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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og hluthafa Grænnar byggðar
Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2021 fyrir Grænni byggð byggt á þeim upplýsingum sem
stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.
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.
Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og
varkárni.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
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
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.

Garðabæ, 28. apríl 2022

Löggiltur endurskoðandi
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Skýrsla stjórnar

Grænni Byggð er vettvangur um sjálfbæra þróun byggðar.
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og íslenskar reikningsskilavenjur.
Rekstur ársins 2021
Rekstur Grænni byggðar á árinu 2021 var áfram litaður af heimsfaraldrinum. Aðildartekjur, sem mynda uppistöðu tekna
félagsins, jukust á árinu. Eigið fé í lok ársins var jákvætt um 3,0 m.kr. skv. efnahagsreikningi og hagnaður varð af rekstri
félagsins á rekstrarárinu að fjárhæð um 36 þ.kr. Styrkir voru lægri en árið 2020, en á árinu var sótt um ýmsa styrki sem
fengust, og verða greiddir á næstu árum. Laun og launatengd gjöld lækkuðu frá fyrra ári vegna þess að nýr
framkvæmdastjóri sem tók við í júlí er með lægra starfshlutfall. Vísað er til ársreikningsins um jöfnun taps og aðrar
breytingar á bókfærðu eigin fé.
Fjöldi ársverka hjá félaginu voru 0,87 og launa og starfsmannatengdur kostnaður félagsins námu um 10,6 m.kr. á árinu
2021. Fjöldi ársverka hjá félaginu voru 1,3 og launa og starfsmannatengdur kostnaður félagsins námu um 13,4 m.kr. á
árinu 2020.
Yfirlýsing stjórnar
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 ársreikninga.
Stjórn Grænnar byggðar staðfestir hér með ársreiking félagsins fyrir árið 2021 með undirritun sinni.
Reykjavík, 28. apríl 2022
Stjórn:
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Rekstrarreikningur ársins 2021

2021

2020

Aðildargjöld.................................................................................

11.504.500

10.643.800

Styrkir - (rannsóknarverkefni, rekstrar og almenn verkefni)........

600.000

1.800.000

Námskeiðs- og ráðstefnutekjur.....................................................

1.290.596

15.000

Rekstrartekjur alls

13.395.096

12.458.800

Skýr

2, 9

Rekstrartekjur

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld.............................................................

4,8

10.595.323

13.407.282

Rekstur skrifstofu og fasteignar....................................................

8

1.113.592

1.037.614

Annar rekstrarkostnaður...............................................................
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1.591.845

7.003.609

13.300.760

21.448.505

94.336

(8.989.705)

Vaxtatekjur...................................................................................

11.263

22.578

Vaxtagjöld....................................................................................

(69.530)

(35.370)

Fjármagnsliðir alls

(58.267)

(12.792)

36.069

(9.002.497)

Rekstrargjöld alls
Hagnaður (tap) ársins fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir

Hagnaður (tap) ársins

5

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir

Skýr

2021

2020

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ...............................................................................

333.413

47.526

Aðrar skammtímakröfur ..................................................................

5

32.412

32.412

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

3

3.807.012

3.692.084

4.172.837

3.772.022

4.172.837

3.772.022

3.149.001

3.112.932

Eigið fé alls

3.149.001

3.112.932

Lánardrottnar ....................................................................................

354.538

96.659

669.298

562.431

1.023.836

659.090

Skuldir samtals

1.023.836

659.090

Eigið fé og skuldir samtals

4.172.837

3.772.022

Veltufjármunir alls
Eignir samtals

Eigið fé og skuldir
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Eigið fé
Óráðstafað eigið fé

Skammtímaskuldir

Ýmsar skammtímaskuldir .................................................................
Skammtímaskuldir alls
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Sjóðstreymi ársins 2021

Skýr

2021

2020

36.069

(9.002.497)

36.069

(9.002.497)

(285.887)

3.206.702

364.746

(1.012.262)

78.859

2.194.440

114.928

(6.808.057)

114.928

(6.808.057)

3.692.084

10.500.141

3.807.012

3.692.084

Rekstrarhreyfingar
Afkoma ársins
Hreint veltufé (til) frá rekstri
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .....................................
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ...................................

