
 

Flokkur fólksins

Ársreikningur 2020

Flokkur fólksins
Maríubaugi 121
113 Reykjavík



_____________________________________________________________________________________________________________

3

4

6

7

8

9Skýringar  ..........................................................................................................................................................

Efnisyfirlit

Efnahagsreikningur ...........................................................................................................................................

Sjóðstreymisyfirlit .............................................................................................................................................

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra ..............................................................................................................

Áritun óháðs endurskoðanda  ...........................................................................................................................

Rekstrarreikningur .............................................................................................................................................

Ársreikningur Flokks fólksins 2020 2



_____________________________________________________________________________________________________________

Reykjavík 29.10.2021

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Ársreikningur samstæðu og flokksskrifstofu Flokks fólksins hefur að geyma ársreikninga flokksins auk
kjördæmisráða og aðildarfélaga sem eru yfir tilteknum viðmiðunarmörkum laga um fjármál stjórnmálasamtaka og
getur því verið breytilegt frá ári til árs hvaða kjördæmisráð og aðildarfélög falla undir samstæðuársreikninginn. 

Stjórn og framkvæmdastjóri Flokks fólksins staðfesta hér með ársreikning flokksins fyrir árið 2020.  

Stjórn:

Hagnaður varð af rekstri flokksins á árinu 2020 að fjárhæð 29,4 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé
flokksins í lok ársins nam 93,4 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Framkvæmdastjóri

Flokkur fólksins var stofnaður árið 2016. Markmið Flokks fólksins er að berjast með hugsun, orði og vilja fyrir
Íslendinga, sem hafa orðið fyrir óréttlæti, mismunun, lögleysu og fátækt. Flokkurinn byggir á kærleiksboðskap og
kristnum gildum, hann berst gegn fátækt og spillingu á Íslandi.
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Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreiknings flokksskrifstofu og samstæðu

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem
er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða
í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru
taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur
ársreikningsins taka á grundvelli hans. 

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Flokks fólksins

Áritun um endurskoðun ársreiknings flokksskrifstofu og samstæðu

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning samstæðu og flokksskrifstofu Flokks fólksins („samstæðan og
flokksskrifsstofan") fyrir árið 2020. Ársreikningur samstæðu og flokksskrifstofu ("ársreikningurinn") hefur að geyma
rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar. Samstæðuársreikningur 2020 hefur auk ársreiknings flokksskrifstofu að geyma ársreikninga Þingflokks
Flokks fólksins.

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu samstæðunnar og flokksskrifstofunnar 31.
desember 2020 og afkomu samstæðunnar og flokksskrifstofunnar og breytingu á handbæru fé á rekstrarárinu 2020
í samræmi við lög nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra
sem og lög um ársreikninga nr. 3/2006. 

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst
frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð samstæðunni og
flokksskrifstofunni í samræmi við gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra
og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningi flokksskrifstofu og samstæðu

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreiknings flokksskrifstofu og samstæðu
í samræmi við lög um ársreikninga og 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.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi flokksins og samstæðunnar
og upplýsa, eftir því sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi
rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa flokkinn eða samstæðuna upp eða hætta starfseminni, eða hafa
engan annan raunhæfan kost en að gera það.
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• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi. 

• 

• 

• 

KPMG ehf.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreiknings flokksskrifstofu og samstæðu, frh.:

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningi flokksskrifstofu og samstæðu hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri
hættu 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, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé
framhjá innra eftirliti. 

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits flokksins. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
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 þessum ársreikningi flokksskrifstofu og samstæðu eru veittar þær upplýsingar sem
þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík 29.10.2021

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé
viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu
verulegum vafa um rekstrarhæfi samstæðunnar eða flokksskrifstofunnar. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á
rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef
slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á
endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða
aðstæður í framtíðinni gert samstæðuna og flokksskrifstofuna órekstrarhæfa. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreiknings flokksskrifstofunnar og samstæðu í heild, að
meðtöldum skýringum, og hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
Öflum nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna varðandi fjárhagslegar upplýsingar eininga innan
samstæðunnar til að geta gefið álit á samstæðuársreikningnum. Við erum ábyrg fyrir skipulagi, eftirliti og
framkvæmd endurskoðunar samstæðunnar og berum óskipta  ábyrgð á áritun okkar.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem
upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni.  Að auki:
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Skýr.
2020 2019 2020 2019

Rekstrartekjur
8 61.013.703 62.230.998 56.138.831 57.241.952 
8 1.099.386 1.076.645 1.099.386 1.076.645 
8 87.000 295.000 87.000 295.000 
2 62.200.089 63.602.643 57.325.217 58.613.597 

