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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Starfmenntasjóðs verslunarinnar.
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Starfmenntasjóðs verslunarinnar fyrir árið 2012.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi,
upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Stjórnendur
eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig
hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað
var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra
annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar
séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra
eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í
sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat
á framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2012, efnahag þess 31. desember
2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi við lög um ársreikninga.

Kópavogur, 20. júní 2013

Deloitte ehf.

Björg Sigurðardóttir
endurskoðandi
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Skýrsla stjórnar

Ársreikningur Starfmenntasjóðs verslunarinnar fyrir árið 2012 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
Hagnaður Starfmenntasjóðs verslunarinnar á árinu 2012 nam kr. 5.230.325. Samkvæmt efnahagsreikningi nema
eignir sjóðsins kr. 98.057.969, bókfært eigið fé í árslok er kr. 98.032.969 og er eiginfjárhlutfall félagsins 100%.
Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Starfmenntasjóðs verslunarinnar að í ársreikningi þessum komi fram allar
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu sjóðsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri
þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri Starfmenntasjóðs verslunarinnar staðfesta hér með ársreikning sjóðsins
fyrir árið 2012 með undirritun sinni.

Reykjavík, 20. júní 2013

Í stjórn
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Rekstrarreikningur ársins 2012

Skýr.

Iðgjöld ................................................................................................
Úthlutaðir styrkir ..............................................................................
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Iðgjöld umfram styrki

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ...............................................
Rekstrarhagnaður

Fjármunatekjur .................................................................................
Fjármagnstekjuskattur .....................................................................
Rekstrarafgangur ársins

Ársreikningur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar árið 2012
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2012

2011

11.203.271

10.565.415

(6.537.282)

(5.478.809)

4.665.989

5.086.606

(1.535.614)

(1.323.923)

3.130.375

3.762.683

2.624.940

1.780.617

(524.990)

(356.123)

5.230.325

5.187.177
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eignir

Skýr.

31.12.2012

31.12.2011

Veltufjármunir

Aðrar skammtímakröfur .................................................................
Handbært fé ......................................................................................

5
5

1.081.981
96.975.988

978.424
91.824.220

98.057.969

92.802.644

98.057.969

92.802.644

Stofnframlag VR ..............................................................................
Óráðstafað eigið fé ..........................................................................

8.964.350
89.068.619

8.964.350
83.838.294

Eigið fé

98.032.969

92.802.644

25.000

0

25.000

0

98.057.969

92.802.644

Eignir

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
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Skammtímaskuldir

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................
Skuldir

Eigið fé og skuldir

Ársreikningur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar árið 2012
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2012

Skýr.

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður .............................................................................
Breytingar rekstrartengda eigna og skulda ...................................

2012

2011

3.130.375
(78.557)

3.762.683
(461.344)

Innborgaðaðar vaxtatekjur .............................................................
Greiddir vextir ..................................................................................

3.051.818
2.624.940
(524.990)

3.301.339
1.780.617
(356.123)

Handbært fé frá rekstri

5.151.768

4.725.833

Hækkun handbærs fjár ....................................................................
Handbært fé í upphafi árs ...............................................................

5.151.768
91.824.220

4.725.833
87.098.387

Handbært fé í lok árs .......................................................................

96.975.988

91.824.220

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta

Ársreikningur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar árið 2012
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Skýringar
1.

Starfsemi
Starfsmenntasjóður verslunarinnar var stofnaður á grundvelli kjarasamnings á milli VR og LÍV annars vegar og
Samtaka verslunarinnar - FÍS hins vegar sem tók gildi þann 1. febrúar árið 2000.

2.

Reikningsskilaaðferðir
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.
Innheimt iðgjöld á tímabilinu eru tekjufærð sem iðgjöld tímabilsins. Óinnheimt iðgjöld í árslok 2012 eru ekki
reiknuð.

3.

Styrkveitingar
Úthlutaðir styrkir skiptast þannig:

2012

Styrkir til starfsmanna aðildarfyrirtækja:

VR ...................................................................................................................................................................
Fræðslustyrkir FÍS ........................................................................................................................................
Samtals úthlutaðir styrkir .............................................................................................................................
4.

5.673.089
864.193
6.537.282

Fjármunatekjur
2012
Vaxtatekjur af bankainnstæðum .....................................................................................

Ársreikningur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar árið 2012

2.624.940
2.624.940

2011
1.780.617
1.780.617
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Skýringar
5.

Aðrar peningalegar eignir
Aðrar skammtímakröfur
31.12.2012
Lífeyrissjóður Verslunarmanna ......................................................................................
F.V.S. Akureyri .................................................................................................................
VR ......................................................................................................................................

859.542
907
221.532
1.081.981

31.12.2011
774.924
3.777
199.723
978.424

Handbært fé
Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
31.12.2012
Bankainnistæður ...............................................................................................................

6.

91.824.220
91.824.220

Eigið fé

Eigið fé 1.1.2012 ....................................................................................
Hagnaður/(tap) ársins ..........................................................................
Eigið fé 31.12.2012 ................................................................................

7.

96.975.988
96.975.988

31.12.2011

Stofnfé
VR
8.964.350
0
8.964.350

Óráðstafað
eigið fé
83.838.294
5.230.325
89.068.619

Samtals
92.802.644
5.230.325
98.032.969

Aðrar peningalegar skuldir
Aðrar skammtímaskuldir
31.12.2012
Aðrar skuldir .....................................................................................................................
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25.000
25.000

31.12.2011
0
0
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Sundurliðanir
2012

2011

Seldar vörur og þjónusta
Innheimt iðgjöld LV .............................................................................
Innheimt iðgjöld hjá FVSA .................................................................
Iðgjöld framlag VR ...............................................................................
Iðgjöld framlag FVSA ..........................................................................

8.913.573
48.287
2.228.395
13.016
11.203.271

8.397.588
54.743
2.099.399
13.685
10.565.415

5.673.089
864.193
6.537.282

3.948.752
1.530.057
5.478.809

347.008
0
265.188
923.418
1.535.614

262.773
828
253.571
806.751
1.323.923

Styrkir
Fræðslustyrkir VR/LÍV ........................................................................
Fræðslustyrkir FÍS .................................................................................

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Endurskoðun og reikningsskil ............................................................
Póstburðargjöld .....................................................................................
Innheimtukostnaður .............................................................................
Þóknun greidd til FÍS ...........................................................................
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