
Þórbergssetur
Ársreikningur

2014

Þórbergssetur

Hala
781 Höfn í Hotn¿firði
kt 601003-2870



Þórbergssetur
Ársreikningur

2014

Efnisyfidit
Könnunadlyknrn óháðs endurskoð¿nd¿

S\frsla stjórnar

Rekstrarreikningut

Efnahagsreikningur

Yfirlit um sióðstreymi

Sh.iringar

2

3

4

5

6

7-9



Könnunarályktun óháðs endurskoðanda

Til stiórnar og hluthafa I Þótbergssetri.

Við höfum kannað með$'lgjandi ársreikning Þórbergssetu r fyrr 
^nö 

2014. Ársreikningurinn hefur að geyma

sklfrslu stjómar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yFtlit um sjóðstreymi, upplysingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skfringar.

Ábyrgð stiórnar á ársreikningnum
Stjórn er ábyrg $rrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Stjórn er einnig ábyrg
fi7rir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé án

verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda við könnun
Abyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem byggir á könnuninni. I(önnun okkar var unnin í
samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á ársreikningum.
Samkvæmt staðlinum eigum við að leggja fram álykrun um hvort eitthvað hafi komið fram sem bendir til annars en

að ársreikningurinn gefi glögga mynd í samtæmi við lög um ársreikninga. Staðallinn gerir jafnframt kröfu um að við

&lgjr- siðareglum.

Slík könnun felur í sér $'rirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyir fiârmâlum og reikningsskilum
félagsins ásamt greiningum á hinum ymsu Liðum reikningsskilanna og öðrum könnunaraðgerðum.

I(önnun felur ekki í sét jafn viðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við
endurskoðun. Þar af leiðandi látum við álit um endutskoðun ekki í ljós.

Alyktun
Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu
félagsins â ânnu, efnahag þess 31. desember 2014 og breytingu á handbæru fé â árinu, í samræmi við lög um
ársreikninga.

júní
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Skfrsla stjórnar

Hagnaður Þórbergseturs á árinu 2014 nam kr. 85.846. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eþir stofnunarinnar k¡.
44.137.717, bókfært eigið fé í árslok erl<r. 42.995.449 og et eiginfjárhlutfall félagsins 97o/o.

Stofnuninn er sjálfseþarstofnun sem hefur meðal annars markmið um að efla rannsóknir og umfjöllun um störf
og dwerk Þórbergs Þórðarsonar rithöfund fuâHala í Suðursveit.

Að á¡iti stjórnar og framkvæmdastjóra Þórbergsseturs koma finm i ársreikningi þessum allar upplfsingar sem

nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu stofnunarinnar í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á
árinu.

Stjórn og framkvæmdastjóri Þórbergssenrrs staðfesta hér með ársreikning stofnunarinnar fyúr âúô 2074 meö
undi¡ritun sinni.

Hali í Suðursveit,30. júní2075

í stjórn

ñ'aç/S'ff^ L*{;,<s dJtÇv

¿Çfl; t

I
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Rekstrarreikningur ársins 201 4

Rekstrartekjur

Framlög og styrkir

Laun og launatengd gjöld

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður

Rekstrarhagnaður fyrlr afskrlftir

Afskriftir fasta$ármunâ ...................

Rekstrarhagnaður

Fjármunatekjur

Fjármagnsgjöld

Hagnaður ársins

Skfr

3

2014

72.158.569

10.075.000

(10.s61.460)

Q.264.620)
(6.544.426)

20r3

7.942.062

10.075.000

(e.03e.30s)

(1.430.783)

(3.311.713)

6

2.863.063

Q.61s.611)

4.235.261

Q.s29.101)

4

5

247.452

5.983

(167.58e)

1.706.160

2.483

(182.42s)

85.846 7.526.278
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Efnahagsreikningur 31. desember 2014

Eignir

FastafJármunlr

Varanlegir rekstrat$ármunir

Fjárfestingarwerðbréf ...........

