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Dagskrá:
1. Árshlutareikningur jan – ágúst
2. Fjárhagsáætlun 2018-2021
3. Framkvæmdaáætlun 2018
4. Önnur mál

Gunnar Jónsson formaður stýrði fundi.
1. Árshlutareikningur jan - ágúst
Guðlaugur Erlingsson KPMG sat fundinn undir þessum lið.
Árshlutareikningur Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. fyrir tímabilið 1. janúar til 31. ágúst 2017 er gerður í
samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og
samstæðureikninga.

Árshlutareikningurinn

hefur

að

geyma

rekstrarreikning,

efnahagsreikning,

sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Hagnaður varð af rekstri Hitaveitu Egilsstaða og Fella á tímabilinu sem nam 63,3 millj. kr. Samkvæmt
efnahagsreikningi námu eignir félagsins 1.984,4 millj. kr. í lok tímabilsins. Eigið fé nam 728,6 millj. kr. í lok
tímabilsins og er eiginfjárhlutfall félagsins 36,7%.
Í lok tímabilsins nam hlutafé félagsins 433,3 millj. kr. og hafði ekki breyst á tímabilinu. Allt hlutafé félagsins
er í eigu sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs eins og í upphafi árs.
Árshlutareikningurinn samþykktur með handauppréttingu og staðfestur með undirritun.
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2. Fjárhagsáætlun 2018 -2021
Guðlaugur Erlingsson KPMG sat fundinn undir þessum lið.

Stjórn vill benda á ekki verður um lántökur að ræða í þessari áætlun og áætluð niðurgreiðsla skulda á
áætlunartímabilinu er um 351 milljónir.
Ofangreind áætlun borin upp og samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

3. Framkvæmdaáætlun 2018
Lögð er fram uppfærð kostnaðaráætlun og áfangaskipting dags 13.10.2017 í uppbyggingu fráveitu. Umræða
um þessa áætlun og ljóst að skiptar skoðanir er um áfangaskiptingu og þarf að fara betur ofan í forsendur og
gildandi samninga. Þó er stjórn sammála um að stefna á að framkvæma Áfanga 1 í áætlunni að frágengnum
samningum við landeigendur.
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Lagður fram heildarlisti um áætlaðar framkvæmdir veitna árið 2018 upp á heildarfjárfesting kr. 103,6 milljónir
og er í samræmi við áður samþykkta rekstrar- og fjárfestingaráætlun 2018. Samþykkt samhljóða.

4. Önnur mál
a) Lagt fram til kynningar kvörtunarbréf til Orkustofnunar dags 2. okt. 2017, kvörtun vegna skilgreiningar á
mörkum dreifbýlisgjaldskrár vegna dreifingar raforku innan Fljótsdalshéraðs.
b) 2. fundargerð ráðgjafaráðs veitufyrirtækja lögð fram til kynningar.
c) Umsögn um deiliskipulag Eyvindará – 201601236.
d) Framkvæmdastjóri er að fara í frí og kemur til vinnu aftur 13. nóvember.
e) Rædd starfsmannamál.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.
Fundargerðin upplesin, samþykkt og fundi slitið kl. 13.10
Fundargerð ritaði Skúli Björnsson
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