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Áritun endurskoðanda

Til stjórnar YRKJU.

Garðabæ, 18. mars 2022

Löggiltur endurskoðandi

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings YRKJU fyrir árið 2021. Ársreikningurinn hefur að geyma

skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, efnahagsreikning, 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. 

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 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 2021 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um 

ársreikninga.

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. 

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Umfang aðstoðar
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Skýrsla stjórnar 

YRKJA – Sjóður æskunnar til ræktunar landsins var stofnaður árið 1992. Stofnfé sjóðsins samanstendur af

söluhagnaði bókarinnar Yrkju sem gefin var út árið 1990 í tilefni 60 ára afmælis Vigdísar Finnbogadóttur, þáverandi

forseta Íslands, sem og öðrum framlögum. Markmið sjóðsins er að kosta trjáplöntun íslenskra skólabarna á

grunnskólastigi á ári hverju og með því kynna mikilvægi skógræktar fyrir börnum.

Reykjavík, 18. mars 2022

Stjórn YRKJU staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir rekstrarárið 2021 með undirritun sinni.

Stjórn: 

Umsjón með gróðursetningu á vegum sjóðsins er í höndum Skógræktarfélags Íslands. 

Samkvæmt tekju-og gjaldareikningi námu tekjur umfram gjöld 4.5 millj. kr. á árinu 2021 sem færist til hækkunar á

óráðstöfuðu eigin fé. Eigið fé sjóðsins í lok desember 2021 nam 88.7 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.
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Tekju- og gjaldareikningur ársins 2021

Skýr. 2021 2020

Tekjur

1 465.578 1.591.358

0 410.800

255.150 0

5.590.996 0

6.311.724 2.002.158

Gjöld

118.155 1.487.134

1.200.000 1.200.000

2 443.685 395.824

1.761.840 3.082.958

Afkoma ársins 4.549.884  (1.080.800)

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

Vextir og verðbætur .....................................................................................

Trjáplöntur ...................................................................................................

Umsjón með gróðursetningu ........................................................................

Gengisbreyting verðbréfasafns  ...................................................................

Söluhagnaður verðbréfa  ..............................................................................

Styrkur frá Angústúra ehf. ...........................................................................
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Skýr. 2021 2020

Fastafjármunir 

54.918.901 0 

54.918.901 0 

Veltufjármunir

31.657.148 82.531.789 

970.352 104.363 

789.920 0 

333.031 333.031 

33.750.451 82.969.183 

Eignir umfram skuldir 88.669.352 82.969.183 

Eigið fé og skuldir 31. desember 2021

Skýr. 2021 2020

Eigið fé 

Bundið eigið fé: 

3 88.139.635 84.389.074 

Óráðstafað eigið fé:

 (620.568)  (1.419.891)

Skuldbindingar 

1.150.285 0 

Eigið fé samtals 88.669.352 82.969.183 

Verðbréf  .......................................................................................................

Arion, bústólpi 60 .........................................................................................

Stofnfé ...........................................................................................................

Arion, tékkareikningur ..................................................................................

Skógræktarfélag Íslands  ...............................................................................

Arion, sjóðsbók  ............................................................................................

Fjármagnstekjuskattur af óinnleystum hagnaði ............................................

Til ráðstöfunar samkvæmt skipulagsskrá .....................................................

5



Skýringar

1.

Vextir og verðbætur greinast þannig:

2021 2020

2.130.498 2.234.558 

 (514.635)  (643.200)

 (1.150.285) 0 

465.578 1.591.358 

2.

265.487 282.021 

0 47.558 

50.611 66.245 

127.587 0 
443.685 395.824 

3. Höfuðstóll

Yfirlit um höfuðstól: Óráðstafað 

Stofnfé eigið fé Samtals

84.389.074  (1.419.891) 82.969.183 

3.750.561  (3.750.561) 0 

4.549.884 4.549.884 

88.139.635  (620.568) 87.519.067 

Vextir og verðbætur

Vaxtatekjur til ráðstöfunar færðar í tekju- og gjaldareikning ......................

Greiddur fjármagnstekjuskattur ...................................................................

Yfirfært frá fyrra ári  ....................................................

Uppreikningur stofnfjár ................................................

Stofnfé í árslok .............................................................

Afkoma ársins ..............................................................

Vextir og verðbætur .....................................................................................

Heimasíða og umsýsla  ................................................................................

Eignastýringarþóknun ..................................................................................

Bjarni Hákonarson .......................................................................................

Soffía frænka ehf. ........................................................................................

Áætlaður fjármagnstekjuskattur  ..................................................................

Annar kostnaður 
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