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Fagleg aðstoð við gerð ársreiknings

Til stjórnar Tækniminjasafns Austurlands

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2021 fyrir Tækniminjasafn Austurlands 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 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 forstöðumanns á ársreikningnum
Ársreikningur og þær upplýsingar sem koma fram í honum eru á ábyrgð stjórnar og forstöðumanns.
Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins.

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.

Egilsstaðir, / 2022

Deloitte ehf.

Sigurður Álfgeir Sigurðsson
endurskoðandi
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Seyðisfjörður,          /         2022

Í stjórn 

Forstöðumaður

Skýrsla stjórnar

Það er erfitt að lýsa með orðum því risavaxna og nær óyfirstíganlega verkefni sem blasti við í ársbyrjun, flestar
byggingar safnsins ónýtar eða skemmdar og yfirvofandi ógn um frekari skriðuföll mjög áþreifanleg.
Renniverkstæðið, Gamla Skipasmíðastöðin og elsti hluti Vjelasmiðjunnar gjöreyðilögðust, skemmdir urðu á Angró
og skemmunni næst við það af völdum flóðbylgju sem skall á húsunum í kjölfar skriðunnar sem og öðrum hlutum
Vjelasmiðjunnar. Mikill hluti sýninga og safnkosts safnsins hvarf í aurinn og óvíst var hversu miklu mætti bjarga.
Ljóst var að um eitt mesta tjón á íslenskum menningararfi var að ræða, enda eyðilögðust til viðbótar fjöldi húsa
með mikið menningarsögulegt gildi. Það voru því ærin verkefni sem biðu úrlausnar þegar árið 2021 gekk í garð og
framtíð safnsins í algeru uppnámi og óvissu.

Eðlilega einkenndist starfsemi safnsins árið 2021 að mestu að því að fást við eftirmála skriðufallanna á einn eða
annan hátt, enda aðstæður þess fordæmalausar hér á landi. Þá var líka strax farið að huga að endurreisn þess og
uppbyggingu.

Ljóst er að safnið er með öllu háð opinberu fé og rekstrarstyrk sveitarfélagsins og mikið í húfi sé slíkur grundvöllur
ekki tryggður þar sem tekjumöguleikar safnsins eru mjög takmarkaðir eins og sakir standa. Það verður þó ekki
annað sagt en að safnið mætir velvild í hvívetna og ljóst að stuðningur við uppbyggingu þess er til staðar, það má
þó aldrei slá slöku við.

Um bætur sem safnið fékk má sjá nánar í skýringu nr. 9

Ársreikningur Tækniminjasafns Austurlands fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Hagnaður safnsins á árinu 2021 nam kr. 197.242.022,-. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir safnsins kr.
209.026.855,-, bókfært eigið fé í árslok er kr. 207.017.442,- og er eiginfjárhluta í lok árs 99%. Stöðugildi að
meðaltali eru tvö.

Tækniminjasafn Austurlands er rekið sem sjálfseignarstofnun í umsjá Múlaþings og starfar samkvæmt settri
skipulagsskrá og er verksvið þess söfnun og varðveisla muna, mannvirkja og annarra gagna, er snerta sögu
tækniþróunar á Austurlandi.

Það er álit stjórnar og forstöðumanns Tækniminjasafns Austurlands að í ársreikningi þessum komi fram allar
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu safnsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri
þróun á árinu. Stjórn og forstöðumaður staðfesta hér með ársreikning safnsins fyrir árið 2021 með undirritun sinni.
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Skýr. 2021 2020

Rekstrarstyrkir ................................................................................... 6.120.000 10.900.000 

Verkefnastyrkir ................................................................................. 17.261.255 6.550.000 

Aðrar tekjur ....................................................................................... 209.432.078 1.863.240 

Kostnaðarverð seldra vara .............................................................. (273.121) (268.916)

Laun og annar starfsmannakostnaður .......................................... 3 (19.133.718) (8.454.116)

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................................... (10.390.310) (3.961.390)

Annar rekstrarkostnaður ................................................................. (6.499.928) (4.658.595)

