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 Staðfestingarbréf þetta er skrifað í tengslum við aðstoð KPMG við gerð ársreiknings 
Æðarræktarfélags Íslands fyrir árið 2020 í samræmi við ákvæði laga um ársreikninga nr. 3/2006.  

Við staðfestum að okkur er kunnugt um ábyrgð okkar á að gerð og glögg framsetning 
ársreikningsins sé í samræmi við lög um ársreikninga. Sú ábyrgð felur í sér að skipuleggja, 
innleiða og viðhalda innra eftirliti, eftir því sem við verður komið, sem varðar gerð og 
framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem 
er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi 
reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður. Við staðfestum að við höfum yfirfarið 
ársreikninginn og staðfestum að allar upplýsingar er varðar rekstur félagsins á árinu 2020 og 
efnahag þess í lok árs 2020 ásamt upplýsingum í skýrslu stjórnar séu viðeigandi og fullnægjandi.  
Við samþykkjum ársreikninginn. 

Jafnframt staðfestum við eftirfarandi: 

- Við höfum afhent ykkur öll gögn sem nauðsynleg eru til að gera ársreikning fyrir félagið 
í samræmi við lög. 

- Ekki er um að ræða aðrar kröfur eða skuldbindingar sem færa skal í ársreikninginn og 
engar aðrar hugsanlegar kröfur, hugsanlegar eignir eða hugsanlegar skuldbindingar sem 
færa skal í ársreikninginn lögum samkvæmt. 

- Við staðfestum að við höfum veitt ykkur allar upplýsingar um tengda aðila eins og þeir 
eru skilgreindir í lögum um ársreikninga nr. 3/2006 og staðfestum að öll veruleg 
viðskipti við tengda aðila koma fram í ársreikningnum.  

- Það hafa ekki komið upp nein raunveruleg eða hugsanleg álitamál um brot á lögum eða 
reglum né sviksemi sem leitt gæti til atburða sem hefðu veruleg áhrif á ársreikning 
félagsins.  

- Það hafa engir atburðir gerst eftir uppgjörsdag sem ber að færa í ársreikninginn eða skýra 
frá. 

- Við staðfestum að ekki leikur vafi um rekstrarhæfi félagsins.  

- KPMG hefur farið yfir ársreikning 2020 með okkur.  

 

Virðingarfyllst, 

Æðarræktarfélag Íslands 

 

_______________________________________ 

Páll Þórhallsson gjaldkeri  
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Staður: Dags. 

Stjórn:

formaður gjaldkeri

ritari

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar

Æðarræktarfélag Íslands var stofnað árið 1969. Félagið er búgreinafélag með aðild að Bændasamtökum Íslands.
Félagið vinnur að því að efla æðarrækt, meðal annars með því að stuðla að rannsóknum, fræðslu og leiðbeiningum
um atvinnugreinina og leita leiða til að draga úr tjóni í æðarvörpum af völdum vargs. Félagið fylgist með sölu á
æðardúni og styður við markaðsmál, m.a. með útgáfu kynningarefnis. Félagið starfar í deildum eftir landsvæðum.

Hagnaður var á rekstri á árinu að fjárhæð 1,9 millj. kr. Eigið fé félagsins nam 16,1 millj. kr. í árslok 2020.  Á árinu 
voru ekki greidd laun til stjórnar.

Stjórn Æðarræktarfélags Íslands staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.  

Covid-19 heimsfaraldurinn sem nú gengur yfir hefur veruleg áhrif á mörgum sviðum um allan heim. Veruleg óvissa 
ríkir um efnahagsleg áhrif faraldursins, svo sem vegna óvissu um hve lengi hann muni vara og hver áhrifin muni 
verða eftir að honum lýkur. Það er mat stjórnar að Covid-19 faraldurinn muni ekki hafa veruleg áhrif á rekstur 
félagsins.
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Stjórn og aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands.

Stykkishólmi 

KPMG ehf.

Staður, dagsetning, undirskrift

Ég undirritaður, kjörinn skoðunarmaður Æðarræktarfélags Íslands, hef skoðað bókhald félagsins fyrir árið 2020, borið
saman við fylgiskjöl og bankayfirlit og ekkert fundið athugavert. Tel ég ársreikninginn réttan.

Áritun endurskoðanda og skoðunarmanns

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Æðarræktarfélags Íslands fyrir árið 2020 byggt á þeim upplýsingum sem
stjórn félagsins hefur lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu og yfirlýsingu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410, sem fjallar um aðstoð við gerð
ársreiknings.

Við höfum notað sérfræðiþekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða félagið við að leggja
fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga. Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal
grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni, faglega hæfni og varkárni. 

Stjórn er ábyrg fyrir ársreikningnum og nákvæmni og heild þeirra upplýsinga sem hann byggir á. 

Þar sem aðstoð við gerð ársreiknings felur ekki í sér staðfestingavinnu er þess ekki krafist að við staðfestum nákvæmni
eða heild þeirra upplýsinga sem stjórn hefur lagt fram. Við höfum hvorki endurskoðað né kannað ársreikninginn og
látum því ekki í ljós álit á honum.
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Skýr. 2020 2019

Rekstrartekjur
2.002.000 1.710.000 

193.847 1.200.600 
1.140.000 500.000 

1 3.335.847 3.410.600 
Gjöld

1.072.362 521.644 
369.000 911.200 
195.179 2.874.187 

1.636.541 4.307.031 

1.699.306 896.431)(          

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
732 188.877 

229.289 452.932 
19.160)(            107.238)(          

161)(                 22.676)(            
210.700 511.895 

Afkoma ársins (neikvæð) ............................................................................... 3 1.910.006 384.536)(          

Verndun og friðun ............................................................................................
Innra starf ........................................................................................................

