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Jórunn Pála Jónasdóttir 040489-3049 Stapaseli 11 Reykjavík

Staðfesting stjórnar

Ég undirrituð Jórunn Pála Jónasdóttir staðfesti hér með þetta uppgjör á kosningabaráttu minni vegna
sveitarstjórnarkosninga þann 14. maí 2022. Í þessu uppgjöri er gerð grein fyrir öllum mótteknum
framlögum og útgjöldum vegna framboðs míns. Kosningabaráttan stóð yfir tímabilið 1. febrúar til 19.
mars 2022.
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4Til stjórnar 

Til stjórnar Félags um framboð Jórunnar Pálu Jónasdóttur

Álit

Garðabæ  25/5      2022

Endurskoðun og ráðgjöf ehf

Það er álit okkar að uppgjörið gefi glögga mynd af afkomu Félags um framboð Jórunnar Pálu Jónasdóttur á árinu
2022 og efnahag þess þann 26. apríl 2022, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um fjármál stjórnmálasamtaka
og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra.

Áritun óháðs endurskoðanda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi uppgjör Jórunnar Pálu Jónasdóttur árið 2022. Uppgjörið hefur að geyma
staðfestingu stjórnenda, rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar. 

Ábyrgð stjórnenda á uppgjörinu.

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu uppgjörinu í samræmi við III. kafla laga um bókhald nr. 145/1994.
Þeim ber einnig að sjá til þess að viðeigandi eftirlit sé til staðar þar sem það á við og að uppgjörið sé í meginatriðum
byggður á viðeigandi reglum ársreikningakafla bókhaldslaga og án verulegra annmarka, hvort sem er vegna
sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á uppgjörinu á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við gildandi endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja
og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að uppgjörið sé án verulegra annmarka.

Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í uppgjörinu. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars þeirri áhættu að verulegir annmarkar
séu á uppgjörinu.

Við teljum okkur hafa aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að undirbyggja álit okkar.
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Skýr. 2022 

Rekstrartekjur

2 325.000 

3 690.000 

158.850 

1.173.850 

Rekstrargjöld

391.750 

782.100 

1.173.850 

0 Afkoma tímabilsins

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

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

Rekstrarreikningur 1/2 - 28/4 2022

Framlög lögaðila ........................................................................................................

Eigin framlög frambjóðanda ......................................................................................

Framlög einstaklinga .................................................................................................
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Skýr. 2022 

Eignir

0

Veltufjármunir samtals 0

Eignir samtals 0

Skuldir

0

Skammtímaskuldir samtals 0

Skuldir samtals 0

Peningaleg staða 0

Eigið fé

0

0

Eigið fé samtals 0

Efnahagsreikningur 28. apríl 2022

Bankareikningar ........................................................................................................

Afkoma tímabilsins ....................................................................................................

Hrein eign í upphafi tímabils ......................................................................................

Ógreiddir reikningar ...................................................................................................
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Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskilanna

2 Framlög lögaðila:

fjárframlag

afsláttur frá 

markaðsverði

framlag í 

öðrum 

gæðum Samtals

JG Synir ehf 200.000 0 0 200.000

REYKJAVÍK DEVELOPMENT ehf 100.000 0 0 100.000

Endurskoðunar/lögmannsstofan sf 25.000 0 0 25.000

Samtals 325.000 0 0 325.000

3 Framlög einstaklinga:

Framlög einstaklinga hærri en kr. 300.000 sbr. 9. gr. l 162/2006

fjárframlag

afsláttur frá 

markaðsverði

framlag í 

öðrum 

gæðum Samtals

0 0 0 0

0 0 0 0

Framlög einstaklinga 300.000 og lægri sbr. 9. gr. l 162/2006

fjárframlag

afsláttur frá 

markaðsverði

framlag í 

öðrum 

gæðum Samtals

6 einstaklingar samtals 690.000 0 0 690.000

690.000 0 0 690.000

Samtals 690.000 0 0 690.000

Skýringar

Uppgjör frambjóðanda er gert í samræmi við lög um ársreikninga, reglugerð um framsetningu og innihald

ársreikninga og samstæðureikninga og í samræmi við lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og

upplýsingaskyldu þeirra.  Uppgjörið er gert í  íslenskum krónum.
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