptaþjónusta ................................................................................................ 58.558 56.266 

Sérfræðiþjónusta ................................................................................................................ 610.936 225.421 

Viðhaldskostnaður  ............................................................................................................. 30.056 

Opinber gjöld ...................................................................................................................... 9.024 5.330 

1.755.550 738.092 

3.073.441 2.104.527 

13. Stjórnarlaun og tengdar greiðslur:

Stjórnarlaun ...................................................................................................................... 154.725 

Lífeyrissjóður ..................................................................................................................... 12.378 

Tryggingagjald ................................................................................................................... 11.447 

Önnur launatengd gjöld .................................................................................................... 154 

178.704 0 

14.  Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:

Skrifstofuþjónusta .............................................................................................................. 616.060 599.975 

Stjórnunar- og tækniþjónusta ............................................................................................ 622.245 605.043 

Sérfræðiþjónusta ................................................................................................................ 608.850 581.570 

Annar rekstrarkostnaður .................................................................................................... 195 

1.847.350 1.786.588 

Rekstur veitukerfa:

Rekstraráætlun félagsins árin 2019 til 2028 gerir ráð fyrir að eigendur leggi félaginu til sérstakt rekstrarframlag til að standa

undir rekstri þess árin 2019 og 2020, samtals um 830 þús. kr., en að félagið verði sjálfbært frá og með árinu 2021.

Rekstrarframlag eigenda árið 2018 nam um 1.090 þús. kr.
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