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Ársreikningur 

2016

Starfsmenntasjóður 

verslunarinnar









Skýr. 2016 2015

Iðgjöld ................................................................................................ 38.524.980 25.805.245 

Úthlutaðir styrkir .............................................................................. 3 (26.437.562) (10.131.200)

Iðgjöld umfram styrki 12.087.418 15.674.045 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................................... (2.588.522) (2.988.536)

Rekstrarhagnaður 9.498.896 12.685.509 

Fjármunatekjur ................................................................................. 4 6.175.583 4.511.792 

Fjármagnstekjuskattur ..................................................................... (1.234.602) (901.900)

Rekstrarafgangur ársins 14.439.877 16.295.401 

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýr. 31.12.2016 31.12.2015

Veltufjármunir

Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 5 2.804.247 4.294.282 

Handbært fé ...................................................................................... 5 143.248.551 126.467.439 

146.052.798 130.761.721 

146.052.798 130.761.721 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 6

Stofnframlag VR .............................................................................. 8.964.350 8.964.350 

Óráðstafað eigið fé .......................................................................... 136.237.248 121.797.371 

145.201.598 130.761.721 

Skammtímaskuldir

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................ 7 851.200 0 

851.200 0 

146.052.798 130.761.721 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Eigið fé

Eignir

Skuldir

Eigið fé og skuldir
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Skýr. 2016 2015

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður ............................................................................. 9.498.896 12.685.509 

Breytingar rekstrartengda eigna og skulda ................................... 2.341.235 (3.174.734)

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 11.840.131 9.510.775 

Innborgaðaðar vaxtatekjur ............................................................. 6.175.583 4.511.792 

Greiddir vextir .................................................................................. (1.234.602) (901.900)

Handbært fé frá rekstri 16.781.112 13.120.667 

Hækkun handbærs fjár .................................................................... 16.781.112 13.120.667 

Handbært fé í upphafi árs ............................................................... 126.467.439 113.346.772 

Handbært fé í lok árs ....................................................................... 143.248.551 126.467.439 

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2016
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Viðskiptakröfur

Tengdir aðilar

3. Styrkveitingar

Úthlutaðir styrkir skiptast þannig:

Styrkir til starfsmanna aðildarfyrirtækja: 2016 2015

VR ............................................................................................................................................. 21.463.320 7.379.488 

FVSA ........................................................................................................................................ 144.093 190.412 

Fræðslustjóri að láni ............................................................................................................... 1.290.000 0 

Fræðslustyrkir FA ................................................................................................................... 3.540.149 2.561.300 

Samtals úthlutaðir styrkir ...................................................................................................... 26.437.562 10.131.200 

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og

fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega

háðir félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum

grundvelli og viðskipti við ótengda aðila. Helstu aðilar sem eru tengdir félaginu eru VR og FA

Starfsmenntasjóður verslunarinnar var stofnaður á grundvelli kjarasamnings á milli VR og LÍV annars vegar og FA

hins vegar sem tók gildi þann 1. febrúar árið 2000.

Innheimt iðgjöld á tímabilinu eru tekjufærð sem iðgjöld tímabilsins. Óinnheimt iðgjöld í árslok 2016 eru ekki reiknuð.

Ársreikningurinn er í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur á Íslandi. Við gerð ársreikningsins er í öllum

meginatriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og á fyrra ári. Ársreikningurinn er gerður eftir

kostnaðarverðsaðferð.   

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum 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. 

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

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.
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Skýringar

4. Fjármunatekjur

2016 2015

Vaxtatekjur af bankainnstæðum ........................................................................................ 6.173.056 4.509.530 

Vaxtatekjur af félagsgjöldum og iðgjöldum ..................................................................... 2.527 2.262 

6.175.583 4.511.792 

5. Aðrar peningalegar eignir 

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2016 31.12.2015

Lífeyrissjóður Verslunarmanna .......................................................................................... 2.804.247 3.448.068 

F.V.S. Akureyri .....................................................................................................................  0 46.697 

VR ...........................................................................................................................................  0 799.517 

2.804.247 4.294.282 

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

31.12.2016 31.12.2015

Bankainnistæður ...................................................................................................................  143.248.551 126.467.439 

143.248.551 126.467.439 

6. Eigið fé 

Stofnfé Óráðstafað Samtals

VR eigið fé

Eigið fé 1.1.2015 ....................................................................................... 8.964.350 105.501.970 114.466.320 

Rekstrarafgangur/(tap) ársins  ................................................................ 0 16.295.401 16.295.401 

Eigið fé 31.12.2015 ................................................................................... 8.964.350 121.797.371 130.761.721 

Rekstrarafgangur/(tap) ársins  ................................................................ 0 14.439.877 14.439.877 

Eigið fé 31.12.2016 ................................................................................... 8.964.350 136.237.248 145.201.598 

7. Aðrar peningalegar skuldir

Aðrar skammtímaskuldir

31.12.2016 31.12.2015

Skuld við VR ......................................................................................................................... 819.112 0 

