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Fagleg aðstoð við gerð ársreiknings

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2021 fyrir Hjörnes ehf. 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. 

Til stjórnar og hluthafa í Hjörnesi ehf.

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

Ragnar Jóhann Jónsson
endurskoðandi

Akureyri, 8. apríl 2022.

Deloitte ehf.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ársreikningur og þær upplýsingar sem koma fram í honum eru á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra.
Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins. 
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Hlutdeild Hlutir
100% 9.000.000 

100% 9.000.000 

Tjörnesi, 8. apríl 2022.

Í stjórn 

Stjórn Hjörness ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins með undirritun sinni.

Stjórn félagsins leggur til að tap ársins verði yfirfært til næsta árs, en vísar að öðru leyti í ársreikninginn um
breytingar á eigin fé félagsins. 

Yfirlýsing stjórnar

Samtals..............................................................................................................

Skýrsla stjórnar

Tillaga til aðalfundar

Tjörneshreppur....................................................................................................

Í upphafi ársins líkt og í lok ársins var einn hluthafi í félaginu:

Eignir félagsins í árslok samkvæmt efnahagsreikningi námu......................................

Eiginfjárhlutfall félagins í árslok samkvæmt efnahagsreikningi nam............................

Ársreikningur Hjörness ehf. fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Tilgangur félagsins er m.a. Að vinna að jarðhitaleit í Tjörneshreppi og undirbúa mögulega nýtingu á heitu vatni
í sveitarfélaginu.

(24.008)
8.431.334 
8.431.334 

100,0%

Hluthafar

Starfsemin á árinu
Hagnaður (tap) félagsins á árinu samkvæmt rekstrarreikningi nam............................

Bókfært eigið fé í árslok samkvæmt efnahagsreikningi nam.......................................

Að áliti stjórnar Hjörness ehf. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að
glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.
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Skýr. 2021 2020

Rekstrartekjur ................................................................ 0 0 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .................................... 0 103.723 

Annar rekstrarkostnaður (24.355) (17.900)

(Rekstrartap), rekstrarhagnaður (24.355) 85.823 

Fjármunatekjur ............................................................... 347 850 

4 347 850 

(Tap), hagnaður ársins (24.008) 86.673 

Rekstrarreikningur ársins 2021
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Eignir Skýr. 31.12.2021 31.12.2020

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ............................................. 6 8.196.320 8.196.320 

8.196.320 8.196.320 

Veltufjármunir

Kröfur á tengd félög ........................................................ 9 189.044 2.559 

Aðrar skammtímakröfur ................................................... 69 187 

Handbært fé ................................................................... 45.901 256.276 

235.014 259.022 

8.431.334 8.455.342 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 7

Hlutafé .......................................................................... 9.000.000 9.000.000 

Óráðstafað eigið fé .......................................................... (568.666) (544.658)

Eigið fé 8.431.334 8.455.342 

Langtímaskuldir og skuldbindingar

0 0 

Skammtímaskuldir

0 0 

0 0 

8.431.334 8.455.342 

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir

Skuldir

Eigið fé og skuldir
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Skýr. 2021 2020

Rekstrarhreyfingar

(Rekstrartap), rekstrarhagnaður ....................................... (24.355) 85.823 

Veltufé (til), frá rekstri án vaxta og skatta (24.355) 85.823 

Aðrar rekstrartengdar eignir, lækkun ................................. 118 2.464 

Rekstrartengdar skuldir, (lækkun) ..................................... 0 (13.976)

Handbært fé (til), frá rekstri án vaxta og skatta (24.237) 74.311 

Innborgaðir vextir og arður .............................................. 347 850 

Handbært fé (til), frá rekstri (23.890) 75.161 

Fjárfestingahreyfingar

(Hækkun)/lækkun á kröfum á tengd félög .......................... (186.485) 29.225 