VeltufJármunlr

Aðrar skammtímakröfur

Handbært fé

Elgnlr

Eigiö fé og skuldir
Eiglð fé
Hlutafé

óúöstaÍaöeigið fé

Eigið fé

Skammtlmaskuldlr

Viðskiptaskuldir

Aðræ sk¿mmtlmaskuldir

Skuldir

Eiglð fé og skuldlr

Skfr. 31.12.2014 31.12,2013

6 40.555.627

50.000

42.306.232

50.000

40.605.621 42.356.232

7

7

9

9

606.158

2.979.938

7.787.434

550.765

3.526.096 1.732.799

44.131.777 M.088.431

8

639.023

50.000

42.306.426

639.023

50.000

42.220.580

42.995.M9 42.909.603

598.575

537.693

594.592

584.236

1.736.268 7.778.828

1.736.268 7.778.828

44.737.777 44.088.437
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2014

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður

Afskriftir

Vettufé frá rekstri án vaxta og skatta

Aðrar rekstrartengdar eþir, lækkun, (rækkun)

Rekstrartengdar skuldir, (lækkun)

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta

Innborgaðir vextir

Greiddir vextir

Handbært fé frá rekstri

Fjárfestin gah reyfin gar

I(eyptir/seldir varanlegir rekstrar!ármunir

Fjármögnunarhreyfingar

Lækkun á skammtímaskuldum við lánastofnanir

Hækkun handbærs !ár
Handbært fé í upphafi ars

Handbært fé í lok árs

Skfr 2014 2013

7.706.760

2.529.107

247.452

2.675.617

2.863.063

575.276

(42.560)

4.235.261,

(1.122.490)

(643.3s2)

3.395.779

5.983

(167.s8e)

2.469.479

2.483

(182.42s)

3.234.173 2.289.477

(86s.000) 0

(86s.ooo) 0

0 (1.749.182)

0 (1.749.182)

2.369.173

550.765

540.295

70.470

2.979.938 550.765
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Skfringar

1. Starfsemi

Þórbergssetur starfâr samkvæmt lögurn run sjóði og stofiranir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá m. 19 / 1988.

Helstu markmið Þórbergsseturs eru að efla rannsóknir og umfjöllur um ævi, störf og riwerk Þórbetgs Þórðarsonar

ritlröfundar fuâ Hala í Suðursveit. Efla fræðastörf er tengjast söfnun, varðveislu og skráningu menningarminja í Suðursveit og

síðar Austur Skaftafelssfslu. Nliðla þekkingu á flölbreyttan hátt og standa Srir fræðslu til ferðamanna og almennings um

Þódrerg Þórðarson, sögrr og rnannlíf í Aush¡r Skaftafellssfslu.

2. Reikningsskitaaðferðir

Grundvöllur reikningsski lanna

Ársreikningur Þórbergsseturs S'rir árið 2074 er gerður í samrærni við lög urn ársreikninga og settar reikningsskilaregltrr.

Ársreikningurinn b¡'ggir á kostnaðarverðsreikningssklum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áðtrr.

Ársreiluringurinn er gerður í íslenskt¡m krónr¡¡n.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir

\¡ið gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög urn ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem

hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplfsingar í skfringum og tekjur og gjöld. \¡ið mat og ályktanit er byggt á

rey¡s1r', og fmsr.rrn öðrum þátrum sem taldir enr viðeigandi og m¡'¡dn gnrndvöll þeirra ákvarðânâ sem teknar eru t¡m bókfært

verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.

Brel'ti¡gu. á teikningshaldslegu mati eru færðar á því tinabili sem þær eiga sér stað.

Skráning tekna

Tekjur af vörusölu og þjónusru eru færðar þegar til ]>eirra hefur verið unnið. \¡ömsala er skráð þegar vönrr eru afhentar eða

vemlegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónusnrtekjur eru færðar þegar þjónustan hefur verið

innt af hendi. Sala er sj'nd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

\¡axtatekjur eru færðar $dr viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósenht.

Fjármagnskostnaður

Àllur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.

Skattamál

Þórbergssetur er sjálfseignarstofnun og er ekki skattskl'ldur aðili.

Varanlegir rekstrarfiármunir

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarf]ármnna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nftast
félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar rneð áreiðanlegum hætti. \/aranlegit rekstrarflármunir eru upphaflega

skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð vara¡rlegra rekstratflármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði

við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðat sem fashrr árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilli¡i ¡il

væntanlegs hrakvirðis.
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Skfringar

2. Reikningsskilaaðferðir (framhatd)

Verðbréf

önnur verðbréf eru flokkuð sern fjárfestingaverðbréf. Fiárfestingaverðbréf eru færð á gangvirði sem er markaðsvirði ef það

et byggt á áreiðanlegum forsendum, t.d. skráð á opinberu verðbréfaþingi. Matsbreytingâr en¡ færöat â gangvirðisreikning

meðal eigin fiârt â þvt tímabiti þegar þær verða til. Ef ekki er hægt að meta ma*aðsvirðið með áreiðanlegum hætti eru

f¡árfestingavetðbréfin færð á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að rnæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.

Viðskiptaskuldlr

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti tI gengismunar.

