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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Vísindasjóðs Þroskaþjálfafélags Íslands

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Garðabæ, 12. maí 2021

Löggiltur endurskoðandi

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 notað faglega þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar að því markmiði að aðstoða

fyrirtækið við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga.

Ársreikningur og þær upplýsingar sem koma fram í honum eru á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra. Ársreikningur er

byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2020 fyrir Vísindasjóð Þroskaþjálfafélags Íslands byggt á

þeim upplýsingum sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og

varkárni.



Skýrsla stjórnar 

Rekstur ársins 2020

Yfirlýsing stjórnar 

Stjórn: 

Aðalstarfsemi félagsins er Starfsemi félagasamtaka 

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og íslenskar reikningsskilavenjur. 

Hagnaður varð af rekstri félagsins á rekstrarárinu að fjárhæð 26,6 m.kr. Eigið fé í lok ársins var jákvætt um 92,2 m.kr.

skv. efnahagsreikningi. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á bókfærðu eigin fé.

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu á árinu 2020, efnahag 

31. desember 2020 og breytingu á eigin fé á árinu 2020 í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu

og innihald ársreikinga.

Stjórn Vísindasjóðs Þroskaþjálfafélags Íslands staðfestir hér með ársreiking félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.



Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr 2020 2019

Rekstrartekjur 2, 7

Vísindasjóðsframlög ....................................................................................... 68.926.444 63.877.837 

Vaxtatekjur ..................................................................................................... 343.579 1.346.181 

69.270.023 65.224.018 

Rekstrargjöld

Vísindastyrkir ................................................................................................. 42.426.765 59.671.219 

Tölvukostnaður ............................................................................................... 50.793 0 

Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur ....................................................... 200.492 432.083 

42.678.050 60.103.302 

Hagnaður ársins 26.591.973 5.120.716 



Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir  Skýr 2020 2019

Veltufjármunir

8.083.489 8.289.158 

2 84.129.664 57.338.486 

92.213.153 65.627.644 

Eignir samtals 92.213.153 65.627.644 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 3

92.189.745 65.597.772 

92.189.745 65.597.772 

Skammtímaskuldir

23.408 29.872 

23.408 29.872 

Skuldir samtals 23.408 29.872 

Eigið fé og skuldir samtals 92.213.153 65.627.644 

Handbært fé .................................................................................................

Útistandandi vísindasjóðsgjöld ....................................................................

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

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



Sjóðstreymi ársins 2020

 Skýr 2020 2019

Rekstrarhreyfingar

Afkoma ársins  ................................................................................................ 26.591.973 5.120.716 

Hreint veltufé frá rekstri 26.591.973 5.120.716 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ................................................... 205.669  (1.008.306)

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .................................................  (6.464) 29.872 

199.205  (978.434)

Handbært fé frá rekstri 26.791.178 4.142.282 

Breyting á handbæru fé 26.791.178 4.142.282 

Handbært fé í byrjun tímabils 2 57.338.486 53.196.204 

Handbært fé í árslok 84.129.664 57.338.486 



Skýringar

1.

2.

2020 2019

            16.205.801           16.085.358 

            67.923.863           41.253.128 

Samtals handbært fé             84.129.664           57.338.486 

3.

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

Eigið fé

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

Handbært fé 

Handbært fé sundurliðast þannig:

Fag og fræðslusjóður.......................................................................................

Annað handbært fé..........................................................................................

Reikningsskilaaðferðir

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. 

Óráðstafað 

eigið fé

65.597.772 

26.591.973 

92.189.745 

Staða 1.1 ...........................................................................................................................................................

Hagnaður ársins .............................................................................................................................................

Staða 31.12 .......................................................................................................................................................



Undirritunarsíða

Framkvæmdastjóri ÞÍ
Anna Lilja Magnúsdóttir

Gjaldkeri og formaður Vísindasjóðs
Bjarnveig Magnúsdóttir

Meðstjórnandi
Valborg Helgadóttir

Meðstjórnandi
Þóranna Halldórsdóttir

Skoðunarmaður reikninga
Fanney Sumarliðadóttir

Skoðunarmaður reikninga
Sigríður Rut Hilmarsdóttir
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