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Sauðárkróki,        /        2015.

Stjórn:

Ásgerður Pálsdóttir

Guðrún Sighvatsdóttir

Ingileif Oddsdóttir

Erla Örnólfsdóttir

Inga Huld Þórðardóttir

Framkvæmdastjóri:

Bryndís K. Þráinsdóttir
Suðurgötu 8
550 Sauðárkrókur

Stjórn og framkvæmdastjóri Farskólans - miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra staðfesta hér með ársreikning
félagsins fyrir árið 2014 með undirritun sinni.

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og               
framkvæmdastjóra

Tilgangur Farskólans - miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra er að efla endur- og símenntun á Norðurlandi
vestra.

Á árinu 2014 voru tekjur umfram gjöld að fjárhæð 7.060 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi og var eigið fé skólans
40.030 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi í lok ársins.
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Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda

Álit

Sauðárkróki,        /        2015.

KPMG ehf.

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

Til stjórnar Farskólans - miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Farskólans - miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra fyrir árið
2014. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga nr. 3/2006. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til
að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

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 hvort ársreikningurinn sé án verulegra
annmarka.

Endurskoðun 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 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 reikningshaldslegt mat 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.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2014, fjárhagsstöðu þess 31.
desember 2014 og breytingu á handbæru fé á árinu 2014, í samræmi við lög um ársreikninga.

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar
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Skýr. 2014 2013 

Rekstrartekjur:
20.944.000 20.705.040 

1.505.600 1.505.600 
2 40.121.695 24.169.166 
3 10.183.324 9.498.055 

1.429.397 641.376 
1.407.256 1.127.811 

75.591.272 57.647.048 
Rekstrargjöld:

32.754.770 19.638.799 
3 10.002.253 8.503.086 

1.429.397 641.376 
4 17.276.845 22.141.598 
5 8.066.496 8.309.714 

69.529.761 59.234.573 

6.061.511 1.587.525)(       

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
1.481.067 1.585.788 

193.857)(          172.535)(          
288.983)(          285.010)(          
998.227 1.128.243 

Hagnaður (tap) ársins .................................................................................... 6 7.059.738 459.282)(           

Rekstrarreikningur árið 2014

Rekstrarhagnaður -(tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  .............

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

Vaxtatekjur .......................................................................................................

Laun, launatengd gjöld, ferðakostnaður og annar starfsmannakostnaður ........

Aðrar tekjur ......................................................................................................

Kostnaður vegna háskólanáms ........................................................................

Styrkir  .............................................................................................................

Tekjur vegna háskólanáms ..............................................................................

Fjármagnstekjuskattur .....................................................................................

Framlag ríkissjóðs ............................................................................................

Kostnaður vegna Evrópuverkefnis ...................................................................

Styrkur vegna Evrópuverkefnis ........................................................................

Tekjur vegna námskeiða og verkefna ..............................................................

Kostnaður vegna námskeiða og verkefna ........................................................

Vaxtagjöld ........................................................................................................
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Skýr. 2014 2013 
Eignir:

6.494.446 2.488.478 
45.022.699 40.596.900 

Veltufjármunir samtals 51.517.145 43.085.378 

Eignir samtals 51.517.145 43.085.378 

Eigið fé:
40.029.906 32.970.168 

Eigið fé samtals 6 40.029.906 32.970.168 

Skuldir:
1.596.491 2.526.462 
9.890.748 7.588.748 

Skammtímaskuldir samtals 11.487.239 10.115.210 
 

Skuldir samtals 11.487.239 10.115.210 

Eigið fé og skuldir samtals 51.517.145 43.085.378 

Aðrar skammtímaskuldir .................................................................................
Viðskiptaskuldir ...............................................................................................

Óráðstafað eigið fé ..........................................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2014

Viðskiptakröfur  ...............................................................................................
Handbært fé ....................................................................................................
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Skýr. 2014 2013 
Rekstrarhreyfingar:  

6 7.059.738 459.282)(          
Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:

4.005.968)(       150.820 
1.372.029 1.767.091)(       

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 2.633.939)(       1.616.271)(       

Handbært fé frá (til) rekstrar 4.425.799 2.075.553)(       
 

4.425.799 2.075.553)(       

40.596.900 42.672.453 

45.022.699 40.596.900 

Sjóðstreymisyfirlit árið 2014

Hagnaður (tap) ársins .......................................................................................

Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun ...........................................................
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ..........................................................

Handbært fé í ársbyrjun .................................................................................

Handbært fé í lok ársins .................................................................................

Breyting á handbæru fé .................................................................................
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