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Skýrsla stjórnar 

Meginstarfsemi sambandsins

Starfsemin á árinu

Reikningsskilaaðferðir og fjárhagsstaða

Staðfesting ársreiknings

Húsavík,

Stjórn Alþýðusambands Norðurlands staðfestir hér með ársreikning sambandsins fyrir árið 2019 með áritun sinni.

Alþýðusamband Norðurlands starfar samkvæmt lögum sem samþykkt voru á 31. þingi sambandsins þann 3. október 2009.
Hlutverk þess er að vinna að alhliða hagsmunum aðildarfélaga og félagsmanna þeirra svo sem að efla umræðu um málefni
sem varða búsetu, atvinnu, menntun og lífskjör íbúa á Norðurlandi, auk þess að beita sér fyrir aukinni fræðslu almennings
á hlutverki stéttarfélaga.

Starfsemi sambandsins var með hefðbundum hætti á árinu.

Það er álit stjórnar sambandsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu sambandsins í
árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun sambandsins, komi fram í ársreikningnum. 

Ársreikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið á undan. Samkvæmt rekstrarreikningi var tekjuhalli á
árinu kr 776.753. Eigið fé í árslok var krónur 8.166.678.
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Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og félagsmanna í Alþýðusambandi Norðurlands

Húsavík,

PricewaterhouseCoopers ehf

Rúnar Bjarnason
löggiltur endurskoðandi

Ársreikningurinn, þar á meðal nákvæmni og heild undirliggjandi gagna, er á ábyrgð stjórnar.

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Alþýðusambands Norðurlands fyrir árið 2019 og við vinnu okkar byggt á þeim
upplýsingum sem stjórnendur sambandsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,
rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410, sem fjallar um aðstoð við gerð og
framsetningu ársreiknings.

Við höfum notað þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða sambandið við gerð og
framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Við höfum fylgt fyrirmælum
siðareglna, þar á meðal grundvallarreglum um heilindi, hlutlægni, faglega hæfni og varkárni. 

Þar sem aðstoð við gerð ársreiknings er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist að við staðfestum 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 og settar reikningsskilareglur. 
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Rekstrarreikningur ársins 2019

Skýringar 2019 2018

Rekstrartekjur
Landleiga .................................................................................................... 3 510.012 510.000 

510.012 510.000 

Rekstrargjöld
Þing og aðrir fundir ..................................................................................... 1.243.506 52.000 
Auglýsingar ................................................................................................ 60.000 24.440 
Þátttaka í rekstri skrifstofu ......................................................................... 150.000 100.000 

1.453.506 176.440 

Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir fjármagnsliði  (943.494) 333.560 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vextir og verðbætur að frádregnum fjármagnstekjuskatti .......................... 166.741 178.365 

166.741 178.365 

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins  (776.753) 511.925 

Alþýðusamnand Norðurlands. Ársreikningur 2019
Óendurskoðað

Fjárhæðir í íslenskum krónum



5

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eignir  Skýringar 31.12.2019 31.12.2018

Fastafjármunir
Efnislegar eignir
Fasteign ..................................................................................................... 4 1.350.000 1.350.000 

1.350.000 1.350.000 

Fastafjármunir samtals 1.350.000 1.350.000 

Veltufjármunir
Aðrar skammtímakröfur ............................................................................. 15.831 15.831 
Handbært fé ............................................................................................... 6.800.847 7.577.600 

6.816.678 7.593.431 

Eignir samtals 8.166.678 8.943.431 

Alþýðusamband Norðurlands Ársreikningur 2019
Óendurskoðað

Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eigið fé og skuldir  Skýringar 31.12.2019 31.12.2018

Eigið fé
Jöfnuður 1.1 ............................................................................................... 8.943.431 8.431.506 
Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins ................................................................  (776.753) 511.925 

8.166.678 8.943.431 

Skuldir

Skammtímaskuldir:
Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................ 0 0 

Eigið fé og skuldir samtals 8.166.678 8.943.431 

Aðrar upplýsingar  5 - 6

Alþýðusamband Norðurlands Ársreikningur 2019
Óendurskoðað

Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Sjóðstreymi ársins 2019

 Skýringar 2019 2018

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Tekjuafgangur (tekjuhalli) ...........................................................................  (776.753) 511.925 

 (776.753) 511.925 
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun) .................. 0 395.010 
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ....................................................... 0 0 

0 395.010 

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)  (776.753) 906.935 

Fjárfestingahreyfingar 0 0 

Fjármögnunarhreyfingar 0 0 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  (776.753) 906.935 

Handbært fé í byrjun árs ............................................................................ 7.577.600 6.670.665 
Handbært fé í árslok 6.800.847 7.577.600 

Alþýðusamband Norðurlands Ársreikningur 2019
Óendurskoðað

Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Skýringar

1.       Almennar upplýsingar

2.       Grundvöllur reikningsskila

3.       Félagsgjöld og iðgjöld

4.       Fasteign

5.       Framlag í Menningarsjóð

6.       Aðrar upplýsingar

Gildandi fasteignamat er kr. 2.700.000.

34. þing Alþýðusambands Norðurlands sem haldið var árið 2015, samþykkir að fella niður Menningar- og fræðslusjóð
sambandsins og færa fjármuni úr sjóðnum í sambandssjóð AN. Framlagið verður notað til eflingar menningar- og
fræðslustarfs á vegum aðildarfélaga AN, sem og þinga sambandsins.

Í janúar 2006 gerði félagið samning við Norðurlandsskóga um nytjaskógrækt á jörðinni Illugastöðum í Þingeyjarsveit,
landnúmer 153254. Í samningnum skuldbindur félagið sig til þess að taka til skógræktar 135 ha lands. Samningurinn er til
40 ára en heimilt er að endurskoða hann tíunda hvert. ár. Árlegt framlag Norðurlandsskóga vegna þessa samnings og
kostnaðar vegna hans er ekki færður í uppgjör félagsins heldur er það gert í uppgjöri orlofsbyggðar á Illugastöðum.

Alþýðusamband Norðurlands hefur það hlutverk að vinna að alhliða hagsmunum aðildarfélaga og félagsmanna þeirra svo
sem að efla umræðu um málefni sem varða búsetu, atvinnu, menntun og lífskjör íbúa á Norðurlandi, auk þess að beita sér
fyrir aukinni fræðslu almennings á hlutverki stéttarfélaga.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settur fram í íslenskum krónum. Gerð er grein fyrir helstu
reikningsskilaaðferðum sem eru þær sömu og árið á undan að öðru leyti en því sem fram kemur hér á eftir.
Ársreikningurinn er gerður miðað við áframhaldandi starfsemi.

Á 27. þingi Alþýðusambands Norðurlands, sem haldið var árið 2001, var samþykkt að leggja af skattgreiðslur aðildarfélaga
sambandsins frá árinu 2002. Tekjur félagsins eru því allar vegna landleigu á Illugastöðum.

Um er að ræða jörðina Illugastaði í Fnjóskadal, en eignin er færð til eignar í efnahagsreikningi á fasteignamati í árslok
2009. Jörðin er leigð til rekstrarfélags orlofsbyggðar á Illugastöðum samkvæmt samningi dags. 30 desember 1980, til
reksturs orlofsheimilis. Leigusamningur fasteignarinnar er til óákveðins tíma.

Alþýðusamband Norðurlands Ársreikningur 2019
Óendurskoðað

Fjárhæðir í íslenskum krónum
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