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Áritun endurskoðanda
Til stjórnar Skógræktarsjóðs Húnavatnssýslu.
Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings Skógræktarsjóðs Húnavatnssýslu fyrir árið 2020.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, efnahagsreikning,
yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir, aðrar skýringar og sundurliðanir. Stjórnendur
eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgð okkar felst í ályktun
okkar um ársreikninginn.
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og
settar reikningsskilareglur. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er
varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka hvort sem er vegna sviksemi
eða mistaka.
Umfang aðstoðar
Við höfum notað faglega þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar að því markmiði að aðstoða
félagið við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga. Þar sem fagleg aðstoð við gerð ársreikninginn
er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist af okkur að staðfesta nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem
stjórnendur hafa lagt fram. Þar af leiðandi veitum við hvorki álit byggt á endurskoðun né ályktun byggða á könnun um
hvort ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og
varkárni.
Við faglega aðstoð okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu
félagsins á árinu, efnahag þess 31. desember 2020 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um
ársreikninga.
Garðabæ, 14. apríl 2021

Löggiltur endurskoðandi
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Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr.
Rekstrargjöld
Framlög til Skógræktarfélags A og V- Húnavatnssýslu ...............................
Greitt vegna umsjónar og grisjunar .............................................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................................................

Rekstrartap án fjármunatekna og fjármagnsgjalda

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur ............................................................................
Fjármagnstekjuskattur ..................................................................................

Afkoma ársins
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2020

2019

1.000.000
500.000
65.100
1.565.100

1.000.000
500.000
60.000
1.560.000

(1.565.100)

(1.560.000)

5.172.198
(316.949)
4.855.249

5.463.101
(517.746)
4.945.355

3.290.149

3.385.355

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir

Skýr

2020

2019

4.717.000
4.717.000

4.596.000
4.596.000

48.832.344
36.604.268
85.436.612

45.099.992
37.046.477
82.146.469

Fastafjármunir

90.153.612

86.742.469

Skammtímakröfur
Handbært fé .................................................................................................
Veltufjármunir

14.177
14.177

14.171
14.171

90.167.788

86.756.639
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Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir:
Lóðir og lönd ................................................................................................

Langtímakröfur
Arion banki, verðbréfasjóður ........................................................................
Bundin bankainnstæða ..................................................................................
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Veltufjármunir

Eignir samtals
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Eigið fé og skuldir 31. desember 2020

Skýr

2020

2019

89.167.788
89.167.788

85.756.639
85.756.639

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

90.167.788

86.756.639

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé .......................................................................................
Eigið fé
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Skammtímaskuldir
Ýmsar skammtímaskuldir .............................................................................
Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
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Sjóðstreymi ársins 2020

Skýr

2020

2019

3.290.149
3.290.149

3.385.355
3.385.355

0
0
0

0
0
0

Handbært fé til rekstrar

3.290.149

3.385.355

Langtímakröfur, lækkun (hækkun) ..........................................................

(3.290.143)
(3.290.143)

(3.385.347)
(3.385.347)
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Rekstrarhreyfingar
Afkoma ársins .........................................................................................
Veltufé til rekstrar
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Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ...................................................
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ..................................................

Fjárfestingahreyfingar

Breyting á handbæru fé
Handbært fé í byrjun tímabils .................................................................

4

14.171

14.163

Handbært fé í árslok

4

14.177

14.171
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Skýringar
Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir
1. Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er í megin atriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.
2. Varanlegir rekstrarfjármunir
Lóðir og lönd eru færð til eignar á fasteignamatsverði. Fasteignamat hækkaði um 133 þús. kr. milli áranna 2018 og
2019.
3. Bundin bankainnstæða
Bundin bankainnstæða er verðtryggð til 5 ára.
4. Handbært fé
Sjóður og bankainnstæður teljast sem handbært fé í efnahagsreikningi og við gerð yfirlits um sjóðstreymi.
5. Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir.

Jörðin Fjósar ................................................................................................
Hækkun fasteignamats .................................................................................

2020

2019

4.596.000
121.000
4.717.000

4.463.000
133.000
4.596.000

85.756.639
3.290.149
121.000
89.167.788

82.238.284
3.385.355
133.000
85.756.639

3.801.721

3.713.946

6. Eigið fé
Yfirlit um eigið fé:
Eigið fé 1.1. .................................................................................................
Afkoma ársins ..............................................................................................
Endurmat ársins ...........................................................................................
Eigið fé 31.12. .............................................................................................
Raunávöxtun sjóðsins:
Raunávöxtun sjóðsins ..................................................................................
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