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2016 2015 

Rekstrartekjur

53.596.981 47.968.118 

199.684 172.835 

1.445.000 1.441.000 

0 5.128 

55.241.665 49.587.081 

Rekstrargjöld

10.609.176 9.673.845 

50.553.815 49.812.395 

185.872 181.483 

1.568.339 1.640.031 

62.917.202 61.307.754 

7.675.537)(       11.720.673)(     

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 

5.639.035 5.308.347 

1.127.848)(       1.061.591)(       

39.849)(            51.688)(            

0 720.000)(          

4.471.338 3.475.068 

3.204.199)(       8.245.605)(       

Vaxtagjöld ........................................................................................................

(Tap) ársins  ...................................................................................................

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

Annar rekstrarkostnaður ..................................................................................

Leigutekjur  .....................................................................................................

Innheimtuþóknun vegna starfsmenntasjóðs ...................................................

Aðrar tekjur  .....................................................................................................

Vaxtatekjur .......................................................................................................

Niðurfærsla eignarhluta ...................................................................................

Samantekinn rekstrarreikningur árið 2016

Laun og launatengd gjöld  ...............................................................................

Afskriftir  ..........................................................................................................

Hlutdeild í rekstrartapi Austurvegar 56  ...........................................................

Fjármagnstekjuskattur .....................................................................................

Rekstrartap fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..........................................
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2016 2015 

Eignir

15.005.285 15.191.157 

32.461.888 34.030.227 

Fastafjármunir samtals 47.467.173 49.221.384 

6.862.973 5.938.972 

649.110 57.356 

135.713.757 140.033.731 

Veltufjármunir samtals 143.225.840 146.030.059 

Eignir samtals 190.693.013 195.251.443 

Eigið fé

185.724.108 188.928.307 

Eigið fé samtals 185.724.108 188.928.307 

Skuldir

3.589.469 4.487.722 

355.353 1.512.934 

1.024.083 322.480 

Skammtímaskuldir samtals 4.968.905 6.323.136 

Skuldir samtals 4.968.905 6.323.136 

Eigið fé og skuldir samtals 190.693.013 195.251.443 

Starfsmenntasjóður  ........................................................................................

Handbært fé ....................................................................................................

Eiginfjárreikningur ...........................................................................................

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna .................................................................

Aðrar skammtímaskuldir  ................................................................................

Aðrar skammtímakröfur ..................................................................................

Samantekinn efnahagsreikningur í árslok 2016

Óinnheimt félagsgjöld .....................................................................................

Aðrar fasteignir ................................................................................................

Hlutdeild í Austurvegi 56  ................................................................................
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2016 2015 

Rekstrarhreyfingar  

3.204.199)(       8.245.605)(       

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

1.568.339 1.640.031 

0 720.000 

185.872 181.483 

Veltufé (til) rekstrar 1.449.988)(       5.704.091)(       

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:

1.515.755)(       454.902)(          

1.354.231)(       756.926 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 2.869.986)(       302.024 

Handbært fé (til) rekstrar 4.319.974)(       5.402.067)(       

 

4.319.974)(       5.402.067)(       

140.033.731 145.435.798 

135.713.757 140.033.731 

 

Handbært fé í lok ársins....................................................................................

(Tap) ársins ......................................................................................................

Skammtímakröfur, (hækkun)  ......................................................................

Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ..........................................................

Handbært fé í ársbyrjun....................................................................................

Samantekið sjóðstreymisyfirlit árið 2016

Hlutdeild í tapi Austurvegar 56 ....................................................................

Afskriftir ......................................................................................................

Breyting á handbæru fé.......................................................................................

Niðurfærsla eignarhluta ...............................................................................
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Reykjavík, 10. maí 2017.

Stjórn:

Stjórn VR staðfestir hér með ársreikning Félagssjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016 með undirritun

sinni.

Skýrsla og áritun stjórnar 

Félagið er stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks. Félagssvæði þess er Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Vestur

Skaftafellssýsla. Tilgangur félagsins er að sameina allt verslunar- og skrifstofufólk sem starfar á félagssvæðinu og að

vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna. Einnig að vinna að fræðslu- og menningarmálum.

Á árinu námu laun og launatengd gjöld samtals 8,5 millj. kr. Auk þess námu laun og launatengd gjöld stjórnar 2,0 millj.

kr. 

Í lok desember 2016 gerðu Verslunarmannafélag Suðurlands (VMS) og VR með sér samning um sameiningu frá og

með 1. febrúar 2017. Samningurinn var svo samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna VMS þann 30.

janúar 2017. Við sameininguna tók stjórn VR við skyldum stjórnar VMS og afgreiðir af þeim sökum ársreikninga fyrir

sjóði VMS fyrir árið 2016.

Tap varð af rekstri Félagssjóðs á árinu að fjárhæð 2,1 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins var

neikvætt í árslok um 1,7 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.  
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• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu

viðeigandi. 

• 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2016 og afkomu hans

og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst

frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í

samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við

þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um

ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem

er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,

skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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 sviksemi getur

falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra

eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi

endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. 

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé

viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu

verulegum vafa um rekstrarhæfi sjóðsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun

okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi,

að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að

dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert sjóðinn órekstrarhæfan. 