Handbært fé (til) frá rekstri
Breyting á handbæru fé
Handbært fé í byrjun tímabils ..........................................................
Handbært fé í árslok
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Skýringar
1. 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.
2. Innlausn tekna
Tekjur af sölu á vörum eru færðar í rekstrarreikning þegar eignarhald flyst til kaupanda. Tekjur eru ekki færðar ef
veruleg óvissa er um innheimtu þeirra, tengdan kostnað eða að vörunni verði mögulega skilað.
3. Handbært fé
Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.
4. Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

2021

2020

Laun .........................................................................................................

8.921.178

11.233.600

Lífeyrissjóður.............................................................................................

949.048

1.221.211

Sjóðagjöld..................................................................................................

123.016

161.590

Tryggingagjald...........................................................................................

602.081

790.881

10.595.323

13.407.282

2021

2020

32.412
32.412

32.412
32.412

5. Aðrar skammtímakröfur
Aðrar skammtímakröfur sundurliðast þannig:
Aðrar skammtímakröfur.............................................................................

6. Eigið fé
Óráðstafað
eigið fé
Staða 1.1..............................................................................................................................
3.112.932
Hagnaður ársins.................................................................................................................
36.069
Staða 31.12
3.149.001

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

Samtals
3.112.932
36.069
3.149.001

7. Aðrar skammtímaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir sundurliðast þannig:

2021

2020

Ógreidd laun og launatengd gjöld..............................................................

666.927

510.253

Kreditkort..................................................................................................

2.371

52.178

669.298

562.431
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Sundurliðanir
8. Rekstrargjöld

2021

2020

Laun..............................................................................................................
Lífeyrissjóður................................................................................................
Sjóðagjöld.....................................................................................................
Tryggingagjald..............................................................................................

8.921.178
949.048
123.016
602.081
10.595.323

11.233.600
1.221.211
161.590
790.881
13.407.282

Ársverk

0,87

Rekstrargjöld greinast þannig:
Laun og launatengd gjöld

1,3

Rekstur skrifstofu
Húsaleiga ......................................................................................................
Hreinlæti, öryggisgæsla ofl. .........................................................................
Sími og áskriftargjöld....................................................................................
Pappír, prentun og ritföng.............................................................................
Rekstur tölvukerfis .......................................................................................
Námskeið og ráðstefnur innanlands..............................................................

482.338
158.557
25.181
25.464
422.052
0
1.113.592

175.973
0
55.611
0
369.660
436.370
1.037.614

387.630
401.170
0
189.351
448.012
100.880
14.356
26.288
24.158
0
1.591.845

371.370
4.937.126
147.565
187.565
499.087
349.565
354.374
114.179
26.098
16.680
7.003.609

Annar rekstrarkostnaður
Aðildargjald WGBC og erlend fræðsla.........................................................
Aðkeypt þjónusta .........................................................................................
Ferðakostnaður .............................................................................................
Funda- og viðskiptakostnaður ......................................................................
Reikningsleg aðstoð......................................................................................
Auglýsingar...................................................................................................
Risna og gjafir...............................................................................................
Gjaldfærð áhöld og tæki................................................................................
Bankakostnaður.............................................................................................
Annar kostnaður ...........................................................................................
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Sundurliðanir
9. Rekstrartekjur

2021

2020

11.504.500
1.030.096
600.000
260.500
13.395.096

10.643.800
0
1.800.000
15.000
12.458.800

Rekstrartekjur greinast þannig:
Rekstrartekjur
Aðildargjöld..................................................................................................
Námskeiðsgjöld............................................................................................
Styrkur..........................................................................................................
Dagur grænni byggðar..................................................................................
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