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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og hluthafa Sjávarútvegsráðstefnunnar ehf

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Garðabæ, 19. janúar 2021

Löggiltur endurskoðandi

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.

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

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2020 fyrir Sjávarútvegsráðstefnuna ehf byggt á þeim

upplýsingum sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, sem fjallar um faglega

aðstoð við gerð ársreiknings.

Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og

varkárni.

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.



Skýrsla stjórnar 

Rekstur ársins 2020

Eignarhlutur %

25.000 4%

25.000 4%

Ögurvík ehf 25.000 4%

SFS 25.000 4%

20.000 3%

Vísir hf 20.000 3%

10.000 2%

Sjávariðjan Rifi ehf 10.000 2%

Navis ehf 10.000 2%

Oddi hf 10.000 2%

74 aðrir hluthafar 415.000 70%

595.000 100%

Yfirlýsing stjórnar 

Reykjavík, 19. janúar 2021

Stjórn: 

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 ársreikinga.

Stjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar ehf staðfestir hér með ársreiking félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Aðalstarfsemi félagsins er skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum 

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og íslenskar reikningsskilavenjur. 

Tap varð af rekstri félagsins á rekstrarárinu að fjárhæð 2,1 m.kr. Eigið fé í lok ársins var jákvætt um 4,6 m.kr. skv.

efnahagsreikningi. Stjórn félagsins leggur til að það verði ekki greiddur arður á árinu 2020 vegna rekstrar á árinu

2019. Vísað er til ársreikningsins um jöfnun taps og aðrar breytingar á bókfærðu eigin fé.

Hlutafé félagsins nam 595 þús. kr. þann 31.12.2020 og greinist það eftirfarandi: 

Royal Iceland ehf

Hafnarfjarðarhöfn

Markmar ehf

Klofningur ehf



Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr 2020 2019

Rekstrartekjur 2, 6

Sala vöru og þjónustu............................................................................ 0 19.916.027 

Rekstrartekjur alls 0 19.916.027 

Rekstrargjöld

Funda- og ráðstefnukostnaður............................................................... 5 1.783.146 16.750.650 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður........................................................ 278.851 1.828.735 

Rekstrargjöld alls 2.061.997 18.579.385 

Hagnaður (tap) ársins fyrir fjármagnsliði  (2.061.997) 1.336.642 

Fjármagnsliðir 5

Vaxtatekjur............................................................................................. 10.023 94.577 

Vaxtagjöld.............................................................................................. 0 0 

Fjármagnsliðir alls 10.023 94.577 

Hagnaður (tap)ársins fyrir skatta  (2.051.974) 1.431.219 

Tekjuskattur...........................................................................................  (289.744)

Hagnaður (tap) ársins  (2.051.974) 1.141.475 



Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir  Skýr 2020 2019

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur  ....................................................................................... 124.000 124.000 

Aðrar skammtímakröfur  .......................................................................... 55.907 585.098 

Handbært fé .............................................................................................. 3 4.453.110 6.310.250 

Veltufjármunir alls 4.633.017 7.019.348 

Eignir samtals 4.633.017 7.019.348 



Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir  Skýr 2020 2019

Eigið fé 4

Hlutafé ...................................................................................................... 595.000 595.000 

Lögbundinn varasjóður  ........................................................................... 148.750 148.750 

Óráðstafað eigið fé ................................................................................... 3.889.267 5.941.241 

Eigið fé alls 4.633.017 6.684.991 

Skammtímaskuldir

Reiknaðir skattar ársins ............................................................................ 334.357 

Skammtímaskuldir alls 0 334.357 

Skuldir samtals 0 334.357 

Eigið fé og skuldir samtals 4.633.017 7.019.348 



Sjóðstreymi ársins 2020

 Skýr 2020 2019

Rekstrarhreyfingar

Afkoma ársins  (2.051.974) 1.141.475 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Uppfærð tekjuskattsskuldbinding ................................................................ 11 0  (44.613)

Hreint veltufé frá rekstri  (2.051.974) 1.096.862 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ................................................ 529.191 4.204.307 

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ..............................................  (334.357) 291.066 

194.834 4.495.373 

Handbært fé (til) frá rekstri  (1.857.140) 5.592.235 

Fjárfestingahreyfingar

Kaupverð eigna ............................................................................................ 5 0 0 

0 0 

Fjármögnunarhreyfingar

Greiddur arður  ............................................................................................. 0 0 

0 0 

Breyting á handbæru fé  (1.857.140) 5.592.235 

Handbært fé í byrjun tímabils ...................................................................... 3 6.310.250 718.015 

Handbært fé í árslok 4.453.110 6.310.250 



Skýringar

1.

2.

Tekjur ársins 2020 2019

0 19.916.027 

0 19.916.027 

3.

4.

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

Eigið fé

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. 

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. 

Handbært fé 

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

Innlausn tekna

Tekjur af reglulegri starfsemi 

Lögbundinn Óráðstafað 

Hlutafé varasjóður eigið fé Samtals

595.000 148.750 5.941.241 6.684.991 

 (2.051.974)  (2.051.974)

595.000 148.750 3.889.267 4.633.017 

Staða 1.1

Hagnaður ársins

Staða 31.12



Sundurliðanir

5. 2020 2019

Rekstrargjöld greinast þannig:

Funda og ráðstefnukostnaður

0 10.546.467 

Aðkeypt þjónusta 1.463.470 3.989.350 

255.717 1.645.468 

63.959 569.365 

1.783.146 16.750.650 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:

250.000 350.000 

0 1.350.568 

28.851 128.167 

278.851 1.828.735 

Rekstrargjöld

Endurskoðun og réikningsskil

Virðisaukaskattur vegna blandaðrar starfsemi

Annar kostnaður

Ráðstefnukostnaður

Auglýsingar

Vefsíða


