Jenný Guðrún Jakobínud. Jónsd.
Kt. 2011733379
Dags. 13.11.2020 16:56:51
Ástæða: Undirskrift

Þorvarður Gunnarsson
Kt. 1405542279
Dags. 13.11.2020 16:59:19
Ástæða: Undirskrift

Jasmina Crnac
Kt. 1003812069
Dags. 13.11.2020 17:00:00
Ástæða: Undirskrift

Starri Reynisson
Kt. 0607952669
Dags. 13.11.2020 17:07:58
Ástæða: Undirskrift

Benedikt Jóhannesson
Kt. 0405552699
Dags. 13.11.2020 17:24:35
Ástæða: Undirskrift

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
Kt. 0712655289
Dags. 13.11.2020 17:35:08
Ástæða: Undirskrift

Elín Anna Gísladóttir
Kt. 3103882979
Dags. 13.11.2020 17:43:32
Ástæða: Undirskrift

Sonja Sigríður Jónsdóttir
Kt. 2409943219
Dags. 13.11.2020 17:53:03
Ástæða: Undirskrift

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Kt. 0410653039
Dags. 13.11.2020 17:58:45
Ástæða: Undirskrift

Axel Sigurðsson
Kt. 2608902719
Dags. 13.11.2020 18:24:40
Ástæða: Undirskrift

Karl Pétur Jónsson
Kt. 3008693279
Dags. 13.11.2020 18:34:18
Ástæða: Undirskrift

Daði Már Kristófersson
Kt. 2210714259
Dags. 13.11.2020 18:56:51
Ástæða: Undirskrift

Björn Helgi Arason
Kt. 2303664389
Dags. 13.11.2020 19:08:05
Ástæða: Undirskrift

Oddný Arnarsdóttir
Kt. 0105803829
Dags. 13.11.2020 19:43:15
Ástæða: Undirskrift

Viðreisn - stjórnmálasamtök
Ársreikningur 2019

Viðreisn - stjórnmálasamtök
Kt. 440816-0530
Ármúla 42
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Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra
Árið 2019 var fyrsta ár í sögu Viðreisnar sem ekki var kosningaár eins og fyrstu þrjú ár flokksins. Viðreisnarfélög sem
tekin eru með í samstæðuna fyrir árið 2019 eru félögin í Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ, Reykjavík, Garðabær,
Seltjarnarnes og Uppreisn.
Ný lög um fjármál stjórnmálaflokka voru samþykkt undir lok 2018 sem auka fjárhagslegan stuðning hins opinbera við
starfsemi stjórnmálaflokka. Sú breyting sem þarna var gerð skiptir sköpum í starfsskilyrðum stjórnmálaflokka,
félagsgerð sem gegnir stjórnskipulega mikilvægu hlutverki í lýðræðisríki.
Afkoma ársins er jákvæð upp á 23.824.714 sem er bæting um 21.516.578 kr. en eigið fé var jákvætt sem nam
17.588.758. Fjáröflun bar þess merki að 2019 var ekki kosningaár en mun minna safnaðist en fyrri ár. Alls söfnuðust
4.678.747 í styrki á árinu, 1.180.000 kr. frá lögaðilum og 3.498.747 kr. í styrki frá einstaklingum, sem söfnuðust ýmist í
gegnum bein framlög eða í gegnum vefgátt flokksins á heimasíðu. Laun og launatengd gjöld á árinu nam 18.567.726
og annar rekstrarkostnaður 29.049.494.

Ársreikningur Viðreisnar fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og er hann í meginatriðum gerður
eftir sömu aðferðum og árið áður.
Stjórn og framkvæmdastjóri Viðreisnar staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Reykjavík, 27. október 2020
Stjórn:

Framkvæmdastjóri:
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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar Viðreisnar - stjórnmálasamtaka

Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Viðreisnar fyrir árið 2019. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar
og framkvæmdastjóra, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samtakanna á árinu 2019, efnahag þeirra 31. desember
2019 og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um fjármál stjórnmálasamtaka.
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.
Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í
kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð samtökunum í samræmi við settar siðareglur fyrir
endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra
og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi lög um ársreikninga. Stjórn og
framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins,
þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi samtakanna. Ef við á, skulu
stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna ákveðið var að beita forsendunni
um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa samtökin
upp eða hætta starfssemi, eða hafa enga aðra raunhæfa möguleika en að gera það.

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum
sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanleg vissa er þó ekki trygging þess að
endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til
staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega
ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
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Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við faglegri
tortryggni í gegnum endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
•

Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, hönnum
og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum endurskoðunargagna sem eru
nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er
meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi
framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.

•

Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits samtakanna.

•

Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort reikningshaldslegt
mat stjórnenda sé raunhæft.

