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Reykjavík, 26. október 2021

Stjórn:

Framkvæmdastjóri:

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Árið 2020 var óvenjulegt ár í starfi Viðreisnar vegna kórónuveirufaraldursins. Vegna þessa jukust fundarhöld á
vefnum í stað hefðbundinna funda í húsnæði flokksins. Markaðskostnaður jókst nokkuð vegna þessa. Á árinu var
jafnframt haldið rafrænt landsþing og féll nokkur kostnaður til vegna þess.

Þær breytingar urðu á starfsmannahaldi að nýr framkvæmdastjóri var ráðinn til starfa auk þess sem nýr starfsmaður
var ráðinn undir lok árs 2019 til að aðstoða kjörna sveitarstjórnarfulltrúa flokksins. Hækkun launakostnaðar milli ára
skýrist af þessum breytingum.

Viðreisnarfélög sem tekin eru með í samstæðuna fyrir árið 2020 eru félögin í Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ,
Reykjavík, Garðabær, Seltjarnarnes og Uppreisn.

Litlar breytingar urðu í starfsumhverfi flokksins á árinu að öðru leyti.

Afkoma ársins er jákvæð upp á 3.469.652 sem er lækkun um 20.355.062 kr. en eigið fé var jákvætt sem nam
21.058.410. Fjáröflun bar þess merki að 2020 var ekki kosningaár. Alls söfnuðust 6.573.670 í styrki á árinu,
1.770.000 kr. frá lögaðilum og 4.803.670 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 32.716.961 og annar
rekstrarkostnaður 36.569.484.

Ársreikningur Viðreisnar fyrir árið 2020 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 2020 með undirritun sinni.
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Til stjórnar Viðreisnar - stjórnmálasamtaka

Álit

Grundvöllur fyrir áliti

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi lög um ársreikninga og lög um
fjármál stjórnmálasamtaka. 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.

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.

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.

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.

Áritun óháðs endurskoðanda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Viðreisnar fyrir árið 2020. 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 2020, efnahag þeirra 31. desember
2020 og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, 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.
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• 

Reykjavík, 26. október 2021

Advant endurskoðun ehf.

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 valdið 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.

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.
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Rekstrarreikningur

Skýr. 2020 2019 
Rekstrartekjur

3 72.732.035 72.070.201 
4 15.000 564.728 

Rekstrartekjur samtals 72.747.035 72.634.929 

Rekstrargjöld
5 32.716.961 20.049.338 
6 36.569.484 29.049.494 

Rekstrargjöld samtals 69.286.445 49.098.832 

3.460.590 23.536.097 

Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld)
7 106.220 415.872 
8 (97.158) (127.255)

Hreinar fjármunatekjur 9.062 288.617 

Afkoma ársins 3.469.652 23.824.714 

Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði .........................................

Vaxtatekjur og verðbætur ..................................................................
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur .............................................

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

Framlög og styrkir ..............................................................................
Aðrar tekjur ........................................................................................

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

VIÐREISN Samstæða
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Efnahagsreikningur

Eignir Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Veltufjármunir
9 591.500 396.131 

10 25.082.230 21.357.633 
Veltufjármunir samtals 25.673.730 21.753.764 

Eignir samtals 25.673.730 21.753.764 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
17.588.758 (6.235.956)

3.469.652 23.824.714 
Eigið fé samtals 2 21.058.410 17.588.758 

Skammtímaskuldir
11 3.082.637 2.997.676 
13 94.034 60.321 
12 1.438.649 1.107.009 

Skammtímaskuldir samtals 4.615.320 4.165.006 

Eigið fé og skuldir samtals 25.673.730 21.753.764 

Vísa #9015 .........................................................................................
Ógreidd vegna starfsfólks ..................................................................

Viðskiptaskuldir ..................................................................................

Handbært fé .......................................................................................
Skammtímakröfur ..............................................................................

Óráðstafað eigið fé (ójafnað tap) 01.01. ............................................
Afkoma ársins ....................................................................................

