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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga
Skýrsla um endurskoðun ársreiknings
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga fyrir árið
2016. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning þann 31. desember 2016,
upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag þess 31.
desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er
nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda. Við erum óháð Stéttarfélagi bókasafns- og
upplýsingafræðinga. í samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur (IESBA Code) og viðeigandi
settar siðareglur á Íslandi og höfum uppfyllt önnur ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum
við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er
varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að meta rekstrarhæfi Stéttarfélags bókasafns- og
upplýsingafræðinga. og eftir því sem við á, skýra frá þeim atriðum sem varða rekstrarhæfið og notkun
forsendunnar um áframhaldandi rekstrarhæfi, nema ætlunin sé að leysa upp fyrirtækið eða hætta starfsemi
þess, eða ef enginn annar raunhæfur valkostur er í stöðunni.
Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er
af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanleg vissa er mikil vissa,
en ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni
uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru
álitnar verulegar ef þær, einar og sér eða samanlagðar, gætu haft áhrif á fjárhagaslega ákvarðanatöku
notenda ársreikningsins.
Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggjum við á faglegri dómgreind og beitum
ávallt faglegri tortryggni. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
*

Við greinum og metum hætturnar á verulegum skekkjum í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka
eða sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva
ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem
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viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.

Rekstrarreikningur 2016
Rekstrartekjur

Skýr.

Félagsgjöld.....................................................................

2016

2015

15.752.073

13.584.835

15.752.073

13.584.835

2.941.257
7.412.718
4.226.471
1.361.851

2.721.738
6.040.296
4.053.728
1.167.160

15.942.297

13.982.922

Rekstrargjöld
BHM ..............................................................................
Þjónustumiðstöð FFSS.....................................................
Laun og launatengd gjöld.................................................
Annar rekstrarkostnaður..................................................

2
3

Rekstrartap

(190.224)

(398.087)

Vaxtatekjur.....................................................................
Fjármagnstekjuskattur.....................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður..........................................

27.744
(5.543)
(2.720)

63.127
(12.223)
(3.404)

19.481

47.500

(170.743)

(350.587)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Tap ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2016
Eignir
Skýr.

2016

2015

Veltufjármunir
Krafa á Kjaradeilusjóð SBU...............................................
Útistandandi félagsgjöld...................................................
Ofgreiddur lífeyrissjóður..................................................
Handbært fé...................................................................

6.049.765
1.587.033
134.554
395.255

5.820.625
1.168.546
0
985.100

Veltufjármunir samtals

8.166.607

7.974.271

Eignir samtals

8.166.607

7.974.271

5.974.271
(170.743)

6.324.858
(350.587)

Eigið fé samtals

5.803.528

5.974.271

Skuld við Vísindasjóð SBU................................................
Ógreitt framlag til FFSS...................................................

2.000.000
363.079

2.000.000
0

Skuldir samtals

2.363.079

2.000.000

Eigið fé og skuldir samtals

8.166.607

7.974.271

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé í upphafi árs.......................................
Tap ársins.......................................................................

Skuldir
Skammtímaskuldir
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Sjóðstreymi 2016
Handbært fé frá rekstri

2016

2015

Innborganir:
Innborguð félagsgjöld......................................................
Innborgaðir vextir............................................................

15.333.586
27.744

13.535.507
63.127

Innborganir vegna rekstrar

15.361.330

13.598.634

Greitt til BHM..................................................................
Greitt til Þjónustumiðstöðvar FFSS....................................
Lán til Kjaradeilusjóðs......................................................
Greidd laun.....................................................................
Greiddur annar rekstrarkostnaður.....................................
Greiddur fjármagnstekjuskattur og bankakostnaður............

2.941.257
7.412.718
229.140
4.361.025
998.772
8.263

2.721.738
6.040.296
5.820.625
4.599.360
1.167.160
15.627

Útborganir samtals

15.951.175

20.364.806

Lán frá Vísindasjóði .......................................................

0

2.000.000

Fjármögnunarhreyfingar

0

2.000.000

Útborganir:

Fjármögnunarhreyfingar

Handbært fé til rekstrar.........................................................................................................................
(589.845)
(4.766.172)
Handbært fé í ársbyrjun .................................................................................................................................
985.100
5.751.272
Handbært fé í árslok .................................................................................................................................
395.255
985.100
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Skýringar og sundurliðanir
1. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er gerður eftir sömu
reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Fjárhæðir eru
sýndar í heilum krónum.

Innlausn tekna
Félagsgjöld eru færð miðað við innsendar skilagreinar, á því tímabili sem skilagreinarnar tilheyra.
Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Handbært fé
Til handbærs fjár teljast bankainnstæður.
2. Laun og launatengd gjöld

2016

2015

Laun ....................................................................................

3.635.500

3.488.000

Mótframlag í lífeyrissjóð ........................................................

297.194

279.040

Félagsgjöld ..........................................................................

4.726

4.537

Tryggingagjald .....................................................................

289.051

282.151

4.226.471

4.053.728

Endurskoðun .......................................................................

487.452

361.526

Lögfræðikostnaður ...............................................................

1.150.029

Endurgreiddur lögfræðikostnaður ..........................................

(1.031.646)

3. Annar rekstrarkostnaður
(8.193)
0

Rekstur tölvukerfis ...............................................................

154.635

194.113

Kostnaður vegna kjarasamninga ............................................

150.571

38.998

Fundakostnaður ...................................................................

129.971

353.418

Kostnaður vegna BIB ............................................................

50.049

41.133

Greitt fastagjald til BHM ........................................................

150.000

150.000

Námskeið og ráðstefnur ........................................................

20.000

10.800

Auglýsingar ..........................................................................

18.500

0

Gjafir og styrkir ....................................................................

82.290

11.584

Annar kostnaður ..................................................................

0

8.381

Ferðakostnaður ....................................................................

0

5.400

1.361.851

1.167.160

________________________________________
Ársreikningur 2016

________________________________________
7

Stéttarfélag SBU

