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Rekstur ársins 2020 og framtíðarhorfur

1. Skólaskrifstofa Hornafjarðar
2. Menningarmiðstöð Hornafjarðar
3. Nýsköpunarmiðstöð Íslands
4. Náttúrustofa Suðausturlands
5. Háskóli Íslands
6. Ríki Vatnajökuls ehf.
7. Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
8. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
9. Matís

10. Háskólafélag Suðurlands
11. Vatnajökulsþjóðgarður
12. Vöruhúsið

Höfn í Hornafirði, 15. apríl 2021

Stjórn:

Forstöðumaður

Stjórn og forstöðumaður hafa í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2020 og staðfest hann með undirritun sinni.
Stjórn og forstöðumaður leggja til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Meðalfjöldi starfsmanna félagsins á árinu umreiknaður í heilsársstörf (ársverk) var fjórir (2019: þrír).

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Nýheimar Þekkingarsetur er sjálfseignarstofnun og tilgangur hennar er að stuðla að eflingu félagslegrar virkni,
menntunar og menningarlífs á Suðausturlandi skv. 3. grein skipulagsskrár.

Rekstrartekjur stofnunarinnar námu 51,1 millj. kr. á árinu 2020 og hækkuðu um 3,1 millj. kr. milli ára eða um 6%. Tap
stofnunarinnar á árinu 2020 nam 7,7 millj. kr.

Eigið fé stofnunarinnar í árslok nam 10,1 millj. kr. (2019: 17,8 millj. kr.) að meðtöldu stofnfé stofnunarinnar að fjárhæð
1,4 millj. kr.

Stofnaðilar í Nýheimum Þekkingarsetri eru 12 í árslok eins og í upphafi árs. Þeir eru:

Covid-19 faraldurinn hefur haft mikil áhrif á heimsbyggðina. Ekki er talið að hann hafi haft teljanleg áhrif á reksturinn.
Úrræði stjórnvalda hafa ekki verið nýtt og ekki leikur vafi á rekstrarhæfi stofnunarinnar. Sjá nánar í skýringu 14.
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Til stjórnar og stofnaðila Nýheima Þekkingarseturs.

Höfn í Hornafirði, 15. apríl 2021

KPMG ehf.

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á
árinu, fjárhagsstöðu þess 31. desember  2020 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um ársreikninga.

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að
í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um
ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Inngangur

Umfang könnunar

Ályktun

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Nýheima Þekkingarseturs fyrir árið 2020. Ársreikningurinn hefur að geyma
rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar.

Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga
nr. 3/2006. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem er byggð á könnuninni.

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400 um könnun ársreikninga. Könnun ársreiknings
felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og
öðrum könnunaraðgerðum. Könnun er talsvert umfangsminni en endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla og er því ekki víst við fáum vitnesku um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við
endurskoðun.  Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á ársreikningnum.
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Skýr. 2020 2019

22.916.000 22.000.000 
12.900.000 12.895.195 
13.989.507 8.772.318 

8 1.291.325 4.337.921 
51.096.832 48.005.434 

13.576.750 3.555.226 
9 40.464.223 30.897.538 

4.933.284 4.213.636 
58.974.257 38.666.400 

7.877.425)(       9.339.034 

110.768 277.949 
26.285)(            116.024)(          

109.227 0 
193.710 161.925 

7.683.715)(       9.500.959 

12 7.683.715)(       9.500.959 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur ..........................................................................................................

(Tap) hagnaður ársins .........................................................................................

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

(Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt ...............................................................................

Rekstrarreikningur árið 2020

Rekstrartekjur

(Rekstrartap) -hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ............................

Framlag Mennta- og menningarmálaráðuneytisins .............................................

Kostnaður vegna verkefna ...................................................................................
Laun og launatengd gjöld  ...................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ......................................................................................

Rekstrargjöld

Aðrar tekjur .........................................................................................................
Styrkir og framlög ................................................................................................
Framlag frá SASS vegna samstarfssamnings ......................................................

Gengismunur ......................................................................................................
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Skýr. 2020 2019
Eignir

10 120.000 120.000 
Fastafjármunir 120.000 120.000 

2.906.402 252.620 
20.029.557 19.115.711 
22.935.959 19.368.331 

23.055.959 19.488.331 

Eigið fé
11 1.440.000 1.440.000 

8.706.865 16.390.580 
12 10.146.865 17.830.580 

195.521 154.441 
13 10.827.418 0 

1.886.155 1.503.310 
Skammtímaskuldir 12.909.094 1.657.751 

Skuldir samtals 12.909.094 1.657.751 

23.055.959 19.488.331 

Fyrirframinnheimtar tekjur ...................................................................................