VIÐREISN Samstæða
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Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

3.469.652 23.824.714

Veltufé frá rekstri 3.469.652 23.824.714

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:
(195.369) 2.433.978 

450.314 (5.490.318)

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 254.945 (3.056.340)

Handbært fé frá rekstri 3.724.597 20.768.374

3.724.597 20.768.374

21.357.633 589.259

Handbært fé í árslok 25.082.230 21.357.633

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

Breyting handbærs fjár á árinu ..........................................................

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

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

Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ................................................
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Grundvöllur reikningsskilanna

1.

Eigið fé

2.

2020 Samtals 

17.588.758 17.588.758 
3.469.652 3.469.652 

Eigið fé í lok árs 21.058.410 21.058.410 

2019
Óráðstafað eigið fé 

(ójafnað tap)  Samtals 

(6.310.127) (6.310.127)

74.171 74.171 

23.824.714 23.824.714 

Eigið fé í lok árs 17.588.758 17.588.758 

Óráðstafað eigið fé 
(ójafnað tap)  

Yfirlit um hreyfingar á eiginfjárreikningum:

Skýringar með ársreikningi

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

Eigið fé í byrjun árs ........................................................................................................
Afkoma ársins ................................................................................................................

Eigið fé í byrjun árs ........................................................................................................

Eigið fé Garðabæjar og Uppreisnar frá 2018 ................................................................

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.

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 2020 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 - Reykjanesbær
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Skýringar framhald

2020 2019 

3 STYRKIR

1.770.000 1.180.000 

4.803.670 3.498.747 

54.896.589 55.968.664 

6.821.404 7.208.524 

1.664.136 1.481.612 

2.108.476 2.064.894 

494.000 494.000 

173.760 173.760 

72.732.035 72.070.201 

4 AÐRAR TEKJUR

15.000 564.728 

15.000 564.728 

5 LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD

24.918.939 14.702.828 

1.790.646 1.094.341 

3.220.254 1.878.113 

311.488 183.784 

24.917 14.707 

103.631 32.351 

0 111.320 

1.664.136 1.481.612 

317.382 204.881 

286.211 345.401 

79.357 0 

32.716.961 20.049.338 

6 ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR

Húsnæðiskostnaður

4.530.814 4.514.099 

64.949 535.744 

189.526 309.229 

4.785.289 5.359.072 

Fjárframlög lögaðila .................................................

Fjárframlög einstaklinga ..........................................

Félagsgjöld og vörusala ..........................................

Fjárframlög frá ríkissjóði ..........................................

Fjárframlög Mosfellsbær .........................................

Fjárframlög Reykjavíkurborg ...................................

Merkingar ofl. vegna húsnæðis ...............................

Þrif og hreinlætisvörur .............................................

Laun ........................................................................

Tryggingagjald .........................................................

Launakostnaður greiddur af Alþíngi ........................

Annar starfsmannakostnaður ..................................

Framlög frá Alþingi, launakostnaður .......................

Fjárframlög Hafnarfjörður ........................................

VIÐREISN Samstæða

Lifeyrissjóðsframlag ................................................

Árshátíð og fleira .....................................................

Húsaleiga ................................................................

Sjúkra- og orlofssjóður ............................................

Endurhæfingarsjóður ...............................................

Starfsmenntunarsjóður ............................................

Endurmenntun og námskeið ...................................

Kaffikostnaður .........................................................

Fjárframlög frá Alþingi .............................................
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Skýringar framhald

2020 2019 

6 frh. Skrifstofukostnaður

2.082.124 1.890.435 

0 520 

184.665 557.602 

44.010 50.270 

0 190.000 

7.048 7.000 

215.477 440.889 

0 3.086 

73.633 28.254 

1.180.514 0 

50.245 924.202 

0 1.154.638 

607.600 298.640 

71.942 80.363 

5.596 36.517 

0 3.799 

1.908.039 2.147.465 

15.776 3.398 

6.446.669 7.817.078 

Stjórnun og umsýsla

1.879.916 1.409.438 

2.460 2.030.323 

1.919.062 8.513.058 

4.435.780 9.535 

0 845.737 

15.791.120 1.926.542 

127.239 116.738 

90.501 54.436 

0 16.558 

13.491 52.071 

24.259.569 14.974.436 

Viðhald áhalda og tækja ..........................................

Gjaldfærð áhöld og tæki ..........................................

Aðkeyptur akstur sendibifreiða ................................

