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Reykjavík, 15. ágúst 2021

Fjármálastjórinn ehf. 

Berglind Ragnarsdóttir 

 

Skýrsla skoðunarmanns

Til stjórnar og hluthafa Landsmóts hestamanna ehf.

Ég hef aðstoðað við gerð ársreiknings fyrir Landsmót hestamanna vegna ársins 2020 í samræmi við alþjóðlegan
staðal ISRS 4410. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning,
sjóðstreymi og skýringar.

Ég hef skipulagt og hagað vinnu minni í samræmi við viðurkenndar aðferðir á Íslandi við gerð óendurskoðaðra
ársreikninga með það að markmiði að aðstoða Landsmót hestamanna ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í
samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi. Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum
upplýsingum frá stjórnendum þess.

Samkvæmt lögum er stjórn ábyrg fyrir gerð reikningsskilanna. Ég hef ekki endurskoðað ársreikningin og þar af
leiðandi ekki sannreynt grundvöll hans.
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Reykjavík, 15. ágúst 2021

 

  

 

 

Skýrsla stjórnar

Landsmót hestamanna ehf. var stofnað á árinu 2000. Tilgangur félagsins er að annast rekstur þeirra móta, keppna,
og sýninga, sem stofnendur félagsins taka ákvörðun um á hverjum tíma, svo og skyld starfsemi. Hagnaður af
starfsemi félagsins skal varið til mótahalds og sýninga, til eflingar, ræktunar og þjálfunar íslenska hestsins, svo og til
félagsstarfs hestamanna.

Ársreikningur Landsmóts hestamanna ehf. fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Hagnaður Landsmót hestamanna ehf. á árinu 2020 nam kr. 869.838. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir
félagsins kr. 6.535.373, bókfært eigið fé í árslok er neikvætt um kr. 14.649.268.

Hluthafar með yfir 10% eignarhlut í Landsmóti hestamanna ehf. þann 31.12.2020 eru:
Landssamband hestamannafélaga 66.67%
Félag hrossabænda 33.33%

Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Landsmóts hestamanna ehf. að í ársreikningi þessum komi fram allar
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri tímabilsins og
fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri Landsmóts hestamanna ehf. staðfesta hér með ársreikning
félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.
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Skýr. 2020 2019

Rekstrartekjur:

Styrkir ................................................................................................. 1.500.000 0 

Tekjur myndbönd WF ..................................................................... 635.744 0 

2.135.744 0 

Rekstrargjöld:

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................................... (651.268) (972.948)

Afskriftir birgða  ............................................................................... 0 (3.500.000)

Afskriftir viðskiptakrafna  ............................................................... 0 (1.934.101)

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna ..........................................  (604.933) (2.136.711)

 (1.256.201) (8.543.760)

Rekstrarhagnaður án fjármagnstekna og fjármagnsgjalda 879.543 (8.543.760)

Fjármunatekjur ..................................................................................  352 376 

Fjármagnsgjöld ..................................................................................  (10.057) (24.739)

(9.705) (24.363)

Hagnaður ársins 869.838 (8.568.123)

Rekstrarreikningur tímabilsins 2020



Eignir Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fastafjármunir

Dómarahús  ....................................................................................... 2 321.689 643.377 

Tímatökubúnaður  ........................................................................... 2 251.909 251.909 

Myndbönd Plús Film  ......................................................................  2.593.216 2.729.701 

Bergvík Spólur  .................................................................................  1.602.453 1.686.793 

Eiðfaxi upptökur og Landssýning  ................................................  1.185.980 0 

5.955.247 5.311.780 

Fastafjármunir 5.955.247 5.311.780 

Veltufjármunir

Aðrar skammtímakröfur .................................................................  162.007 886.788 

Handbært fé ......................................................................................  418.119 96.896 

Veltufjármunir 580.126 983.684 

6.535.373 6.295.464 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 3

Hlutafé ............................................................................................... 27.024.281 27.024.281 

Ójafnað tap ........................................................................................ (41.673.549) (42.543.387)

(14.649.268) (15.519.106)

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ................................................................................  0 623.497 

Skuldir við eigendur/LH ................................................................. 17.434.543 17.434.543 

Skuldir við eigendur/Félag Hrossabænda ....................................  3.756.530 3.756.530 