Fjármunatekjur  ................................................................................................

Markaðsstarf ...................................................................................................

Fjármagnsgjöld  ...............................................................................................
Fjármagnstekjuskattur .....................................................................................

Styrkir ..............................................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2020

Rekstrarafkoma (neikvæð)..............................................................................

Önnur framlög félaga .......................................................................................
Félagsgjöld ......................................................................................................

Matsbreyting fjárfestingarverðbréfa ................................................................
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Skýr. 2020 2019

Eignir
Veltufjármunir

7.000 6.000 
1d 13.556.836 13.327.547 
2 2.579.622 1.029.805 

Veltufjármunir samtals 16.143.458 14.363.352 

Eignir samtals 16.143.458 14.363.352 

Eigið fé
1.252.617 1.252.617 

14.890.841 12.980.835 
Eigið fé samtals 3 16.143.458 14.233.452 

Skuldir
Skammtímaskuldir

0 129.900 
Skammtímaskuldir samtals 0 129.900 

 
Skuldir samtals 0 129.900 

Eigið fé og skuldir samtals 16.143.458 14.363.352 

Viðskiptaskuldir ...............................................................................................

Óráðstafað eigið fé ..........................................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Ógreidd félagsgjöld .........................................................................................

Handbært fé ....................................................................................................
Fjárfestingarverðbréf .......................................................................................

Bundið eigið fé ................................................................................................
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Skýr. 2020 2019

Rekstrarhreyfingar
3 1.910.006 384.536)(          

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
229.289)(          452.932)(          

Veltufé frá (til) rekstrar 1.680.717 837.468)(          
Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:

1.000)(              4.000 
129.900)(          57.892)(            

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 130.900)(          53.892)(            

Handbært fé frá (til) rekstrar 1.549.817 891.360)(          
  

Fjárfestingarhreyfingar
0 925.070 

Fjárfestingarhreyfingar 0 925.070 

1.549.817 33.710 

1.029.805 996.095 

2.579.622 1.029.805 

 

Hækkun á handbæru fé ..................................................................................

Handbært fé í lok ársins .................................................................................

Afkoma ársins (neikvæð) .................................................................................

Matsbreyting fjárfestingarbréfa ...................................................................

Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ...........................................................
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ..........................................................

Sala á fjárfestingarverðbréfum .........................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ..................................................................................

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020
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1. Reikningsskilaaðferðir
a.

Innlausn tekna
b.

c. Handbært fé

d Skuldabréfaeign  

2. Handbært fé
Yfirlit bankareikninga:

31.12.2020 31.12.2019
2.579.390 1.029.573 

232 232 
2.579.622 1.029.805 

3. Eigið fé Bundið  Óráðstafað  

Yfirlit um eiginfjárreikninga: eigið fé eigið fé Samtals 

799.685 13.818.303 15.309.634 
452.932 452.932)(          0 

384.536)(          384.536)(          
1.252.617 12.980.835 14.233.452 

229.289 229.289)(          0 
1.910.006 1.910.006 

1.481.906 14.661.552 16.143.458 

Eigið fé 1.1.2019 ........................................................................
Matsbreyting flutt á bundið eigið fé ...........................................
Afkoma ársins (neikvæð) ............................................................

Skýringar

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 gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur eru færðar í samræmi við innheimtu félagsgjalda auk skila á búnaðargjaldi. Tekjur eru ekki færðar ef
veruleg óvissa er um innheimtu þeirra eða tengdan kostnað.

Handbært fé samanstendur af bankainnistæðum. 

Félagið hefur fjárfest í verðbréfum til skammtímaávöxtunar og eru þau færð sem sérstakur liður, 
fjárfestingarverðbréf, meðal veltufjármuna. Á reikningsskiladegi eru fjárfestingarverðbréf færð á markaðsvirði. 
Matsbreyting fjárfestingarverðbréfa er flutt á bundið eigið fé.

Reikn 12449 .....................................................................................................
Reikn 556620 ...................................................................................................

Eigið fé 31.12.2019 ....................................................................
Matsbreyting flutt á bundið eigið fé ...........................................
Afkoma ársins  ...........................................................................
Staða 31.12.2020 .......................................................................

Samtals ............................................................................................................
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2020 2019

Markaðsstarf:
602.700 0 

0 198.849 
416.342 241.798 

53.320 80.997 
1.072.362 521.644 

Verndun og friðun:
0 936.200 

369.000 25.000)(              
369.000 911.200 

Innra starf:
0 2.066.003 

16.800 86.800 
0 197.785 

158.379 160.766 
0 52.900 
0 44.500 

20.000 20.000 
0 245.433 

195.179 2.874.187 

Verndun afurðarheitis  ....................................................................................
Vöruþróun æðarræktun  ..................................................................................
Heimasíða .......................................................................................................
Auglýsingar .....................................................................................................

Sundurliðanir

Félagatal .........................................................................................................

Aðalfundur ......................................................................................................
Kostnaður vegna stjórnarfunda .......................................................................
Póstur, sími, ritföng, prentun ..........................................................................
Bókhald og aðstoð við ársuppgjör ...................................................................

Styrkir og endurgr. til deilda ............................................................................
Skráning æðarvarpa ........................................................................................

Leyfisgjöld ......................................................................................................
Ferðakostnaður ...............................................................................................
Félags- og aðildargjöld ....................................................................................
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