•

Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort
verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um
rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi
skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri
áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað var fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að
síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdi óvissu um rekstrarhæfi samtakanna.

•

Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum
framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu upp í
endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.
Við höfum einnig lýst því yfir við stjórn að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um óhæði og höfum miðlað til þeirra
upplýsingum um tengsl eða önnur atriði sem gætu mögulega haft áhrif á óhæði okkar og þar sem viðeigandi er, hvaða varnir
við höfum til að tryggja óhæði okkar.

Reykjavík, 27. október 2020
Advant endurskoðun ehf.
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Rekstrarreikningur

Skýr.
Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ...........................................................................................
Aðrar tekjur .....................................................................................................
Rekstrartekjur samtals
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ...............................................................................
Annar rekstrarkostnaður .................................................................................
Rekstrargjöld samtals

3
4

5
6

Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði ......................................................
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur ...............................................................................
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur ..........................................................
Hreinar fjármunatekjur

Afkoma ársins

6

7
8

VIÐREISN
Samstæða

VIÐREISN
Samstæða

2019

2018

72.070.201
564.728
72.634.929

60.878.703
225.950
61.104.653

20.049.338
29.049.494
49.098.832

27.149.727
31.527.329
58.677.056

23.536.097

2.427.597

415.872
(127.255)
288.617

191.493
(310.954)
(119.461)

23.824.714

2.308.136

Efnahagsreikningur

Eignir
Veltufjármunir
Skammtímakröfur ...........................................................................................
Handbært fé ....................................................................................................
Veltufjármunir samtals

VIÐREISN
Samstæða

VIÐREISN
Samstæða

Skýr.

31.12.2019

31.12.2018
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396.131
21.357.633
21.753.764

1.777.104
515.088
2.292.192

21.753.764

2.292.192

(6.235.956)
23.824.714
17.588.758

(8.618.263)
2.308.136
(6.310.127)

0
2.997.676
60.321
1.107.009
4.165.006

5.890.818
1.686.320
16.995
1.008.186
8.602.319

21.753.764

2.292.192
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Eignir samtals

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé (ójafnað tap) 01.01. .........................................................
Afkoma ársins .................................................................................................
Eigið fé samtals
Skammtímaskuldir
Bankayfirdráttur ..............................................................................................
Viðskiptaskuldir ...............................................................................................
Greiðslukort ....................................................................................................
Ógreitt vegna starfsfólks .................................................................................
Skammtímaskuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
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11
12
14
13

Yfirlit um sjóðstreymi
VIÐREISN
Samstæða

VIÐREISN
Samstæða

2019

2018

Afkoma ársins .................................................................................................

23.824.714

2.308.136

Veltufé frá rekstri

23.824.714

2.308.136

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

2.433.978
(5.490.318)

(522.109)
(1.634.074)

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda

(3.056.340)

(2.156.183)

Handbært fé frá rekstri

20.768.374

151.953

Breyting handbærs fjár á árinu .......................................................................
Handbært fé í ársbyrjun ..................................................................................
Handbært fé, vegna breytinga á aðildarfélögum í samstæðu .........................
Handbært fé í árslok

20.768.374
515.088
74.171
21.357.633

151.953
363.135
0
515.088

Rekstrarhreyfingar

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:
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Skýringar með ársreikningi
Grundvöllur reikningsskilanna
1. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga, settar reikningsskilareglur og lög um fjármál
stjórnmálasamtaka nr. 162/2006. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu
reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.
Ársreikningurinn er samstæðuársreikningur Viðreisnar – stjórnmálasamtaka og þeirra aðildarfélaga sem höfðu tekjur yfir
550.000 viðmiðunarmörkum.

Skattamál
Samkvæmt 4. mgr. 4. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt teljast lögaðilar ekki greiða tekjuskatt, ef þeir verja hagnaði sínum
einungis til almannaheilla og hafa það að einasta markmiði samkvæmt samþykktum sínum. Samtökin greiða því ekki
tekjuskatt.
Handbært fé
Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.
Innlausn tekna
Styrkir og framlög eru færð þegar til þeirra hefur verið unnið. Styrkir og framlög eru ekki færð ef veruleg óvissa er um
innheimtu þeirra.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Aðildarfélög
Samkvæmt ákvæðum laga um fjármál stjórnmálasamtaka nr. 162/2006 ber að gera samstæðureikning flokksins og þeirra
aðildarfélaga sem ná viðmiðunarmörkum laganna um tekjur yfir 550.000.
Eftirtalin aðildarfélög eru hluti af samstæðureikningi 2019 auk flokksskrifstofu:
Viðreisn – Reykjavík
Viðreisn – Kópavogur
Viðreisn – Mosfellsbær
Viðreisn – Hafnarfjörður
Viðreisn – Seltjarnarnes
Viðreisn – Garðabær
Viðreisn – Uppreisn
Eftirtalin aðildarfélög eru ekki meðtalin í samstæðureikningi þar sem umsvif þeirra voru undir viðmiðunarmörkum skv.
lögum nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka:
Viðreisn - Akureyri
Viðreisn - Árnessýsla
Viðreisn - Reykjanesbæ
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Skýringar með ársreikningi, framhald
Eigið fé
2. Yfirlit um hreyfingar á eiginfjárreikningum:
Óráðstafað eigið fé
(ójafnað tap)

