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Hellu, 11. maí 2016.

Rangárþing ytra:

Laugalandi, 11. maí 2016.

Ásahreppur:

Skýrsla og áritun rekstraraðila

Leikskólinn Laugalandi er rekinn í samstarfi Rangárþings ytra og Ásahrepps. Sveitarfélögin leggja leikskólanum til

rekstrarframlög samkvæmt fyrirliggjandi samkomulagi og eru þau jöfn rekstrarkostnaði leikskólans að frádregnum

leikskólagjöldum.

Á árinu námu laun og launatengd gjöld leikskólans samtals 44,2 milljónum kr.

Rekstraraðilar staðfesta hér með ársreikning Leikskólans Laugalandi fyrir árið 2015 með undirritun sinni.
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Til rekstraraðila Leikskólans Laugalandi

Ábyrgð sveitarstjórna á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda

 

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

Álit

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Hellu,  11. maí 2016.

KPMG ehf.

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 ber okkur að fara eftir settum siðareglum og

skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val

endurskoðunaraðgerða byggist 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 framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki

til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits leikskólans. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á því hvort

reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og

mat á framsetningu hans í heild.  

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri Leikskólans Laugalandi á árinu 2015 og fjárhagsstöðu

hans 31. desember 2015, í samræmi við lög um ársreikninga.

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.

Áritun óháðs endurskoðanda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Leikskólans Laugalandi fyrir árið 2015. Ársreikningurinn hefur að 

geyma rekstraryfirlit, efnahagsreikning og skýringar.

Sveitarstjórnirnar eru ábyrgar fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr.

3/2006. Sveitarstjórnirnar eru einnig ábyrgar fyrir því innra eftirliti sem þær telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að

setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
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Skýr. 2015 Áætlun 2015 2014 

Rekstur

2 1.443.325 1.165.000 1.195.925 

3 50.494.658 49.774.000 45.211.503 

7.760.000 7.760.000 7.812.061 

1.705.000 1.705.000 1.623.192 

114.514 50.000 70.531 

Rekstrarkostnaður 61.517.497 60.454.000 55.913.212 

5.656.451)(       3.304.000)(       7.772.107)(       

2.093.823)(       2.388.000)(       2.036.101)(       

53.767.223 54.762.000 46.105.004 

Framlög

33.874.156 34.440.000 30.001.618 

19.893.067 20.322.000 16.103.386 

Framlög 4 53.767.223 54.762.000 46.105.004 

Ásahreppur ...................................................................

Rangárþing ytra ............................................................

Rekstraryfirlit árið 2015

Rekstur leikskóla ..........................................................

Húsaleiga eignasjóðs ....................................................

Reiknuð afnot ...............................................................

Yfirstjórn .......................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ................................

Leikskólagjöld ...............................................................

Tekjur af mötuneyti ......................................................
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Skýr. 2015 2014 

Veltufjármunir

2.701.640 3.657.056 

1.724.539 0 

671.812 950.128 

238.903 114.932 

Veltufjármunir samtals 5.336.894 4.722.116 

Eignir samtals 5.336.894 4.722.116 

Skammtímaskuldir

5.336.894 4.252.762 

0 469.354 

Skammtímaskuldir samtals 5.336.894 4.722.116 

 

Skuldir samtals 5.336.894 4.722.116 

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

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Viðskiptakröfur  ...............................................................................................

Óinnheimt framlag Rangárþings ytra ...............................................................

Óinnheimt framlag Ásahrepps ........................................................................

Aðrar skammtímaskuldir .................................................................................

Ofgreitt framlag Ásahrepps .............................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir

2015 Áætlun 2015 2014 

2. Yfirstjórn

856.000 856.000 832.000 

587.325 309.000 363.925 

1.443.325 1.165.000 1.195.925 

3. Rekstur leikskóla

44.156.833 42.305.000 39.833.795 

4.287.381 5.262.000 3.887.649 

250.908 262.000 196.272 

1.454.115 1.881.000 1.161.693 

45.421 64.000 42.094 

300.000 0 90.000 

50.494.658 49.774.000 45.211.503 

4. Framlög frá sveitarfélögum

Staða í  Framlag Staða í  

ársbyrjun ársins Innborganir árslok 

3.657.056 33.874.156 34.829.572)(       2.701.640 

469.354)(       19.893.067 17.699.174)(       1.724.539 

3.187.702 53.767.223 52.528.746)(       4.426.179 

Rekstrarkostnaður skiptist þannig á milli rekstraraðila, samkvæmt samkomulagi þeirra:

2015 Áætlun 2015 2014 

63,00% 62,89% 65,07%

37,00% 37,11% 34,93%

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga

og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðs

reikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Bókhald og fjárreiður ...............................................................

Reikningsskil og endurskoðun ................................................

Laun og launatengd gjöld ........................................................

Rangárþing ytra .........................................................................

Ásahreppur ................................................................................

Tryggingar ...............................................................................

Vörukaup .................................................................................

Starfsmannabílar .....................................................................

Rangárþing ytra ..............................................

Ásahreppur ....................................................

Önnur þjónustukaup ................................................................

Niðurfærsla ..............................................................................
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