Sími og net ..............................................................

Aðkeyptur akstur leigubifreiða .................................

Bensín og olíur ........................................................

Annar kostnaður ......................................................

Ráðstefnur ...............................................................

Ferðakostnaður .......................................................

Burðagjöld  ..............................................................

Pappír, prentun og ritföng .......................................

Skrifstofuáhöld ........................................................

Annar skrifstofukostnaður .......................................

Rekstur tölvukerfis  ..................................................

Þjónustugjöld Visa/Euro ..........................................

Auglýsingar .............................................................

Gjafir og styrkir ........................................................

Þjónustugjöld og fit kostnaður .................................

Könnun, bókhald og reikningsskil ............................

Fundakostnaður/Kosningastjórn & kynningar ..........

Fundir og ferðalög ...................................................

Risna .......................................................................

Aðkeypt þjónusta v/þingflokks .................................

Aðkeypt þjónusta .....................................................

Bækur, blöð og tímarit .............................................

Félags- og aðildargjöld ............................................

VIÐREISN Samstæða

Landsþing ................................................................

Aðkeypt ráðgjafaþjónusta ........................................
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Skýringar framhald

6 frh. Sveitastjórnarkosningar

1.077.957 80.217 

0 39.298 

0 779.393 

1.077.957 898.908 

36.569.484 29.049.494 

7 VAXTATEKJUR OG VERÐBÆTUR

106.220 415.872 

106.220 415.872 

8 VAXTAGJÖLD

(12.998) (77.510)

(72.581) (25.947)

(11.579) (23.798)

(97.158) (127.255)

Framlög til framboða ...............................................

Vaxtatekjur og verðbætur ........................................

Bankakostnaður, þ.m.t. færslugjöld .........................

Vaxtagjöld og verðbætur .........................................

Dráttavextir ..............................................................

Auglýsingar .............................................................

Fundir og ferðalög ...................................................

Annar rekstrarkostnaður alls ...............................
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Skýringar framhald

VIÐREISN 
Samstæða

VIÐREISN 
Samstæða

2020 2019 

9 SKAMMTÍMAKRÖFUR

300.000 100.000 

291.500 302.131 

0 (6.000)

591.500 396.131 

10 HANDBÆRT FÉ

464.666 183.835 

6.384.150 6.152.165 

11.298.525 6.236.508 

6.934.889 8.785.125 

25.082.230 21.357.633 

11 VIÐSKIPTASKULDIR

1.793.037 1.708.076 

1.289.600 1.289.600 

3.082.637 2.997.676 

12 ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS

432.771 444.107 

1.005.878 662.902 

1.438.649 1.107.009 

13 AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR

94.034 60.321 

94.034 60.321 

Sjóður ......................................................................

Óinheimtir styrkir einstaklingar ................................

Óinnheimtir styrkir lögaðilar .....................................

Lánadrottnar ............................................................

Ógreiddir reikningar .................................................

Vísa greiðslukort .....................................................

Ógreiddur lífeyrissjóður ...........................................

Ógreidd staðgreiðsla ...............................................

Íslandsbanki Vaxtarsproti ........................................

Íslandsbanki þingflokkur ..........................................

Íslandsbanki hlr. 332 ...............................................

Íslandsbanki þingflokkur 2538 .................................
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Kennitala Lögaðili Upphæð

610278-0359 Set ehf. 200.000
520111-0850 Reykvískir lögmenn slf. 50.000
490807-0390 Th Magnússon ehf. 200.000
600902-3180 Silfurberg ehf. 550.000
441099-3399 Vörður tryggingar hf. 150.000
640516-2400 Hellukot ehf. 100.000
611118-1040 RR ráðgjöf ehf. Total 120.000
410304-2360 Hofgarðar ehf. 400.000

SAMTALS FRAMLÖG FRÁ LÖGAÐILUM 1.770.000

Kennitala Einstaklingur Upphæð

041065-3039 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 360.000
270658-6609 Jón Steindór Valdimarsson 360.000

Aðrir undir 300.000 4.083.670

SAMTALS FRAMLÖG FRÁ EINSTAKLINGUM 4.803.670

Framlög lögaðila

Framlög einstaklinga
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