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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2016 

Áritun óháðs endurskoðanda 

 
Til stjórnar og eigenda Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf. 
 
Álit 
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf. fyrir árið 2016. 
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, 
upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 
 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag þess 31. 
desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga og settar 
reikningsskilareglur. 
 

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. 
 

Grundvöllur fyrir áliti 
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er 
nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér fyrir neðan. Við erum óháð Vatnsveitufélagi 
Hvalfjarðarsveitar sf. 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. 
 

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum 
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um 
ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Stjórn og framkvæmdastjóri 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 stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi Vatnsveitufélags 
Hvalfjarðarsveitar sf. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi 
og hvers vegna ákveðið var að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins, 
nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafa enga aðra 
raunhæfa möguleika en að gera það. 
 

Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins. 
 

Ábyrgð endurskoðanda 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 að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanleg vissa er er þó 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 félagsins. 
 

• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru og tengdar skýringar séu viðeigandi og hvort 

reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft. 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2016 

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.: 
 

• 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 félagsins. 
 

• 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. 
 
 
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn 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. 
 
Við höfum einnig lýst því yfir við stjórn að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um óhæði og höfum miðlað 
til þeirra upplýsingum um tengsl eða önnur atriði sem gætu mögulega haft áhrif á óhæði okkar og þar sem 
viðeigandi er, hvaða varnir við höfum til að tryggja óhæði 

 
____ júní 2017. 

 
Endurskoðunarstofan Álit ehf.  

 
 

______________________________________________ 
Löggiltur endurskoðandi 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2016 

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 2,2 millj. kr.  Fjárfesting  í varanlegum rekstrarfjármunum nam 0,2 millj. 
kr.  Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir veitunnar í árslok 148,1 millj. kr. og heildarskuldir 2,9 millj. kr.  Eigið 
fé í lok ársins nam 145,2 millj. kr.  
 
Enginn starfsmaður var hjá félaginu á árinu, en nauðsynleg rekstrarþjónusta er keypt af verktökum. 
Launakostnaður og þóknanir til stjórnar námu samtals 179 þús. kr. 
 
Á árinu lögðu eigendur félagsins því til 24,2 millj. kr. fjárfestingaframlag  auk 2 millj. kr. rekstrarframlags. 
 
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 2016, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu þess 31. desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016. 
 
Stjórn Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf. hefur í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2016 og staðfestir 
hann með undirritun sinni. Stjórnin leggur til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikninginn.  
 

Hvalfjarðarsveit, _______ júní 2017. 
 

Í stjórn: 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Rekstrarreikningur ársins 2016

Skýr. 2016 2015

Rekstrartekjur:

Selt kalt vatn .......................................................................................... 5.925.488 5.606.914 

Rekstrargjöld:

Rekstur veitukerfa:

   Vatnsveita ........................................................................................... 12 1.353.069 2.574.811 

   Afskriftir ............................................................................................... 4 2.624.652 2.515.248 

3.977.721 5.090.059 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:

   Launagjöld ........................................................................................... 13 179.224 184.210 

   Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ........................................... 14 1.709.718 1.687.682 

2 1.888.942 1.871.892 

Rekstrargjöld samtals ............................................................................. 5.866.663 6.961.951 

Rekstrarhagnaður (Rekstrartap) án fjármagnsliða ......................................... 58.825 (1.355.037)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og  verðbætur ..................................................................... 252.221 83.052 

Vaxtagjöld og verðbætur ....................................................................... (66.640) (116.773)

Fjármagnstekjuskattur ........................................................................... (50.444) (16.138)

2 135.137 (49.859)

Rekstrarhagnaður (Rekstrartap) ársins fyrir framlag eigenda

193.962 (1.404.896)

Aðrar tekjur og (gjöld):

Framlag eigenda til jöfnunar rekstrartapi .............................................. 11 1.988.000 2.438.954 

Niðurfærsla rannsóknarkostnaðar frá fyrri árum ................................... 3  (17.911.870)

1.988.000 (15.472.916)

Hagnaður (Tap)  ársins .............................................................................. 1,2 2.181.962 (16.877.812)

  

og óreglulega liði ............................................................................................
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Efnahagsreikningur

Eignir:    

Skýr. 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir:

Aðrar eignir:

   Rannsóknir og undirbúningur .............................................................. 3 15.940.670 15.699.709 

Varanlegir rekstrarfjármunir:

