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Seltjarnarnes, 22. ágúst 2022

Ragnhildur Jónsdóttir Kt. 141179-3659

Ég undirrituð Ragnhildur Jónsdóttir staðfesti hér með þetta uppgjör á kosningabaráttu minni vegna
prófkjörs hjá Sjálfstæðisfélagi Seltirninga fyrir sveitastjórnarkosningar vorið 2022. Í þessu uppgjöri er
gerð grein fyrir öllum mótteknum framlögum og útgjöldum vegna framboðs míns. Kosningabaráttan
stóð yfir tímabilið 16. janúar til 26. febrúar 2022.

Staðfesting frambjóðanda
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Til almennings

Umfang könnunar

Ályktun

Seltjarnarnes, 22. ágúst 2022

Ég hef kannað meðfylgjandi uppgjör vegna kosningabaráttu Ragnhildar Jónsdóttur sem fram fór á
tímabilinu 16. janúar til 26. febrúar 2022. Uppgjörið hefur að geyma rekstrarreikning,
efnahagsreikning og skýringar. Uppgjörið er lagt fram af Ragnhildi Jónsdóttur og er á ábyrgð hennar í
samræmi við lög. Ábyrgð mín felst í ályktun minni um uppgjörið sem er byggð á könnuninni.

Yfirlýsing skoðunarmanns

Ég hef skipulagt og hagað könnuninni með það fyrir augum að öðlast nægjanlega vissu um að
uppgjörið sé án verulegra annmarka. Könnunin felur m.a. í sér fyrirspurnir, einkum til
frambjóðandans og þeirra sem annast fjárreiður framboðsins og eru ábyrgir fyrir fjármálum og
reikningsskilum þess, samanburði á bókhaldi og ársreikningi ásamt öðrum könnunaraðgerðum. 

Við könnun mína kom ekkert fram sem bendir til annars en að meðfylgjandi uppgjör gefi glögga mynd
af rekstri framboðsins á framangreindu tímabili og fjárhagsstöðu í lok þess í samræmi við lög og
leiðbeiningar. 
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Tekjur Skýr.

Eigin framlög frambjóðanda ................................................................ 1.111.469 
Tekjur samtals 1.111.469 

Gjöld

Kosningaskrifstofa ............................................................................... 771.830 
Auglýsingar og kynningarkostnaður .................................................... 339.639 

Gjöld samtals 1.111.469 

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 0 

Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld

Fjármagnstekjur/fjármagnsgjöld ......................................................... 0 
Fjárm.liðir samtals 0 

Niðurstaða rekstrar 0 

Rekstrarreikningur tímabilið 16. janúar til 26. febrúar 2022
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Efnahagsreikningur á uppgjörsdegi

Eignir Skýr. 26.2.2022  

Veltufjármunir
Skammtímakröfur ............................................................................... 0 
Bankainnstæður og sjóðir ................................................................... 0 

Veltufjármunir samtals 0 

Eignir alls 0 

Skuldir og höfuðstóll

Höfuðstóll
Tekjur umfram gjöld ............................................................................ 0 

3 0 
Höfuðstóll samtals

Skammtímaskuldir
Ógreiddur kostnaður ........................................................................... 4 0 

Skammtímaskuldir samtals 0 

Skuldir og höfuðstóll alls 0 
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Skýringar

1 Afkoma framboðsins

2 Ógreiddur kostnaður

Framboðið var fjármagnað að fullu af frambjóðanda og var hvorki hagnaður né tap af framboðinu.

Allur kostnaður vegna framboðsins hefur verið greiddur.
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