Rekstrarhagnaður 196.516.256 1.970.223 

Fjármunatekjur .................................................................................. 742.074 2.289 

Fjármagnsgjöld .................................................................................. (16.308) (559.375)

4 725.766 (557.086)

Hagnaður ársins 197.242.022 1.413.137 

Rekstrarreikningur ársins 2021
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Eignir Skýr. 31.12.2021 31.12.2020

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ........................................................... 5 766.000 10.454.000 

766.000 10.454.000 

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur ................................................................................. 6 6.878.335 94.758 

Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 6 3.056.994 1.006.851 

Markaðsverðbréf .............................................................................. 7 50.036.128 0 

Handbært fé ...................................................................................... 6 148.289.398 1.770.906 

208.260.855 2.872.515 

209.026.855 13.326.515 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Sérstakur endurmatsreikningur ...................................................... 7.766.000 10.454.000 

Eigið fé í upphafi árs ....................................................................... 2.009.420 596.283 

Afkoma ársins ................................................................................... 197.242.022 1.413.137 

207.017.442 12.463.420 

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ................................................................................ 8 904.434 181.950 

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................. 8 1.104.979 681.145 

2.009.413 863.095 

209.026.855 13.326.515 

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé

Eignir

Skuldir

Eigið fé og skuldir
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Skýr. 2021 2020

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður ............................................................................. 196.516.256 1.970.223 

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta 196.516.256 1.970.223 

Vörubirgðir, lækkun ......................................................................... 0 60.000 

Aðrar rekstrartengdar eignir, (hækkun) ........................................ (9.036.167) (479.004)

Rekstrartengdar skuldir, hækkun, (lækkun) .................................. 1.146.318 (384.450)

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 188.626.407 1.166.769 

Innborgaðir vextir  ........................................................................... 908.393 2.450 

Greiddir vextir .................................................................................. (16.308) (559.536)

Handbært fé frá rekstri 189.518.492 609.683 

Fjárfestingahreyfingar

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ................................................. 5 7.000.000 0 

Keypt markaðsverðbréf .................................................................. (50.000.000) 0 

(43.000.000) 0 

Hækkun handbærs fjár .................................................................... 146.518.492 609.683 

Handbært fé í upphafi árs ............................................................... 1.770.906 1.161.223 

Handbært fé í lok árs ....................................................................... 148.289.398 1.770.906 

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2021
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Skráning tekna

Varanlegir rekstrarfjármunir

Birgðir

Vörubirgðir og aðrar vörur í vinnslu eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvort sem lægra reynist.

Kostnaðarverð birgða samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í

söluhæft ástand. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum sölukostnaði.

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar eða

verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan hefur verið

innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

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 skráðir á

fasteignamati.

Tækniminjasafn Austurlands er sjálfseignarstofnun og starfar samkvæmt settri skipulagsskrá

Tækniminjasafns Austurlands vinnur að söfnun og varðveisla muna, mannvirkja og annarra gagna er snerta sögu tækniþróunar

á Austurlandi.

Ársreikningur Tækniminjasafns Austurlands 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.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað. 

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

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. 
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Skýringar

2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Verðbréf

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

3. Laun og annar starfsmannakostnaður

2021 2020

Laun ....................................................................................................................................................... 14.403.465 6.899.563 

Lífeyrissjóður ....................................................................................................................................... 2.025.627 807.986 

Önnur launatengd gjöld ..................................................................................................................... 1.525.927 709.271 

Annar starfsmannakostnaður ............................................................................................................ 1.178.699 37.296 

19.133.718 8.454.116 

Stöðugildi að meðaltali ....................................................................................................................... 2 1

4. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig: 2021 2020

Vaxtatekjur  .......................................................................................................................................... 908.393 2.450 

Fjármagnstekjuskattur ........................................................................................................................ (166.319) (161)

742.074 2.289 

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtagjöld  ............................................................................................................................................ (13.808) (124.875)

Þinglýsingar .......................................................................................................................................... (2.500) (434.500)

(16.308) (559.375)

725.766 (557.086)

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði.