   Vatnsveitukerfi:

      Dreifikerfi og dælustöðvar ................................................................ 4 97.295.673 99.920.325 

Langtímaliðir:

    Stofngjald fyrir nýtingarétt ................................................................. 8,23 4.320.000 0 

Fastafjármunir 2 117.556.343 115.620.034 

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

   Viðskiptakröfur, eigendur .................................................................... 8 989.856 187.858 

   Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................... 405.359 

   Virðisaukaskattur ................................................................................ 408.961 355.520 

1.804.176 543.378 

Handbært fé:

   Bankainnstæður .................................................................................. 28.735.667 5.965.654 

Veltufjármunir 2 30.539.843 6.509.032 

Eignir samtals 148.096.186 122.129.066 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

31. desember 2016

Eigið fé og skuldir:

Skýr. 31.12.2016 31.12.2015

Eigið fé:

Framlög eigenda .................................................................................... 5 176.202.000 152.000.000 

Annað eigið fé, (neikvætt) ...................................................................... 6 (31.019.047) (33.201.009)

Eigið fé 145.182.953 118.798.991 

Langtímaskuldir:

Faxaflóahafnir sf. .................................................................................... 7 500.151 688.631 

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir ...................................................................................... 1.207.048 1.456.944 

Viðskiptaskuldir við eigendur ................................................................. 8 841.480 820.813 

Næsta árs afborganir langtímaskulda .................................................... 202.914 196.752 

Aðrar skammtímaskuldir ........................................................................ 161.640 166.935 

Skammtímaskuldir 2.413.082 2.641.444 

Skuldir samtals 2 2.913.233 3.330.075 

Önnur mál:

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

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

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

Eigið fé og skuldir samtals

148.096.186 122.129.066 

  

9 Ársreikningur 2016



Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Sjóðstreymi árið 2016

Skýr. 2016 2015

Rekstrarhreyfingar:

Hagnaður (Tap) samkvæmt rekstrarreikningi ........................................ 2.181.962 (16.877.812)

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

   Afskriftir og niðurfærður rannsóknarkostnaður .................................. 2.624.652 20.427.118 

   Verðbætur langtímalána ..................................................................... 16.336 16.244 

Veltufé frá rekstri 4.822.950 3.565.550 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

   Skammtímakröfur - (hækkun) ............................................................. (1.260.798)

   Skammtímaskuldir - (lækkun) .............................................................. (234.524) (179.348)

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum (1.495.322) (179.348)

Handbært fé frá rekstri 3.327.628 3.386.202 

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum og stofnkostnaði:

   Rannsóknir og undirbúningur .............................................................. 3 (240.961) (22.242)

   Stofn- og dreifikerfi ............................................................................. 4  (4.375.808)

Stofngjald  .............................................................................................. (4.320.000)

Fjárfestingarhreyfingar (4.560.961) (4.398.050)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög eigenda  .................................................................................... 24.202.000  

Tekið langtímalán ...................................................................................  967.492 

Afborgun langtímalána ........................................................................... (198.654) (98.353)

Lækkun annarra skammtímakrafna ....................................................... 1.747.217 

(Lækkun) skammtímaskulda .................................................................. (803.469)

Fjármögnunarhreyfingar 24.003.346 1.812.887 

Hækkun á handbæru fé ............................................................................. 22.770.013 801.039 

Handbært fé í ársbyrjun  ........................................................................... 5.965.654 5.164.615 

Handbært fé í lok ársins ............................................................................ 28.735.667 5.965.654 
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Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2016 

 

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  

11 



Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. 

Ársreikningur 2016 

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 

01.01.2015

Viðbót  á árinu Niðurfært á árinu Bókfært verð 

31.12.2016

Tunga ...................................................................... 12.337.821 210.095 12.547.916 

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

Akrafjall og víðar (iðnaðarvatn) .............................. 2.522.183 30.866 2.553.049 

15.699.709 240.961 0 15.940.670 

Stofnæðar og dælustöðvar

4. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

Bókfært verð 

01.01.2015

Viðbót  á árinu Afskrifað á árinu Bókfært verð 

31.12.2016

Veita I - Elkem ......................................................... 85.202.036 (2.239.044) 82.962.992 

Veita II - iðnaðarvatn .............................................. 14.718.289 (385.608) 14.332.681 

99.920.325 0 (2.624.652) 97.295.673 

Fastafjármunir samtals ........................................... 115.620.034 240.961 (2.624.652) 113.236.343 

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 .............................................................. (7.690.081) (7.690.081)

Bókfært verð í árslok ............................................................................. 15.940.670 97.295.673 113.236.343 

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 

13 Ársreikningur 2016



Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.