3. Laun og annar starfsmannakostnaður

2014 20t3

Lífeyrissjóður

8.333.332

703.022

845.106

680.000

7.255.787

580.463

723.055

480.000
Önnur launatengd gjöld
Ànnar starfsmannakostnaðut

4. Fjármunatekjur

Vaxtatekjur af bankareikningum

10.561.460 9.039.305

2014 2013

5.983 2.483

5.983 2.483

2014 2013

t67.589 182.425

167.589 1,82.425

5. Fjármagnsgjöld

Vaxtagjöld af skammtímaskuldum
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Skfringar

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Kostnaöapetð
Staða í ársbyrjun

Eþfært ââttnu

Staða I árslok

Afskdftit
Staða í átsbytjun

,tfskrift átsins .............

Afsktiftarhlutföll

Fasteignit og lóðir ....

7, Eigiö fé

Stofnfé

44.342.894

44.342.894 15.406.630 59.749.524

Fasteignit

og lóðir
Innréttingat Sarntals

0

74.541.630

865.000

58.884.524

865.000

5.675.888

709.486

10.902.N4

7.906.725

16.578.292

2.615.6tr

Staða I árslok

Bóldættvetö
Bókfætt verð í ársbyrjun 38.667.006

Bókfært verð I árslok 37 .r5:'5n

6.385.374 12.808.529 19.193.903

3.639.226 42.306.232

2.598.101 40.555.621

2% 70-25%

Fasteignarnat Vârryggþga-
mat

19.600.000 117.150.000

Minningat
sióður

Óráðstafað

eisið fé
Samtals

eisið fé

Eigið fé 1.1.2073

Afkoma árcins .............

Eigið fé 1.1.2014 639.023

Afkoma ársins

Eigið fé 31.12.2074 639.023 50.000 42.306.426 42.995.449

639.023 50.000 40.694.362

1.526.218

41.383.385

1.526.278

50.000 42.220.580

85.846

42.909.603

85.846

9Ársreikningur Þórbergsseturs



Sundurliðanir

2014

1.404.500

10.754.069

1.537.300

6.404.762

2013

Rekstrartekjur

Seldur aðgangseyrir ..............

Húsaleigutekjur

Aðrar tekjur

Menntamálaráðuneytið

Menningarráð Suðudands

Laun og annar starfsmannakostnaður

Vinnulaun
Bifreiðastyrkir
Dagpeningar

Tryggingagjald

Lífeyrissjóður

Sjúkra- og orlofsheimilasjóður

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Vefsíða og annar tölvukost¡aður

Sími

Pappír, prentun og ritföng
Bækur, blöð og áskrift
Endurskoðun og reikningsskil

Bókhaldsþjónusta

Gjafir og styrkir

12.758.569 7.942.062

9.800.000

275.000

10.000.000

75.000

10.075.000 10.075.000

7.255.787

0

480.000

602.609

580.463

720.446

8.333.332

200.000

480.000

701.039

703.022

144.067

10.5ó1.4ó0 9.039.305

Tryggingar

877.583

352.743

0

116.500

495.474

422.320

0

0

170.678

358.311

5.995

0

429.242

361.816

40.000

64.747

2.264.620 1.430.783

An nar rekstrarkostnaður

Rafmagn og hiti
Viðhald húsnæðis

\rátryggingar húsnæðis

Fasteþagjöld
Àðkeyptur akstur

Smááhöld

\¡iðhald áhalda og tækja

Àugllîsingar

Félagsgjöld

Funda- og viðskiptakostnaður

Önnur aðkeypt þjónusta

1.545.609

1.380.659

288.227

362.300

103.702

574.703

57.155

7.538.727

185.902

410.577

96.871

1.152.349

693.266

223.738

347.882

35.821

0

40.598

530.278

137.781

150.000

0
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Viðauki við skiringar

A. Aðrar peningalegar eignir

Aðrar skammtlmakröfur
31.12.20t4 31.12.2013

Fjölrrir Torfason

Handbætt fé

Handbært fé félagsins samanstendur af óbundnum bankainnstæðum.

Bankainnistæður í íslenskum krónum

37.12.2074 31.12.2013

606.158 1.787.434

606.158 1.787.434

2.919.938 550.7ó5

2.919.938 550.765

31.72.2014 37.12.2013

598.575 594.592

598.575 594.592

31.12.2014 31.12.2013

B. Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldit

Innlendar viðskiptaskuldrr

Aðrat skammtlmaskuldir

Virðisaukaskattur 12.652

525.041

77.535

566.70rÖgreidd laun og launatengd gjöld

537.693 584.236
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