Önnur verðbréf eru flokkuð sem fjárfestingaverðbréf. Fjárfestingaverðbréf eru færð á gangvirði sem er markaðsvirði ef það

er byggt á áreiðanlegum forsendum, t.d. skráð á opinberu verðbréfaþingi. Matsbreytingar eru færðar á gangvirðisreikning

meðal eigin fjár á því tímabili þegar þær verða til. Ef ekki er hægt að meta markaðsvirðið með áreiðanlegum hætti eru

fjárfestingaverðbréfin færð á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.
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Skýringar

5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Fasteignir

og lóðir

Fasteignir

Fasteignamat 1.1. ................................................................................................................................................................. 10.454.000 

Endurmat á árinu ................................................................................................................................................................. (2.688.000)

Selt á árinu ............................................................................................................................................................................. (7.000.000)

Fasteignamat 31.12 .............................................................................................................................................................. 766.000 

6. Aðrar peningalegar eignir

Viðskiptakröfur

31.12.2021 31.12.2020

Innlendar viðskiptakröfur ..................................................................................................................  6.878.335 94.758 

6.878.335 94.758 

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2021 31.12.2020

Virðisaukaskattur .................................................................................................................................  56.994 411.831 

Ógreitt söluverð fasteigna ..................................................................................................................  3.000.000 0 

Ofgreidd lífeyrissjóðsgjöld .................................................................................................................  0 595.020 

3.056.994 1.006.851 

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af óbundnum bankainnstæðum.

31.12.2021 31.12.2020

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum ...........................................................................  148.289.398 1.770.906 

148.289.398 1.770.906 

7. Markaðsverðbréf

2021 2020

Keypt á árinu ........................................................................................................................................   50.000.000 0 

Verðbreytingar .....................................................................................................................................  36.128 0 

Staða í árslok ........................................................................................................................................  50.036.128 0 

Fasteignir eru færðar á fasteignamati.
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Skýringar

8. Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir

31.12.2021 31.12.2020

Innlendar viðskiptaskuldir ................................................................................................................. 904.434 181.950 

904.434 181.950 

Aðrar skammtímaskuldir

31.12.2021 31.12.2020

Ógreidd laun og launatengd gjöld .................................................................................................... 1.104.979 681.145 

1.104.979 681.145 

9. Náttúruhamfarir / skriðuföll á Seyðisfirði

Það er óhætt að segja að rekstur safnsins árið 2021 hafi verið með öðrum hætti en áður og ber ársreikningurinn þess merki.

Bætur fengust fyrir þeim húsum sem safnið missti í aurskriðunni en rekstrargrundvöllurinn var langt frá því að vera tryggður

og fór umtalsverður tími starfsmanna í styrkumsóknir og leitun að rekstrarfé.

Bætur sem fengust frá Náttúruhamfaratryggingu á árinu námu 201.838.226 kr. og er tilkomin vegna þess tjóns sem varð í

árslok 2020 við aurskriðuna. Bæturnar eru vegna altjóns á Skipasmíðastöðinni, Renniverkstæðinu, Vélsmiðjunni sem og

skemmdum á Skemmunni.

Hluti bóta var þó greiddur á árinu 2022 sem kemur til skýringa í næsta ársreikning.
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Sundurliðanir

2021 2020

Rekstrarstyrkir
 

Framlag Múlaþings ............................................................................................. 6.120.000 10.000.000 

Framlag Safnasjóðs ............................................................................................ 0 900.000 

6.120.000 10.900.000 

Verkefnastyrkir
 

Húsfriðunarsjóður .............................................................................................. 0 5.900.000 

Uppbyggingarsjóður Austurlands .................................................................... 1.200.000 400.000 

Safnasjóður .......................................................................................................... 6.061.255 0 

Hvatasjóður Seyðisfjarðar ................................................................................. 5.000.000 250.000 

Fjárlaganefnd, styrkur vegna björgun safnkost ............................................. 5.000.000 0 

