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Tilboð í gerð ársreiknings og endurskoðun
Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og
V-Skaftafellssýslu bs.

Hvolsvelli, 22. mars 2019

Það er okkur ánægja að fá tækifæri til að gera tilboð í gerð ársreiknings
og endurskoðun Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og VSkaftafellssýslu bs.
Hér á eftir er að finna álit okkar á vangaveltum stjórnenda vegna
fyrirhugaðra breytinga á rekstrarformi byggðasamlagsins, tilboð okkar
í gerð ársreikninga og endurskoðun byggðasamlagsins eftir
fyrirhugaðar breytingar og kynningu á teyminu sem kæmi að
verkefninu hjá PwC.
Við þökkum ykkur fyrir að veita okkur tækifæri til að gera ykkur tilboð í
þjónustu og erum þess fullviss um að við getum uppfyllt ykkar
væntingar.

Berglind Hákonardóttir
Löggildur endurskoðandi
Sími: 550 5291
Gsm: 840 5241
berglind.hakonardottir@pwc.com

Með kveðju og von um gott samstarf,
Berglind Hákonardóttir
löggiltur endurskoðandi

PricewaterhouseCoopers ehf., Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli
S: 550 5291
www.pwc.is
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Fyrirhugaðar breytingar á rekstrarformi
Í mótteknu erindi var leitað álits vegna fyrirhugaðra breytinga á rekstrarformi byggðasamlagsins og er okkar álit eftirfarandi:
a) Hvort nauðsynlegt muni reynast að gera sérstakan ársreikning fyrir kennitölu byggðasamlagsins
/móðurfélagsins?
Við teljum nauðsynlegt að gera ársreikning fyrir móðurfélagið. Í þeim ársreikningi skal færa eignarhlut í dótturfélögum til eignar
samkvæmt hlutdeildaraðferð. Hlutdeild í rekstrarárangri dótturfélaga skal færa til tekna eða gjalda sem áhrif dótturfélaga í
rekstrarreikningi.
b) Hvort nauðsynlegt muni reynast að gera samstæðuuppgjör?
Samkvæmt ársreikningalögum þarf móðurfélag ekki að semja samstæðureikning ef samstæðan í heild fer ekki fram úr
stærðarmörkum lítillar samstæðu, þ.e. á samstæðugrundvelli fer ekki yfir mörkin á a.m.k. tveimur af þremur eftirfarandi
viðmiðunum við uppgjörsdag móðurfélagsins:
1. Niðurstöðutölu efnahagsreiknings: 600.000.000 kr.
2. Hreinni veltu: 1.200.000.000 kr.
3. Meðalfjölda ársverka á fjárhagsárinu: 50
Sé horft til ársreiknings byggðasamlagsins 2017 þá fer samstæðan ekki fram úr þessum stærðarmörkum og því ekki nauðsynlegt að
gera samstæðuuppgjör.

PwC  3

Áætluð árleg þóknun

Aðstoð við gerð ársreikninga:
Áætluð þóknun vegna ársreikningagerðar nær yfir ársreikninga móðurfélags
og tveggja dótturfélaga. Við mat á tímaþörf er gert ráð fyrir að bókhald sé
afstemmt og fært með traustum hætti, gögn vel fram sett, aðgengileg og
tæmandi.
Árlegt endurgjald kr. 379.440 með vsk.

Endurskoðun:
Áætluð þóknun vegna endurskoðunar nær yfir ársreikninga móðurfélags og
tveggja dótturfélaga. Við mat á tímaþörf er gert ráð fyrir að viðeigandi innra
eftirlit sé til staðar hjá byggðasamlaginu.
Árlegt endurgjald kr. 1.302.000 með vsk.

Tilboðsfjárhæðir taka mið af þróun launavísitölu þ.e. gert er ráð fyrir að
verð breytist 1. janúar ár hvert, í fyrsta sinn 1. janúar 2020.
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Þetta er teymið
Staðgóð þekking og mikil reynsla

Teymið sem við höfum sett saman vegna
endurskoðunar Félags- og skólaþjónustu
Rangárvalla- og V-Skaftafellssýslu hefur
viðeigandi þekkingu og reynslu til að skila
skilvirkri og faglegri endurskoðun

Ólafur Gestsson
Hluthafi (partner)
Löggiltur endurskoðandi
Umsjónaraðili verkefnis

Okkar fólk býr yfir reynslu af endurskoðun og
reikningsskilum og hefur þá reynslu sem þarf til að
leysa verkefnið vel af hendi.
Ólafur Gestsson mun stýra verkefninu en hann hefur
víðtæka reynslu af endurskoðun sveitarfélaga,
stéttarfélaga, stærri og smærri fyrirtækja.

Berglind
Hákonardóttir

Berglind Hákonardóttir mun vera verkefnastjóri í
verkefninu en hún hefur reynslu af endurskoðun
sveitarfélaga, stéttarfélaga, stærri og smærri fyrirtækja

Verkefnastjóri

Löggiltur
endurskoðandi

Gert er ráð fyrir að endurskoðunarteymið
samanstandi að jafnaði af þessum tveimur
sérfræðingum sem fá aðstoð á álagstímum.
PwC hefur yfir að ráða fjölhæfum sérfræðingum á
sviði félagaréttar, skattalaga, fyrirtækjaráðgjafar og
fleiri þátta sem sinna þjónustu við viðskiptavini okkar.
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Áætlað tímagjald
Önnur tilfallandi verk
Almennt tímagjald
PwC býður 15% afslátt af tímagjaldi sérfræðinga PwC vegna annarrar vinnu. Tímagjald tekur
mið af breytingu launavísitölu ár hvert.

Kos tnaður á s tarfs menn

T ímagjald
án vs k

A fs láttur

T ímagjald
án vs k

T ímagjald
með vs k

Lögg. en du r skoðen du r (pa r t n er )

3 0 .9 0 0 k r .

15%

2 6 .2 6 5 kr .

32.569 kr .

Lögg. en du r skoðen du r a ðr ir

2 5 .5 0 0 k r .

15%

2 1 .6 7 5 k r .

26.877 kr .

Lögfr æ ði n ga r

2 4 .5 0 0 k r .

15%

2 0 .8 2 5 kr .

25.823 kr .

8 .5 0 0 k r .

15%

7 .2 2 5 kr .

8.959 kr .

Bókh a l dsa ðst oð
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