Rekstrargjöld
5 16.956.490 10.349.302 16.956.490 10.349.302 

1.929.743 3.437.523 1.707.964 3.096.836 
3.647.643 3.216.367 3.647.643 3.216.367 

605.458 1.233.415 581.096 1.095.196 
8.052.384 1.703.876 7.637.928 1.382.100 
2.196.476 2.195.808 1.309.856 810.406 

33.388.194 22.136.291 31.840.977 19.950.207 

28.811.895 41.466.352 25.484.240 38.663.390 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
681.135 1.597.025 674.742 1.587.469 
126.792)(          189.190)(         125.589)(          189.190)(         

1.406)(              0 

552.937 1.407.835 549.153 1.398.279 

6 29.364.832 42.874.187 26.033.393 40.061.669 

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

Afkoma fyrir fjármunatekjur

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

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....

   fjármagnsgjöld .....................................

Húsnæðiskostnaður .................................

Vaxtagjöld  ...............................................
Fjármagnstekjuskattur  ............................

Félagsgjöld ...............................................

Rekstrarreikningur ársins 2020

Samstæða Flokksskrifstofa

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

Fundir, ráðstefnu- og ferðakostnaður .......
Auglýsinga- og kynningakostnaður ..........

Framlög frá Alþingi ...................................

Laun og tengd gjöld .................................
Skrifstofukostnaður ..................................

Framlög frá sveitarfélögum ......................
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Skýr. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Veltufjármunir

Handbært fé .......................................... 4 94.531.445 65.565.214 83.578.427 57.943.635 
Veltufjármunir 94.531.445 65.565.214 83.578.427 57.943.635 

94.531.445 65.565.214 83.578.427 57.943.635 

Eigið fé
93.368.954 64.004.122 82.415.936 56.382.543 

6 93.368.954 64.004.122 82.415.936 56.382.543 

Skammtímaskuldir

1.162.491 1.561.092 1.162.491 1.561.092 
1.162.491 1.561.092 1.162.491 1.561.092 

Skuldir samtals 1.162.491 1.561.092 1.162.491 1.561.092 

94.531.445 65.565.214 83.578.427 57.943.635 Eigið fé og skuldir samtals

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Samstæða Flokksskrifstofa

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

Eignir

Ýmsar skammtímaskuldir ........................

Eigið fé og skuldir

Eignir samtals
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Skýr 2020 2019 2020 2019
Rekstrarhreyfingar 

6 29.364.832 42.874.187 26.033.393 40.061.669 
Rekstarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Veltufé frá rekstri 29.364.832 42.874.187 26.033.393 40.061.669 

0 273.044 0 273.044 
398.601)(          640.877 398.601)(         832.877 

Breyting á rekstrart. eignum og skuldum 398.601)(          913.921 398.601)(         1.105.921 

Handbært fé frá rekstri 28.966.231 43.788.108 25.634.792 41.167.590 
  

28.966.231 43.788.108 25.634.792 41.167.590 

65.565.214 21.777.106 57.943.635 16.776.045 

94.531.445 65.565.214 83.578.427 57.943.635 

 

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

FlokksskrifstofaSamstæða

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

   Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)  .......
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:

Handbært fé í árslok  ..................................

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

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

Handbært fé í ársbyrjun .............................
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1. Reikningsskilaaðferðir

2. Innlausn tekna

3. Skattar

4. Handbært fé

5. Laun og launatengd gjöld
2020 2019

13.355.000 8.450.000 
3.601.490 1.899.302 

16.956.490 10.349.302 

1,6 1,1Fjöldi ársverka .............................................................................................

Starfmenn eru eingöngu hjá flokksskrifstofu

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga og lög um fjármál stjórnmálasamtaka nr. 162/2006. Ársreikningurinn er
byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.
Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.

Ársreikningurinn er samstæðuársreikningur Flokks fólksins og þeirra aðildarfélaga sem höfðu tekjur yfir
550.000 kr.  viðmiðunarmörkum í samræmi við ákvæði framangreindra laga um fjármál stjórnmálasamtaka. 

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.
Flokkurinn greiðir því ekki tekjuskatt.

Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Laun ............................................................................................................
Launatengd gjöld ........................................................................................
Laun og launatengd gjöld samtals ...............................................................

Framlög frá ríkissjóði skv. 3. gr. laga nr. 162/2006 eru tekjufærð á því reikningsári sem þau eru greidd
samkvæmt fjárlögum. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.
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6. Eigið fé
Samstæða Flokksskrifst.