2019

Samtals

Eigið fé í byrjun árs ........................................................................................................
Eigið fé Garðabæjar og Uppreisnar frá 2018 ................................................................
Afkoma ársins ................................................................................................................

(6.310.127)
74.171
23.824.714

(6.310.127)
74.171
23.824.714

Eigið fé í lok árs

17.588.758

17.588.758

Óráðstafað eigið fé
(ójafnað tap)

Samtals

(8.759.266)
141.003
2.308.136
(6.310.127)

(8.759.266)
141.003
2.308.136
(6.310.127)

2018
Eigið fé í byrjun árs ........................................................................................................
Leiðrétt eigið fé (Hafnarfjörður vegna fyrra árs) ............................................................
Afkoma ársins ................................................................................................................
Eigið fé í lok árs
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Skýringar framhald

3

4

5

6

STYRKIR
Fjárframlög lögaðila ..................................................................................
Fjárframlög einstaklinga ...........................................................................
Fjárframlög frá ríkissjóði og Alþingi ..........................................................
Fjárframlög Reykjavíkurborg ....................................................................
Fjárframlög frá sveitafélagi Hafnarfjarðar .................................................
Fjárframlög frá sveitafélagi Mosfellsbæjar ...............................................

AÐRAR TEKJUR
Félagsgjöld og vörusala ...........................................................................

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD
Laun .........................................................................................................
Tryggingagjald ..........................................................................................
Lifeyrissjóðsframlag .................................................................................
Sjóðagjöld - mótframlag ...........................................................................
Sjúkra- og orlofssjóður .............................................................................
Endurhæfingarsjóður ................................................................................
Starfsmenntunarsjóður .............................................................................
Endurmenntun og námskeið ....................................................................
Launakostnaður greiddur af Alþingi .........................................................
Kaffikostnaður ..........................................................................................
Árshátíð og fleira ......................................................................................

VIÐREISN
Samstæða

VIÐREISN
Samstæða

2019

2018

1.180.000
3.498.747
64.658.800
2.064.894
494.000
173.760

4.163.534
5.632.007
51.083.162
0
0
0

72.070.201

60.878.703

564.728
564.728

225.950
225.950

14.702.828
1.094.341
1.878.113
0
183.784
14.707
32.351
111.320
1.481.612
204.881
345.401

21.628.911
1.664.443
2.669.512
25.288
250.672
20.059
47.461
600.000
0
194.353
49.028

20.049.338

27.149.727

4.514.099
535.744
309.229
5.359.072

3.030.000
15.457
285.859
3.331.316

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR
Húsnæðiskostnaður
Húsaleiga .................................................................................................
Merkingar ofl. vegna húsnæðis ................................................................
Þrif og hreinlætisvörur ..............................................................................
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Skýringar framhald

6 frh.

Skrifstofukostnaður
Aðkeypt þjónusta ......................................................................................
Viðhald áhalda og tækja ...........................................................................
Gjaldfærð áhöld og tæki ...........................................................................
Aðkeyptur akstur sendibifreiða .................................................................
Aðkeyptur akstur leigubifreiða ..................................................................
Bensín og olíur .........................................................................................
Sími og net ...............................................................................................
GSM símar ...............................................................................................
Burðagjöld ...............................................................................................
Risna ........................................................................................................
Fundir og ferðalög ....................................................................................
Aðkeypt þjónusta v/þingflokks ..................................................................
Aðkeypt ráðgjafaþjónusta .........................................................................
Pappír, prentun og ritföng ........................................................................
Skrifstofuáhöld .........................................................................................
Bækur, blöð og tímarit ..............................................................................
Rekstur tölvukerfis ...................................................................................
Annar skrifstofukostnaður ........................................................................