(186.485) 29.225 

Fjármögnunarhreyfingar

0 0 

(Lækkun), hækkun handbærs fjár ..................................... (210.375) 104.386 

Handbært fé í upphafi árs ................................................. 256.276 151.890 

Handbært fé í lok árs ....................................................... 45.901 256.276 

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2021
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1. Almennar upplýsingar

2. Grundvöllur reikningsskilanna

3. Mat og ákvarðanir

4. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig: 2021 2020

Vaxtatekjur af bankainnstæðum ........................................................................ 347 850 

347 850 

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

0 0 

347 850 

5. Tekjuskattur

Virkur tekjuskattur greinist þannig:
Fjárhæð % Fjárhæð %

(Tap), hagnaður fyrir skatta .......................... (24.008) 86.673 

Skatthlutfall ................................................ 4.802 20,0% (17.335) 20,0%
Aðrir liðir .................................................... (4.802) 20,0% 17.335 20,0%

Tekjuskattur samkvæmt rekstrarreikn. ........... 0 0,0% 0 0,0%

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í
íslenskum krónum sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins.

20202021

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir
sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir
er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar
eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti. 

Hjörnes ehf. er með heimilisfesti á Íslandi og er lögheimili félagsins að Ytri-Tungu, 641 Húsavík.

Hjörnes ehf. er einkahlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög.

Ekki kemur til greiðslu tekjuskatts á árinu 2022 þar sem tekjuskattsstofn félagsins er neikvæður í árslok 2021.
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Skýringar

6. Varanlegir rekstrarfjármunir

Hitavatns- Samtals
borhola

Kostnaðarverð

8.196.320 8.196.320 

8.196.320 8.196.320 

Afskriftir

0 0 

0 0 

Bókfært verð

8.196.320 8.196.320 

8.196.320 8.196.320 

0%

7. Eigið fé

Hlutafé greinist þannig:
Hlutir Hlutfall Fjárhæð

Heildarhlutafé í árslok  ............................................................ 9.000.000 100,0% 9.000.000 

9.000.000 100,0% 9.000.000 

Eigið fé greinist þannig: Hlutafé Óráðstafað Samtals
eigið fé eigið fé

9.000.000 (544.658) 8.455.342 
(24.008) (24.008)

9.000.000 (568.666) 8.431.334 

8. Tekjuskattseign/(-skuldbinding)

2021 2020

Staða í ársbyrjun ............................................................................................. 98.431 119.346 
Reiknaður tekjuskattur vegna ársins .................................................................. 1.142 (20.915)
Tekjuskattur til greiðslu á komandi ári ................................................................ 0 0 

Staða í árslok .................................................................................................. 99.573 98.431 

Tekjuskattseign/(-skuldbinding) greinast þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:
31.12.2021 31.12.2020

Áhrif af yfirfæranlegu skattalegu tapi  ................................................................ 99.573 98.431 

99.573 98.431 

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 9.000.000 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Hver króna nafnverðs
jafngildir einu atkvæði. 

Inneign / (skuldbinding)

Staða 1.1.2021 ................................................................................................

Staða 31.12.2021 ............................................................................................

Staða 1.1.2021 ................................................................................................

Staða 31.12.2021 ............................................................................................

Staða 1.1.2021 ................................................................................................

Staða 31.12.2021 ............................................................................................

Afskriftarhlutföll ...............................................................................................

Eigið fé 1.1.2021 ...................................................................
Hagnaður/(tap) ársins  ...........................................................

Eigið fé 31.12.2021 ................................................................
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Skýringar

8. Tekjuskattseign/(-skuldbinding) (framhald)

Yfirfæranlegt skattalegt tap nýtist til frádráttar skattalegum hagnaði í síðasta lagi sem hér segir:

31.12.2021 31.12.2020

492.158 492.158 
5.708 0 0 0 

497.866 492.158 

9. Tengdir aðilar

Engin veruleg viðskipti voru við tengda aðila árin 2021 og 2020.

