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Skýrsla stjórnar

Ársreikningur Krabbameinsfélagsins FRAMFARAR fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
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1.331.875 

4.883.268 

1.750.855 

35,9%

Starfsemin á árinu

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

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

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

Tilgangur félagsins er að styðja menn og maka þeirra sem hafa greinst með krabbamein í blöðruhálsi.

Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins FRAMFARAR 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.

Fjöldi ársverka á árinu nam.......................................................................................

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

Stjórn og framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins FRAMFARAR staðfestir hér með ársreikning félagsins með 

undirritun sinni.
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Skýr. 2021 2020

Rekstrartekjur ................................................................ 11.542.369 204.708 

Laun og annar starfsmannakostnaður ................................ 4 (7.037.970) 0 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .................................... (152.640) (12.622)

Annar rekstrarkostnaður .................................................. (2.973.541) (23.052)

Rekstrarhagnaður 1.378.218 169.034 

Fjármunatekjur ............................................................... 2.327 1.643 

Fjármagnsgjöld ............................................................... (48.670) (361)

5 (46.343) 1.282 

Hagnaður fyrir skatta 1.331.875 170.316 

Hagnaður ársins 1.331.875 170.316 

Rekstrarreikningur ársins 2021
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Veltufjármunir

Aðrar skammtímakröfur ................................................... 673.758 0 

Handbært fé ................................................................... 4.209.510 479.396 

4.883.268 479.396 

4.883.268 479.396 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 6

Óráðstafað eigið fé .......................................................... 1.750.855 479.396 

Eigið fé 1.750.855 479.396 

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir .............................................................. 3.068.652 0 

Aðrar skammtímaskuldir .................................................. 63.761 0 

3.132.413 0 

3.132.413 0 

4.883.268 479.396 

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir

Skuldir

Eigið fé og skuldir
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1. Almennar upplýsingar

2. Grundvöllur reikningsskilanna

3. Mat og ákvarðanir

4. Laun og annar starfsmannakostnaður

2021 2020

Laun .............................................................................................................. 7.037.970 0 

7.037.970 0 

Meðalfjöldi stöðugilda ....................................................................................... 1 0 

5. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig: 2021 2020

Vaxtatekjur af bankainnstæðum ........................................................................ 2.327 1.643 

2.327 1.643 

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

Önnur vaxtagjöld ............................................................................................. (48.670) (361)

(48.670) (361)

6. Eigið fé

Eigið fé greinist þannig: Óráðstafað Samtals

eigið fé eigið fé

309.080 309.080 

170.316 170.316 

479.396 479.396 

(60.416) (60.416)

1.331.875 1.331.875 

1.750.855 1.750.855 

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

Hagnaður/(tap) ársins  .....................................................................................

Leiðréttingar frá fyrra ári ..................................................................................

Hagnaður ársins  .............................................................................................

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.

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. 

Krabbameinsfélagið FRAMFÖR er með heimilisfesti á Íslandi og er lögheimili félagsins að Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík.

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

Eigið fé 1.1.2021 .............................................................................................
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Skýringar

7. Reikningsskilaaðferðir

Skráning tekna

Skráning gjalda

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

 

Viðskiptakröfur

Handbært fé

Skuldbindingar

Viðskiptaskuldir

Styrkir eru færðir þegar þeir eru greiddir. 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.

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.

Fjármagnsgjöld eru færð í rekstrarreikning á því tímabili sem þau falla til. 

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

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í

framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

Skuldbindingar vegna vöruábyrgða eru færðar á söludegi viðkomandi vara og metnar af stjórnendum m.t.t. áætlaðs

fjárútstreymis sem ábyrgðirnar kunna að valda í framtíðinni. 

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.

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

 2021 2020

Blái trefilinn ............................................................................................................. 4.587.293 0 

Styrkur frá Ríkissjóð ................................................................................................. 700.000 0 

Styrkur frá Krabbameinsfélaginu ................................................................................ 5.921.926 124.708 

Árgjald ................................................................................................................... 333.150 80.000 

11.542.369 204.708 

Laun og annar starfsmannakostnaður

2021 2020

Vinnulaun ................................................................................................................ 7.037.970 0 

7.037.970 0 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

2021 2020

Sími ....................................................................................................................... 74.143 12.622 

Pappír, prentun og ritföng ......................................................................................... 26.069 0 

Annar kostnaður ...................................................................................................... 52.428 0 

152.640 12.622 

Annar rekstrarkostnaður

2021 2020

Blái trefilinn ............................................................................................................. 2.264.409 0 

Ferðakostnaður ........................................................................................................ 144.168 0 

Félagsgjöld .............................................................................................................. 15.656 14.532 

Ýmis kostnaður ........................................................................................................ 51.590 40 

Pinnar ..................................................................................................................... 344.430 0 

Vefsíða ................................................................................................................... 139.616 8.480 

Tölvumál og tengdur kostnaður ................................................................................. 13.672 0 

2.973.541 23.052 

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2021 31.12.2020

Virðisaukaskattur ..................................................................................................... 673.246 0 

Fjármagnstekjuskattur .............................................................................................. 512 0 

673.758 0 

Sundurliðanir
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Sundurliðanir

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

31.12.2021 31.12.2020

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum ........................................................... 4.209.510 479.396 

4.209.510 479.396 

Viðskiptaskuldir

31.12.2021 31.12.2020

Innlendar viðskiptaskuldir ......................................................................................... 3.068.652 0 

3.068.652 0 

Aðrar skammtímaskuldir

31.12.2021 31.12.2020

Kreditkort ............................................................................................................... 18.504 0 

Aðrar skuldir ........................................................................................................... 45.257 0 

63.761 0 
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