21.184.641 21.814.570 

21.184.641 21.814.570 

6.535.373 6.295.464 

Eigið fé, (neikvætt)

Eignir

Skuldir

Eigið fé og skuldir

Efnahagsreikningur 31. desember 2016



Skýr. 2020 2019

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður (-tap) fyrir skatta .............................................. 869.838 (8.568.123)

  

Afskriftir  ........................................................................................... 604.933 2.136.711 

 Veltufé til rekstrar 1.474.771 (6.431.412)

Aðrar rekstrartengdar eignir, lækkun ............................................ 724.781 8.827.255 

Rekstrartengdar skuldir, (lækkun) .................................................. (629.929) (554.698)

 Handbært fé til rekstrar 1.569.623 1.841.145 

Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir .................................. 2 (1.248.400) (1.775.572)

(1.248.400) (1.775.572)

Fjármögnunarhreyfingar

Lækkun á skammtímaskuldum við lánastofnanir ........................ 0 0 

0 0 

321.223 65.573 

Handbært fé í upphafi árs ............................................................... 96.896 31.323 

Handbært fé í lok árs ....................................................................... 418.119 96.896 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum: 

Hækkun(lækkun) á handbæru fé ....................................................

Yfirlit um sjóðstreymi tímabilisins 2020



Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Skráning tekna

2. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Tímatöku- Myndbönd Upptökur Videó Dómarahús Samtals

búnaður Plús film Eiðfaxi/Landssýning Bergvík  

Kostnaðarverð

Staða í ársbyrjun ........................... 2.519.086  3.591.711 0 1.775.572 3.216.881 11.103.250 

Eignfært á árinu ............................  1.248.400 0 1.248.400 

Staða í lok tímabilsins .................. 2.519.086 3.591.711 1.248.400 1.775.572 3.216.881 12.351.650 

Afskriftir

Staða í ársbyrjun ........................... 2.267.177 862.010 0 88.779 2.573.504 5.791.470 

Afskrift tímabilsins ...................... 0 136.485  62.420 84.340 321.688 604.933 

Staða í lok tímabilsins .................. 2.267.177 998.495 62.420 173.119 2.895.192 6.396.403 

Bókfært verð

Bókfært verð í ársbyrjun ............. 251.909 2.729.701 0 1.686.793 643.377 5.311.780 

Bókfært verð í lok tímabils ......... 251.909 2.593.216 1.185.980 1.602.453 321.689 5.955.247 

Afskriftarhlutföll .......................... 20% 5% 10% 5% 10%

3. Eigið fé 

Ójafnað eigið Hlutafé Ójafnað eigið Samtals

fé fé  

(42.543.387) 27.024.281 (42.543.387) (15.519.106)

 869.838 869.838 

(42.543.387) 27.024.281 (41.673.549) (14.649.268)

4. Skattamál 

Innlausn tekna af sölu á vörum og þjónustu eru bókaðar í rekstrarreikning þegar eignarhald flyst til kaupanda.  

Rekstrarniðurstaða tímabilsins ........................................................

Ársreikningur Landsmóts hestamanna ehf. fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar

reikningsskilareglur. Hann er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Eigið fé 1.1.2020 ...............................................................................

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

Félagið hefur farið fram á skattfrelsi sbr. 5 t. 4 gr. laga um tekjuskatt og eru því skattar vegna rekstrarársins ekki reiknaðir og 

ekki er gerð grein fyrir yfirfæranlegu tapi.  

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af framreiknuðu kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma áEftirfarandi á við um kostnaðaraðferð og er þá kaflanum fyrir neðan eytt)



Sundurliðanir

2020 2019

Auglýsingar og styrkir

Styrkur Bændasamtökin  ................................................................................... 1.500.000 0 

Tekjur 1.500.000 0 

Aðgangur að Worldfeng og sala á diskum 

Aðgangur að World Feng  ................................................................................ 635.744 0 

Tekjur 635.744 0 

 

Afkoma 635.744 0 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Launakostnaður LH ........................................................................................... (321.860) (344.000)

Aðkeypt þjónusta  .............................................................................................. (56.800) 0 

Ársreikningur og bókhald ................................................................................. (250.000) 0 

Auglýsingar  ......................................................................................................... 0 (411.930)

Annar kostnaður  ................................................................................................ (22.608) (217.018)

(651.268) (972.948)