Eigið fé

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

Aðrar skammtímaskuldir .....................................................................................

Eigið fé og skuldir samtals

Eignir samtals

Veltufjármunir

Eignarhlutir í öðrum félögum ...............................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Viðskiptakröfur ....................................................................................................

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

Handbært fé ........................................................................................................
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Skýr. 2020 2019
Rekstrarhreyfingar

12 7.683.715)(       9.500.959 
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Veltufé (til) frá rekstri 7.683.715)(       9.500.959 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
2.653.782)(       205.553)(          

11.251.343 421.634 
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 8.597.561 216.081 

Handbært fé frá rekstri 913.846 9.717.040 

913.846 9.717.040 

19.115.711 9.398.671 

20.029.557 19.115.711 

(Tap) hagnaður ársins ............................................................................................

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

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

Skammtímakröfur, hækkun ................................................................................

Handbært fé í árslok ...........................................................................................

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

Skammtímaskuldir, hækkun ...............................................................................
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1. Félagið 

Reikningsskilaaðferðir
2. Grundvöllur reikningsskilanna

3. Erlendir gjaldmiðlar

4. Innlausn tekna

5. Eignarhlutir í  öðrum félögum

6. Viðskiptakröfur

7. Handbært fé

8. Aðrar tekjur
Aðrar tekjur greinast þannig: 2020 2019

1.291.325 4.337.921 
1.291.325 4.337.921 

9. Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig: 2020 2019

33.010.950 25.206.448 
4.438.942 3.350.632 
3.014.331 2.340.458 

40.464.223 30.897.538 

4 3

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnstæðum.

Önnur launatengd gjöld .........................................................................................

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

Seld þjónusta .........................................................................................................

Mótframlag í lífeyrissjóð ........................................................................................

Aðrar tekjur samtals ...............................................................................................

Laun og launatengd gjöld samtals .........................................................................

Ársverk ..................................................................................................................

Skýringar

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum
gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í lok ársins. Gjaldmiðlagengismunur sem myndast
er færður í rekstrarreikning. 

Nýheimar Þekkingarsetur („Félagið“) er íslensk sjálfseignarstofnun og er lögheimili hennar að Litlubrú 2 á Höfn í
Hornafirði. Tilgangur stofnunarinnar er að stuðla að eflingu félagslegrar virkni, menntunar og menningarlífs á
Suðausturlandi skv. 3. grein skipulagsskrár.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður og birtur í íslenskum krónum. Hann er gerður eftir
sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur vegna framlaga aðildarfélaga samlagsins eru færðar miðað við samþykktar fjárveitingar. Tekjur af sölu á
vörum og þjónustu eru færðar þegar hending hefur farið fram og kröfuréttur myndast. 

Eignarhlutir í öðrum félögum eru færðir á kostnaðarverði, að frádreginni virðisrýrnun, ef við á.

Viðskiptakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins, en hér er ekki um
endanlega afskrift að ræða. Annars vegar er um að ræða niðurfærslu vegna krafna sem sérstaklega hafa verið
metnar í tapsáhættu og hins vegar niðurfærslu til að mæta almennri áhættu. Niðurfærslan er dregin frá
viðskiptakröfum í efnahagsreikningi.
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Skýringar

10. Eignarhlutir í félögum
Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

2020 2019

Bókfært verð Bókfært verð

Skráð hlutabréf, færð á markaðsverði:
120.000 120.000 
120.000 120.000 

11. Stofnfé

12. Yfirlit eiginfjárreikninga

Óráðstafað
Stofnfé eigið fé Samtals

1.440.000 6.889.621 8.329.621 
0 9.500.959 9.500.959 

1.440.000 16.390.580 17.830.580 
0 7.683.715)(       7.683.715)(       

1.440.000 8.706.865 10.146.865 

13. Fyrirframinnheimtar tekjur

14. Önnur mál

Fyrirframinnheimt framlög vegna verkefna sem unnin verða á næstu árum eru færð sem fyrirframinnheimtar tekjur.

Eigið fé 31.12.2020.......................................................................

Ríki Vatnajökuls ......................................................................................................

Eigið fé 1.1.2019.........................................................................
Hagnaður ársins ..........................................................................

Heildarstofnfé samkvæmt samþykktum stofnunarinnar er 1,4 millj. kr.

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 verða
eftir að honum lýkur. Það er mat stjórnenda að hann hafi ekki haft veruleg áhrif á reksturinn árunum 2020 og 2021.
Úrræði stjórnvalda hafa ekki verið nýtt og ekki leikur vafi á rekstrarhæfi stofnunarinnar.

Eigið fé 31.12.2019.......................................................................
Tap ársins ....................................................................................
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