Stjórnun og umsýsla
Könnun, bókhald og reikningsskil .............................................................
Ferðakostnaður ........................................................................................
Fundakostnaður/Kosningastjórn & kynningar ..........................................
Landsþing .................................................................................................
Ráðstefnur ................................................................................................
Auglýsingar ..............................................................................................
Gjafir og styrkir .........................................................................................
Þjónustugjöld og fit kostnaður ..................................................................
Þjónustugjöld Visa/Euro ...........................................................................
Afskrifaðar og niðurfærðar kröfur .............................................................
Annar kostnaður .......................................................................................
Annar kostnaður án vsk ...........................................................................
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VIÐREISN
Samstæða

VIÐREISN
Samstæða

2019

2018

1.890.435
520
557.602
50.270
190.000
7.000
440.889
0
3.086
28.254
924.202
1.154.638
298.640
80.363
36.517
3.799
2.147.465
3.398
7.817.078

74.610
7.217
150.008
26.270
0
0
573.564
72.745
126.202
0
0
0
0
187.411
0
0
1.377.007
0
2.595.034

1.409.438
2.030.323
8.513.058
9.535
845.737
1.926.542
116.738
54.436
16.558
0
52.071
0
14.974.436

690.536
393.641
2.010.615
2.649.789
46.136
866.045
70.370
31.479
95.543
473.000
0
24.840
7.351.994

Skýringar framhald

6 frh.

Sveitastjórnarkosningar
Kosningastjórn .........................................................................................
Fundir og ferðalög ....................................................................................
Auglýsingar ..............................................................................................
Framlög til framboða ................................................................................

Kjördæma- og undirfélög
Fundir og ferðalög ....................................................................................
Auglýsingar ..............................................................................................
Annar rekstrarkostnaður alls ................................................................
7

8

VAXTATEKJUR OG VERÐBÆTUR
Vaxtatekjur og verðbætur .........................................................................

VAXTAGJÖLD
Vaxtagjöld og verðbætur ..........................................................................
Dráttavextir ...............................................................................................
Bankakostnaður, þ.m.t. færslugjöld ..........................................................
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VIÐREISN
Samstæða0

VIÐREISN
Samstæða

2019

2018

0
80.217
39.298
779.393
898.908

2.029.424
2.754.983
12.602.632
739.572
18.126.611

0
0
0
29.049.494

73.800
48.574
122.374
31.527.329

415.872
415.872

191.493
191.493

(77.510)
(25.947)
(23.798)
(127.255)

(224.838)
(42.857)
(43.259)
(310.954)

Skýringar framhald

9

SKAMMTÍMAKRÖFUR
Óinnheimtir styrkir lögaðilar ......................................................................
Óinnheimtir styrkir einstaklingar ...............................................................
Óinnheimtir styrkir frá hinu opinbera ........................................................
Aðrar skammtímakröfur ............................................................................
Sjóður .......................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur, afdreginn .............................................................

10 HANDBÆRT FÉ
Íslandsbanki hlr. 332 ................................................................................
Íslandsbanki þingflokkur 2538 ..................................................................
Íslandsbanki þingflokkur ...........................................................................
Íslandsbanki Vaxtarsproti .........................................................................

11 BANKAYFIRDRÁTTUR
Yfirdráttur hlr. 332 ....................................................................................

12 VIÐSKIPTASKULDIR
Lánadrottnar .............................................................................................
Ógreiddir reikningar ..................................................................................

13 ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS
Ógreiddur lífeyrissjóður ............................................................................
Ógreidd staðgreiðsla ................................................................................

14 AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR
Vísa greiðslukort ......................................................................................
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VIÐREISN
Samstæða0

VIÐREISN
Samstæða

2019

2018

100.000
302.131
0
0
(6.000)
0
396.131

0
499.000
1.154.057
124.000
0
47
1.777.104

183.835
6.152.165
6.236.508
8.785.125
21.357.633

0
0
7.053
508.035
515.088

0
0

5.890.818
5.890.818

1.708.076
1.289.600
2.997.676

396.720
1.289.600
1.686.320

444.107
662.902
1.107.009

364.244
643.942
1.008.186

60.321
60.321

16.995
16.995

Skýringar framhald
STYRKIR FYRIRTÆKI
Kennitala
490807-0390
441099-3399
581289-1899
420793-2359
630792-2079
640516-2400
420800-2310
610278-0359
611003-2930
640512-1130
611118-1040

Fyrirtæki
Th Magnússon ehf.
Vörður tryggingar hf.
Kjarnafæði
Steinsteypir ehf.
AZ Medica ehf.
Hellukot ehf.
Eignarhaldsfélagið Sigtún ehf
Set ehf.
SVK ehf
Kirkjustígur ehf.
RR ráðgjöf ehf.

Upphæð
300.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
30.000

SAMTALS STYRKIR FRÁ FYRIRTÆKJUM
STYRKIR EINSTAKLINGA
Styrkir frá einstaklingum voru samtals
Engin einstaklingur styrkti Viðreisn umfram 300 þús.
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1.180.000

3.498.747