Viðskipti við tengd félög árið 2021: Keypt þjónusta Seld þjónusta Kröfur Skuldir
og vörur og vörur

Tjörneshreppur, móðurfélag .......................... 0 0  189.044 0 

0 0  189.044 0 

Viðskipti við tengd félög árið 2020: Keypt þjónusta Seld þjónusta Kröfur Skuldir
 og vörur og vörur

Tjörneshreppur, móðurfélag .......................... 0 0  2.559 0 

0 0  2.559 0 

10. Reikningsskilaaðferðir

Skráning tekna

Skráning gjalda

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

 

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

Fjármagnsgjöld eru færð í rekstrarreikning á því tímabili sem þau falla til. Lántökukostnaður er eignfærður og afskrifaður
línulega yfir líftíma lánsins.

Viðskipti í öðrum myntum en íslenskum krónum eru umreiknuð yfir í krónur á gengi viðskiptadags. Gengismunur sem
myndast við greiðslu skulda og innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning. Peningalegar eignir og skuldir í erlendri
mynt eru umreiknaðar miðað við gengi myntar árslok og er áfallinn gengismunur færður í rekstrarreikning á meðal
fjármagnsliða. 

Gjöld sem stofnað er til við öflun tekna á tímabilinu eru færð sem rekstrarkostnaður. Gjöld sem stofnað er til á
reikningsárinu en varða síðari reikningsár eru færð til eignar í efnahagsreikningi sem fyrirframgreiddur kostnaður. Gjöld
sem varða reikningsárið en koma til greiðslu síðar, eru færð til skuldar sem áfallinn kostnaður í efnahagsreikningi.

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar yfirráð yfir seldri
vöru flytjast yfir til kaupanda, sem er almennt við afhendingu vöru. Þjónustutekjur eru eftir atvikum færðar á þeim
tímapunkti þegar þjónustan hefur verið innt af hendi, eða samhliða því sem þjónustan er veitt. Sala er sýnd í
rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta. Tekjur, sem innheimtar hafa verið á reikningsárinu en varða síðari
reikningsár, eru færðar til skuldar í efnahagsreikningi sem fyrirframinnheimtar tekjur. Tekjur, sem varða reikningsárið
en innheimtast eftir lok þess, eru færðar til eignar í efnahagsreikningi.

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og
fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega háðir
félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum grundvelli
og viðskipti við ótengda aðila.

Frá hagnaði ársins 2031 ...................................................................................

Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og ef um ótengda aðila væri að ræða.

Frá hagnaði ársins 2029 ...................................................................................
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Skýringar

10. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Skattamál

Varanlegir rekstrarfjármunir

Viðskiptakröfur

Handbært fé

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallins kostnaðar.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Útreikningur hans byggir á afkomu fyrir skatta að teknu tilliti til
varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattshlutfall er 20%.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru afskrifaðir línulega á áætluðum nýtingartíma þeirra, að teknu tilliti til vænts hrakvirðis.

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á áætluðum
nýtingartíma á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi, og er færður við 
rekstrarreikning við sölu.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins 
auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. Mismunurinn
stafar af því að tekjuskattsstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. 

Tekjuskattseign er metin á reikningskiladegi og er einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á móti
skattskyldum hagnaði í framtíðinni.

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni
nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir
eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og
öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.
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Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

2021 2020

Lögfræðiþjónusta ..................................................................................................... 0 (103.723)

0 (103.723)

Rekstrarkostnaður

2021 2020

Rafmagn og hiti ........................................................................................................ 6.055 0 
Ýmis kostnaður ........................................................................................................ 18.300 17.900 

24.355 17.900 

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2021 31.12.2020

Fjármagnstekjuskattur .............................................................................................. 69 187 

69 187 

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

31.12.2021 31.12.2020

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum ............................................................ 45.901 256.276 

45.901 256.276 

Sundurliðanir
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