Skýringar, frh.:

6. Yfirlit um annað eigið fé (ójafnað): 31.12.2016

Eigið fé í ársbyrjun ............................................................................................................................................. (33.201.009)

Hagnaður ársins ................................................................................................................................................ 2.181.962 

Annað eigið fé í árslok ....................................................................................................................................... (31.019.047)

Langtímaskuldir:

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

Langtímaskuldir í ársbyrjun ............................................................................................................................... 885.383

Afborganir ársins ............................................................................................................................................... (198.654)

Verðbætur ......................................................................................................................................................... 16.336

Langtímaskuldir samtals .................................................................................................................................... 703.065

Næsta árs afborganir ......................................................................................................................................... (202.914)

500.151

Samkvæmt lánasamningum greinast afborganir langtímaskulda þannig á næstu ár:

Árið 2017 ........................................................................................................................................................... 202.914

Árið 2018 ........................................................................................................................................................... 202.914

Árið 2019 ........................................................................................................................................................... 202.914

Árið 2020 ........................................................................................................................................................... 94.323

703.065 

Viðskipti við tengda aðila:

8. Viðskipti við eigendur félagsins á árinu 2016 greinast þannig ásamt viðskiptastöðu í árslok:

Vatnssala Rekstrarframlag Önnur viðskipti Viðskiptakrafa Viðskiptaskuld

31.12.2016 31.12.2016

Hvalfjarðarsveit ........................... 2.962.744 994.000 589.590 494.928 104.994 

Faxaflóahafnir sf. ........................ 2.962.744 994.000 293.940 494.928 736.486 

5.925.488 1.988.000 883.530 989.856 841.480 

Önnur mál:

9. Vatnsréttindi

10. Vatnsöflun

Jafnframt lagði hvor eigandi félaginu til fjárfestingarframlag að fjárhæð 12.101 þús. krónur á árinu eða samtals 24.202 þús.

krónur.

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 er 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.  

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. 2016 2015

Vatnsöflun

Sérfræðiþjónusta ................................................................................................................ 288.862 1.439.161 

Viðhaldskostnaður (Elkem) ................................................................................................. 606.832 

Aðkeypt önnur þjónusta ...................................................................................................... 5.960 111.197 

Leigugjöld ............................................................................................................................ 400.515 83.000 

695.337 2.240.190 

Dreifikerfi og dælustöðvar

Rafmagn .............................................................................................................................. 283.134 284.331 

Síma- og fjarskiptaþjónusta ................................................................................................. 57.242 50.290 

Sérfræðiþjónusta ................................................................................................................ 124.981 

Viðhaldskostnaður  ............................................................................................................. 192.375 

657.732 334.621 

1.353.069 2.574.811 

13. Stjórnarlaun og tengdar greiðslur:

Stjórnarlaun ....................................................................................................................... 144.959 142.409 

Bifreiðaafnot ...................................................................................................................... 11.000 17.400 

Lífeyrissjóður ..................................................................................................................... 11.597 11.393 

Tryggingagjald .................................................................................................................... 11.479 12.822 

Önnur launatengd gjöld ..................................................................................................... 189 186 

179.224 184.210 

14.  Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:

Pappír, prentun og ritföng ................................................................................................... 2.650 

Skrifstofuþjónusta ............................................................................................................... 589.590 579.750 

Stjórnunar- og tækniþjónusta ............................................................................................. 593.940 583.644 

Sérfræðiþjónusta ................................................................................................................ 519.488 516.388 

Innheimtukostnaður ........................................................................................................... 5.250 

Annar rekstrarkostnaður ..................................................................................................... 6.700 

1.709.718 1.687.682 

Rekstur veitukerfa:

Rekstraráætlun félagsins árin 2015 til 2022 gerir ráð fyrir að eigendur leggi félaginu til sérstakt rekstrarframlag til að standa

undir rekstri þess árin 2015 til 2020, samtals um 9 millj. kr., en að félagið verði sjálfbært frá og með árinu 2021.

Rekstrarframlag eigenda árið 2016 nam 2.988 þús. kr.
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