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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og verkefnastjórnar Sóknaráætlun Suðurnesja.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Sóknaráætlun Suðurnesja fyrir árið 2015 sem Samband sveitarfélaga á
Suðurnesjum hefur gert við Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,
rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við gildandi lög um ársreikninga. Stjórnendur
eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi
reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim þá ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og
haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á
ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar
gerð og glögga framsetningur ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að
gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir
sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2015, efnahag hans 31. desember 2015 og
breytingu á handbæru fé á árinu 2015, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík, 20. maí 2016.

Íslenskir endurskoðendur ehf.

Ómar Kristjánsson
endurskoðandi
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Rekstrarreikningur ársins 2015

Skýr. 2015 2014

Framlög ......................................................................................... 59.856.930 12.877.223

Aðrar tekjur ................................................................................... 0

Styrkir - greiddir ............................................................................ (37.508.477) (17.941.363)
Styrkir - breyting óúthlutaðra styrktarloforða ................................ (13.850.254) 0
Aðkeypt þjónusta ........................................................................... (579.618) 0
Kostnaður vegna verkefna ............................................................. (747.673) 0
Fundir og ráðstefnur ...................................................................... (668.834) 0
Skrifstofukostnaður ....................................................................... (7.000.000) (7.000.000)

Rekstrarhagnaður (tap).......................................................... (497.926) (12.064.140)

Fjármunatekjur .............................................................................. 0 0
Fjármagnsgjöld .............................................................................. (929) 0

Tekjuafgangur (halli) ársins .................................................. (498.855) (12.064.140)
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Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Eignir Skýr. 31.12.2015 31.12.2014

Veltufjármunir

21.526.720 8.175.321
Eignir 21.526.720 8.175.321

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 4
Óráðstafað eigið fé ........................................................................ 7.676.466 8.175.321

Eigið fé 7.676.466 8.175.321

Skammtímaskuldir
13.850.254 0

Skuldir 13.850.254 0

Eigið fé og skuldir 21.526.720 8.175.321

Handbært fé í vörslu Samb. sveitarf. á Suðurnesjum .....................

Óúthlutuð styrktarloforð ................................................................
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2015

Skýr. 2015 2014
Rekstrarhreyfingar

Hagnaður ársins ............................................................................. (498.855) (7.828.467)
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun) lækkun .............................. (13.351.399) 6.178.467
Rekstrartengdar skuldir hækkun (lækkun) ..................................... 13.850.254 1.650.000

Handbært fé (til) frá rekstri 0 0

Fjárfestingarhreyfingar
0 0

Fjármögnunarhreyfingar
Skuldir við tengd félög .................................................................. 0 0

Fjármögnunarhreyfingar 0 0

Hækkun (lækkun) handbærs fjár  ........................................ 0 0
Handbært fé í upphafi árs  .................................................... 0 0

Handbært fé í lok árs  ............................................................ 0 0
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir

Skráning tekna

Fjármagnskostnaður

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

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.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu.  Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast ef kröfur reynast ekki innheimtanlegar.

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

Vzxtarsamningur Suðurnesja er samningur milli Iðnaðarráðuneytisins og Atvinnuþóunarsjóðs Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum. Markmið samningsins er að efla nýsköpun og samkeppnishæfni atvinnulífsins á starfssvæði
Atvinnuþróunarráðs S.S.S. og auka hagvöxt með virku samstarfi fyrirtækja, háskóla, sveitarfélaga og ríkisins.

Ársreikningur Sóknaráætlunar Suðurnesja fyrir árið 2015 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningsskilareglur.  Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsrekningsskilum og er gerður í íslenskum krónum.

Tekjur af vörusölu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

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

Vaxtarsamningur Suðurnesja er rekinn innan Heklunnar atvinnuþróunarfélags Suðurnesja en Samband sveitarfélaga á
Suðurnesjum (SSS) heldur utan um rekstur Heklunnar. Vaxtarsamningur Suðurnesja hefur ekki sjálfstæða kennitölu.
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Skýringar

3. Tengdir aðilar

4. Óúthlutuð styrktarloforð

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og
fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega háðir
félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum grundvelli
og viðskipti við ótengda aðila.

Engin eiginleg viðskipt voru á árinu 2015 við tengda aðila. Meðal veltufjármuna er tilgreint handbært fé Sóknaráætlun
sem er í vörslu SSS að fjárhæð 21,5 milljónir króna í árslok 2015.

Þann 31.12.2015 nemur fjárhæð óúthlutaðra styrktarloforða 9,4 milljónum króna og eru vegna úthlutana fyrir árin 2014-
2015
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