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Fagleg aðstoð við gerð ársreiknings

Til stjórnar í Bæjarmálaafli Garðabæjar.
Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2019 fyrir Bæjarmálaafl Garðabæjar. Byggt á þeim
upplýsingum sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,
rekstrarreikning, efnahagsreikning.
Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, sem fjallar um faglega
aðstoð við gerð ársreiknings.
Við höfum notað faglega þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar að því markmiði að aðstoða
fyrirtækið við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga. Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna,
þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og varkárni.
Ábyrgð stjórnar á ársreikningnum
Ársreikningur og þær upplýsingar sem koma fram í honum eru á ábyrgð stjórnar.
Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins.
Þar sem fagleg aðstoð við gerð ársreiknings er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist af okkur að staðfesta
nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem stjórnendur hafa lagt fram. Þar af leiðandi veitum við hvorki álit byggt á
endurskoðun né ályktun byggða á könnun um hvort ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
Kópavogur, 8. mars 2020.
Deloitte ehf.
Jónas Gestur Jónasson
endurskoðandi
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Skýrsla stjórnar

Stjórn Bæjarmálaafls Garðabæjar staðfestir að enginn einstaklingur hafi styrkt framboðið með styrk umfram 300
þúsund krónur.
Stjórn Bæjarmálaafls Garðabæjar staðfestir hér með ársreikning ársins 2019 með áritun sinni.

Garðabær 8. mars 2020

Áritun kjörinna skoðunarmanna
Undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Bæjarmálaafls Garðabæjar hafa yfirfarið bókhald og ársreikning fyrir árið 2019 í
samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.
Garðabær 8. mars 2020
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Rekstrarreikningur ársins 2019

Skýr.

2019

2018

Rekstrartekjur ...................................................................................

1.822.569

1.910.145

Annar rekstrarkostnaður .................................................................

(666.327)

(1.980.802)

1.156.242

(70.657)

775
(9.850)

130
(3.969)

(9.075)

(3.839)

1.147.167

(74.496)

Rekstrarhagnaður (tap) fyrir skatta

Fjármunatekjur .................................................................................
Fjármagnsgjöld .................................................................................

Hagnaður (tap) ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eignir

Skýr.

31.12.2019

31.12.2018

Veltufjármunir

Handbært fé ......................................................................................

1.072.671

25.504

1.072.671

25.504

1.072.671

25.504

Óráðstafað eigið fé, (ójafnað tap) ..................................................

1.072.671

(74.496)

Eigið fé, (neikvætt)

1.072.671

(74.496)

0

100.000

0

100.000

0

100.000

1.072.671

25.504

Eignir

Eigið fé og skuldir
Eigið fé

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ................................................................................
Skuldir
Eigið fé og skuldir
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Sundurliðanir
2019

2018

Rekstrartekjur
Framlög sveitarfélaga .........................................................................................
Framlög einstaklinga ..........................................................................................
Framlög lögaðila .................................................................................................

1.015.653
806.916
0
1.822.569

550.145
290.000
1.070.000
1.910.145

289.540
130.937
245.850
0
0
0
0
666.327

270.596
1.056.236
269.353
167.500
74.750
55.567
86.800
1.980.802

Annar rekstrarkostnaður
Auglýsingar ..........................................................................................................
Aðkeypt þjónusta ...............................................................................................
Kaffikostnaður ....................................................................................................
Aðstöðuleiga .......................................................................................................
Sími .......................................................................................................................
Burðargjöld .........................................................................................................
Pappír, prentun og ritföng ................................................................................
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