Skuld við F.V.S Akureyri .................................................................................................... 32.088 0 

851.200 0 
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Skýringar

8. Tengdir aðilar

Viðskipti við tengd félög árið 2016: Iðgjöld Úthlutaðir Kröfur Skuldir

styrkir

VR ...................................................................................... 7.569.114 21.463.320  0 819.112 

Lífeyrissjóður verslunarmanna ....................................... 30.276.443 0  2.804.247 0 

37.845.557 21.463.320  2.804.247 819.112 

Viðskipti við tengd félög árið 2015: Iðgjöld Úthlutaðir Kröfur Skuldir

 styrkir

VR ...................................................................................... 5.017.338 7.379.488  799.517 0 

Lífeyrissjóður verslunarmanna ....................................... 20.175.985 0  3.448.068 0 

25.193.323 7.379.488  4.247.585 0 

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og fjölskyldur

þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega háðir félaginu, s.s.

hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum grundvelli og viðskipti við

ótengda aðila.

Í lánaskilmálum vegna lána að fjárhæð xx,x þúsund íslenskra króna kemur meðal annars fram að félagið skal ekki án samráðs viðFélagið hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna- og vatnstjóns og nemur bótafjárhæðin allt að xx.xxxGerðir hafa verið nokkrir fjármögnunarleigusamningar vegna kaupa á vélum og vélbúnaði. Þrátt fyrir eignarréttarfyrirvaraGerðir hafa verið 8 leigusamningar um húsnæði í Reykjavík, Hollandi, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum.Í árslok 2000 voru kr. 4.076,7 milljónir af eignum samstæðunnar og kr. 2.232,9 milljónir af skuldum tengdar erlendumSala samstæðunnar greinist þannig eftir markaðssvæðum:Samstæðan hefur gert framvirka samninga til að jafna gengisáhættu. Framvirkir samningar koma til afhendingar áEftirstöðvar fjármögnunarleigusamninga nema í lok tímabilsins 1.344,7 þúsundum Bandaríkjadala og er fjárhæðin færðÍ árslok 2001 voru kr. 5.567,7 milljónir af eignum samstæðunnar og kr. 2.534,4 milljónir af skuldum tengdar erlendumSamstæðan hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu sem ætlað er að bæta tjón vegna rekstrarstöðvunar. TryggingarfjárhæðinFélagið hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna og vatnstjóns fyrir xxx.xxx þúsund krónur.Fasteignir í eigu samstæðunnar er staðsettar í Kaliforníu, Bandaríkjunum.Félagið hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna og vatnstjóns fyrir xxx.xxx þúsund krónur.Samstæðan hefur einnig keypt tryggingar til að bæta ýmis tjón sem geta orðið í rekstrinum. Helstu tryggingar greinastFélagið hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna- og vatnstjóns og nemur bótafjárhæðin allt að xx.xxxGerðir hafa verið nokkrir fjármögnunarleigusamningar vegna kaupa á vélum og vélbúnaði. Þrátt fyrir eignarréttarfyrirvaraGerðir hafa verið 8 leigusamningar um húsnæði í Reykjavík, Hollandi, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum.Í árslok 2000 voru kr. 4.076,7 milljónir af eignum samstæðunnar og kr. 2.232,9 milljónir af skuldum tengdar erlendumSala samstæðunnar greinist þannig eftir markaðssvæðum:Samstæðan hefur gert framvirka samninga til að jafna gengisáhættu. Framvirkir samningar koma til afhendingar áÍ árslok 2001 voru kr. 5.567,7 milljónir af eignum samstæðunnar og kr. 2.534,4 milljónir af skuldum tengdar erlendumXX hefur stefnt félaginu fyrir…..Félagið hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu vegna bruna og vatnstjóns fyrir xxx.xxx þúsund krónur.Fasteignir í eigu samstæðunnar er staðsettar í Kaliforníu, Bandaríkjunum.ÚtlistanirSkattar á hagnað samstæðunnar á tímabilinu eru reiknaðir og færðir í samstæðureikninginn. Nánar greinist gjaldfærðurEkki kemur til greiðslu tekjuskatts vegna yfirfæranlegs skattalegs taps, en það nemur x.x milljónum króna í árslok 1999.Samstæða Össurar keypti nokkur félög á árinu 2000. Sá hluti kaupverðs á félögum umfram bókfært eigið fé þeirra áYfirfæranlegt skattalegt tap nýtist til frádráttar skattalegum hagnaði sem hér segir:
Skattar á hagnað samstæðunnar á tímabilinu eru reiknaðir og færðir í samstæðureikninginn. Nánar greinist gjaldfærðurEkki kemur til greiðslu tekjuskatts vegna yfirfæranlegs skattalegs taps, en það nemur x.x milljónum króna í árslok 1999.Samstæða Össurar keypti nokkur félög á árinu 2000. Sá hluti kaupverðs á félögum umfram bókfært eigið fé þeirra á
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