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Til félagsmanna og stjórnar:

Með$rtgjandi ársreikning Styrktarsjóða aldraðra fyrir ânö 2021hef ég samið
í samræmi við góða reikningsskilavenju. Ársreikningurinn inniheldur rekstrarreikning
og efnahagsreikning.

Ég hef skipulagt og hagað vinnu minni í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð

óendurskoðaðra ársreikninga með það að markmiði að aðstoða samtökin við að leggja
fram ársreikning sem er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju. ,Ársreikningurinn
er byggður á bókum starfseminnar. .,4.kveðna liõi ársreikningsins hef ég tekiö til sérstakrar
skoðunar.

Endurskoðun hefur ekki verið framkvæmd af minni háIfu.
Framsetning ársreiknings er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og

allar upplj'singar sem mér eru kunnar og skipta máli koma frami ársreikningnum.

Reykjavík, 3. mai2022

Sigríður Þéra Valsdóttir, skoðunarmaður

,4.rítun s ko ð un ør m ønn ø

Meðfylgjandi ársreikning fyrir Styrktarsjóð aldraðra fyrir árið 2021 höfum við
undirritaðir kjörnir skoðunarmenn yfirfarið og ekkert fundið athugunarvert.
Ársreikningurinn inniheldur rekstrarreikning félagsins og efnahagsreikning.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi rétta mynd af afkomu félagsins
fyrir árið 2021, efirahag þess 31.12.202I og sé í samræmi við 1ög felagsins.

Reykjavík, 3. mai2022
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Undinitaðir f,nir hönd Styrktarsjóðs aldraðra staðfesta arsreikning þennan
fyrir árið 2021meö undirritun sinni.

Reykjavík, 3. mai2022
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Rekstrarreikningur ársins 2021

Skia. z02t 2020

200.000 200.000

Framlag LEB

Framlag LEB

Fj ármunatekjur og fi ármagnsgi öld

Vaxtatekjur ...................
Fj ármagnstekjuskathr ..

Rekstrarafkoma ársins

200.000 200.000

(
4.245

e34) (
4.079

8e7)

3.31 I 3.t82

203.311 203.r82

Efnahagsreikningur 31.12.2021

EignÍr

Veltu{iármunir:

Ógreitt framlag frá LEB v12020 ...

Bankainnistæða

Eigið fé:

Óráðstafað eigið fe / (ójafnað tap)
Afkoma felagsins

Veltufiármunir

Eignir samtals

Eigið fé

Skuldir og eigið fé samtals

2.t34.044 1.930.733

2.t34.044 t.930.733

2021

0

2.134.044

2020

200.000

1.730.733

1.930.733
203.3r1

1.727.sst
203.r82

2.134.044 t.930.733
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gVklargóöur aldraöra árseikninour 2027

2.134.044 1.930.733
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Rekstrarreikningur ..........

Efnahagsreikningur


