Ísafjarðarbær
Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2021
Dagsetning: 26.3.2021
Umbeðið af:Axel Rodriquez Överby

Viðauki númer: 4 - 2021_MV
Verkefni: Uppbyggingasamningar 2020
Málsnúmer: 2019-08-0035 / 2020-01-0031

Mfl/deild
06680
06870
06870
31220

Fjárh.lykill
9951
9951
9951
4621

Heiti fjárh.lykils
Styrkir nefnda
Styrkir nefnda
Styrkir nefnda
Viðhald húsa, vinna
Samtals breyting

Tegund Upphæð var Upph. verður Breyting
Gjöld
0
3.333.000 -3.333.000
Gjöld
0
2.833.000 -2.833.000
Gjöld
0
1.833.000 -1.833.000
Gjöld
1.668.251
3.501.251 -1.833.000
1.668.251

11.500.251

Skýringar
Golfklúbburinn, samningur 2019 og 2020
Skíðafélag Ísafjarðar
Vestri hjólreiðar 2020
Vestri vallarhús 2020

-9.832.000

Skýring:
Í áætlun 2021 er ekki gert ráð fyrir neinum fjárhæðum í uppbyggingasamninga. Venja hefur verið að áætlað sé fyrir þeim í framkvæmdaáætlun en eðli
þeirra er á þann veg að réttar er að flokka þá sem styrki í rekstri en eiginlegar framkvæmdir en þá þarf helst að horfa til þess hvort mannvirkið tilheyri
okkur eða ekki þar sem hlutverk Eignasjóðs er eingöngu að leigja út varanlega rekstrarfjármuni til stofnana sveitarfélagsins.
Eftirfarandi samningar frá 2020 hafa ekki verið greiddir þar sem gögn bárust of seint til að hægt væri að afgreiða þá á árinu 2020:
-Golfklúbbur Ísafjarðar 2020, uppbygging á golfvelli - 1.833.000
-Golfklúbbur Ísafjarðar 2019 - 1.500.000
-Skíðasvæði Seljalandsdal 2020, Skíðafélag ísfirðinga snjógirðingar - 1.000.000
-Skíðasvæði Tungudal 2020, Skíðafélag Ísfirðinga jarðvegsvinna, búnaðarkaup - 1.833.000
-Vestri hjólreiðar 2020, uppbygging hjólabraut - 1.833.000
-Vestri vallarhús Torfnesi 2020, salerni og eldhúsaðstaða - 1.833.000
Samtals nema uppbyggingasamningar sem greiða þarf út á árinu 2021 kr. 9.832.000 og eru 7.999.000 af því bókfært sem styrkur á málaflokk 06, en
1.833.000 sem viðhald eignasjóðs þar sem um er að ræða lagfæringu á mannvirki í okkar eigu.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 9.832.000,Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 9.832.000,- lækkun rekstrarniðurstöðu
Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 9.832.000,- eða lækkun rekstrarniðurstöðu