17.261.255 6.550.000 

Aðrar tekjur

Aðgangseyrir ........................................................................................................ 14.000 620.533 

Vörusala ............................................................................................................... 164.145 332.823 

Vinnumálastofnun .............................................................................................. 0 50.000 

Tjónabætur vegna aurskriðu ............................................................................. 201.838.226 0 

Karolina fund ...................................................................................................... 3.320.788 0 

Styrkir frá einstaklingum, félagasamtökum o.fl. ............................................ 3.355.886 269.984 

Aðrar tekjur ......................................................................................................... 739.033 589.900 

209.432.078 1.863.240 

Kostnaðarverð seldra vara

Vörukaup til endursölu ...................................................................................... 273.121 208.916 

273.121 208.916 

Birgðir í upphafi tímabils .................................................................................. 0 60.000 

Birgðir í lok tímabils ........................................................................................... 0 0 

273.121 268.916 

Laun og annar starfsmannakostnaður

Vinnulaun ............................................................................................................ 15.089.033 6.899.563 

Þátttaka í launakostnaði ..................................................................................... (685.568) 0 

Bifreiðastyrkir ...................................................................................................... 334.632 0 

Tryggingagjald ..................................................................................................... 1.049.912 489.428 

Lífeyrissjóður ...................................................................................................... 2.025.627 807.986 

Aðrir sjóðir .......................................................................................................... 476.015 219.843 

Slysatryggingar starfsfólks ................................................................................. 71.698 37.296 

Vinnufatnaður ..................................................................................................... 17.674 0 

Kaffistofa ............................................................................................................. 215.415 0 

Námskeið og endurmenntun starfsmanna ..................................................... 489.780 0 

Annar starfsmannakostnaður ........................................................................... 49.500 0 
19.133.718 8.454.116 
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Sundurliðanir

2021 2020

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Skrifstofukostnaður

Sími ....................................................................................................................... 233.090 222.443 

Burðargjöld .......................................................................................................... 55.734 25.040 

Pappír, prentun og ritföng ................................................................................ 265.960 12.707 

Flutningskostnaður og akstur ........................................................................... 17.115 33.478 

Þjónustusamningar ............................................................................................. 0 106.644 

Þjónustugjöl og posaleiga .................................................................................. 53.626 55.981 

Rekstur tölvukerfis ............................................................................................. 141.804 84.020 

Annar kostnaður ................................................................................................. 430.620 17.943 

Stjórnun og umsýsla

Ferða og dvalarkostnaður ................................................................................. 862.681 53.852 

Námskeið og kynningar .................................................................................... 1.462.133 2.020.000 

Auglýsingar .......................................................................................................... 192.506 140.211 

Aðkeypt vinna við bókhald og uppgjör .......................................................... 861.642 537.684 

Sérfræðiaðstoð .................................................................................................... 4.208.126 0 

Gjafir, styrkir og risna ........................................................................................ 80.180 5.560 

Lögfræðikostnaður ............................................................................................. 0 167.956 

Annar kostnaður ................................................................................................. 943.969 87.548 

Sérverkefni

Ráðstefnur ........................................................................................................... 0 390.323 

Carolina fund ...................................................................................................... 581.124 0 

10.390.310 3.961.390 

Annar rekstrarkostnaður

Húsnæðiskostnaður

Húsaleiga .............................................................................................................. 3.035.000 0 

Rafmagn og hiti .................................................................................................. 96.115 941.094 

Viðhald húsnæðis ............................................................................................... 96.087 2.786.140 

Ræsting og hreinlætisvörur ............................................................................... 40.328 0 

Vátryggingar ........................................................................................................ 156.759 218.311 

Fasteignagjöld ..................................................................................................... 146.553 663.050 

Annar húsnæðiskostnaður ................................................................................ 107.607 0 

Rekstur áhalda og tækja

Innréttingar, áhöld og tæki ................................................................................ 2.272.898 0 

Smááhöld ............................................................................................................. 548.581 50.000 

6.499.928 4.658.595 
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