64.004.122 56.382.543 
29.364.832 26.033.393 
93.368.954 82.415.936 

7. Kjördæmisráð og undirfélög

8. Sundurliðanir
2020 2019

56.138.831 57.241.952 
4.874.872 4.989.046 

61.013.703 62.230.998 

1.099.386 1.076.645 
1.099.386 1.076.645 

87.000 295.000 
87.000 295.000 

Samtals .......................................................................................................

Félagsgjöld ..................................................................................................
Samtals .......................................................................................................

Aðrar tekjur:

Skýringar, frh.:

Samstæðureikningur flokksins samanstendur af ársreikningi flokksins og þeim ársreikningum aðildarfélaga sem
ná viðmiðunarmörkum laga um fjármál stjórnmálasamtaka. Í samstæðureikningi flokksins getur því fjöldi
kjördæmisráða og undirfélaga verið mismunandi milli ára. Af því leiðir að samanlagðar eignir, skuldir og eigið fé
samstæðufélaganna getur verið annað í upphafi árs en það var við lok síðasta reikningsárs.  

Eftirtalin aðildarfélög eru hluti af samstæðureikningi auk flokksskrifstofu:

Yfirfært frá fyrra ári .....................................................................................
Afkoma ársins  ............................................................................................

Þingflokkur Flokks fólksins ..........................................................................

Samtals .......................................................................................................

Reykjavíkurborg ..........................................................................................

Eigið fé í árslok ............................................................................................

Framlög frá Alþingi:

Alþingi .........................................................................................................
Ríkissjóður ..................................................................................................

Sveitarfélög:
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2020 2019 2020 2019
Opinber framlög

56.138.831 57.241.952 56.138.831 57.241.952 
1.099.386 1.076.645 1.099.386 1.076.645 
4.874.872 4.989.046 0 0 

62.113.089 63.307.643 57.238.217 58.318.597 

Önnur framlög
87.000 295.000 87.000 295.000 
87.000 295.000 87.000 295.000 

Laun og launatengd gjöld
13.355.000 8.450.000 13.355.000 8.450.000 

920.000 0 920.000 0 
0 165.000 0 165.000 

1.003.871 562.634 1.003.871 562.634 
1.533.986 971.750 1.533.986 971.750 

143.633 199.918 143.633 199.918 
16.956.490 10.349.302 16.956.490 10.349.302 

Skrifstofu- og húsnæðiskostnaður
3.408.817 3.057.961 3.408.817 3.057.961 

238.826 158.406 238.826 158.406 
205.291 140.981 29.386 51.384 
360.281 281.775 360.281 264.929 
94.073 934.735 59.913 718.703 

886.514 218.005 878.524 212.025 
208.350 1.138.000 208.350 1.138.000 
175.234 724.027 171.510 711.795 

5.577.386 6.653.890 5.355.607 6.313.203 

Fundir, ráðstefnu- og ferðakostnaður
150.705 502.958 141.343 152.580 
298.523 133.084 283.523 133.084 
156.230 597.373 156.230 809.532 
605.458 1.233.415 581.096 1.095.196 

Auglýsinga- og kynningarkostnaður
6.818.884 1.266.700 6.797.928 1.217.100 
1.233.500 437.176 840.000 165.000 
8.052.384 1.703.876 7.637.928 1.382.100 

Aðkeypt þjónusta

1.309.856 685.406 1.309.856 685.406 
886.620 1.510.405 0 125.000 

2.196.476 2.195.811 1.309.856 810.406 
Önnur aðkeypt þjónusta ............................

Framlög frá Alþingi ....................................

Önnur framlög

Opinber framlög

 Laun og launatengd gjöld

Skrifstofu- og húsnæðiskostnaður

Fundir, ráðstefnu- og ferðakostnaður

Auglýsinga- og kynningarkostnaður

Ferðakostnaður .........................................
Gisting og veitingar ...................................

Sundurliðanir 

Tryggingagjald ...........................................
Lífeyrissjóðsiðgjöld ....................................
Sjúkra- og orlofstryggingar ........................

Laun   ........................................................
Bifreiðastyrkur ...........................................
Dagpeningar ..............................................

Framlög frá Reykjavíkurborg .....................
Framlög ráðuneytis skv. fjárlögum ............

FlokksskrifstofaSamstæða

Félagsgjöld ................................................

Rekstur fasteigna og annar húsnæðisk. ....

Tölvuþjónusta og netgjöld .........................

Húsaleiga og húsfélagsgjöld .....................

Ritföng og prentun ....................................
Sími og burðargjöld ...................................

Auglýsingagjöld .........................................

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

Fundir og ráðstefnur - innanlands ..............

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

Endurskoðun og reikningsskil ...................

Framlög og styrkir .....................................

Gjaldfærð áhöld, tæki og rekstrarvörur ......

Aðkeypt þjónusta
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