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem

er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst

áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða

í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir

verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins

taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum

faglega gagnrýni.  Að auki:

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi sjóðsins og upplýsa, eftir því

sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema

þau ætli annað hvort að leysa sjóðinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að

gera það.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar VR.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Félagssjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016. Ársreikningurinn

hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar

reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
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• 

KPMG ehf.

Selfossi, 10. maí 2017.

 

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem

upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund

að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við

lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort

ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrartekjur

4 24.101.927 21.651.156 

199.684 172.835 

0 5.128 

24.301.611 21.829.119 

Rekstrargjöld

5 10.514.306 9.714.005 

6 22.258.735 21.694.132 

6.685.000)(       6.548.000)(       

26.088.041 24.860.137 

1.786.430)(       3.031.018)(       

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

101.626 179.861 

20.324)(            35.906)(            

39.849)(            50.000)(            

0 200.000)(          

371.677)(          16.997)(            

330.224)(          123.042)(          

3 2.116.654)(       3.154.060)(        

Niðurfærsla eignarhluta ...................................................................................

(Tap) ársins ....................................................................................................

Vextir millifærðir á sjóði ...................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2016

Rekstrar(tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ........................................

Laun og launatengd gjöld ................................................................................

Vaxtatekjur .......................................................................................................

Innheimtuþóknun vegna Starfsmenntasjóðs ...................................................

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

Aðrar tekjur ......................................................................................................

Annar rekstrarkostnaður ..................................................................................

Hlutdeild Sjúkra- og Orlofssjóðs í skrifstofukostnaði .......................................

Fjármagnstekjuskattur .....................................................................................

Vaxtagjöld ........................................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Eignir

3.516.364 3.045.837 

19.629.164 21.050.600 

649.110 57.356 

7 6.207.925 7.457.814 

Veltufjármunir samtals 30.002.563 31.611.607 

Eignir samtals 30.002.563 31.611.607 

Eigið fé

1.657.875)(       458.779 

Eigið fé samtals 3 1.657.875)(       458.779 

Skuldir

3.589.469 4.487.722 

24.255.535 23.715.379 

2.435.998 1.114.313 

355.353 1.512.934 

1.024.083 322.480 

Skammtímaskuldir samtals 31.660.438 31.152.828 

 

Skuldir samtals 31.660.438 31.152.828 

Eigið fé og skuldir samtals 30.002.563 31.611.607 

Aðrar skammtímakröfur ..................................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Handbært fé ....................................................................................................

Óinnheimt félagsgjöld .....................................................................................

Inneign hjá Orlofssjóði ....................................................................................

Eiginfjárreikningur ...........................................................................................

Vinnudeilusjóður .............................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir .................................................................................

Sjúkrasjóður ....................................................................................................

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna .................................................................

Starfsmenntasjóður .........................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrarhreyfingar  

3 2.116.654)(        3.154.060)(       

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

0 200.000 

Veltufé (til) rekstrar 2.116.654)(        2.954.060)(       

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:

1.062.281)(        363.058)(          

1.354.231)(        756.926 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 2.416.512)(        393.868 

Handbært fé (til) rekstrar 4.533.166)(        2.560.192)(       

 

Fjármögnunarhreyfingar

3.283.277 7.055.574 

Fjármögnunarhreyfingar 3.283.277 7.055.574 

1.249.889)(        4.495.382 

7.457.814 2.962.432 

6.207.925 7.457.814 

 

Sjóðstreymisyfirlit árið 2016

Breyting á handbæru fé ...............................................................................

Handbært fé í lok ársins ...............................................................................

(Tap) ársins .....................................................................................................

Skammtímakröfur, (hækkun) ......................................................................

Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun .........................................................

Viðskiptastaða sjóða, breyting  .......................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ...............................................................................

Niðurfærsla eignarhluta ..............................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir

a.

b.

c.

2. Áhættufjármunir

3. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

458.779 

2.116.654)(        

1.657.875)(        

2016 2015 

4. Félagsgjöld

24.109.724 21.561.909 

7.797)(            200.816 

0 111.569)(           

24.101.927 21.651.156 

5. Laun og launatengd gjöld

1.364.750 1.272.000 

77.100 0 

109.180 101.760 

105.185 127.744 

356.510 331.760 

2.012.725 1.833.264 

6.912.836 6.401.028 

98.874 44.400 

839.600 776.327 

650.271 658.986 

8.501.581 7.880.741 

10.514.306 9.714.005 

Lífeyrissjóður og önnur launatengd gjöld ...........................................................

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

Formaður og skrifstofa:

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

Dagpeningar ......................................................................................................

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

Stjórn:

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

Dagpeningar ......................................................................................................

Lífeyrissjóður og önnur launatengd gjöld ...........................................................

Akstur ................................................................................................................

Félagið er eigandi að samvinnuhlutabréfum í Kaupfélagi Árnesinga svf. Nafnverð bréfanna er 200.000 kr., en

félagið hefur fært kostnaðarverð bréfanna niður að fullu í reikningsskilum sínum vegna virðisrýrnunar þeirra.

Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna, breyting  .........................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald

ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðs

reikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur eru færðar eftir skilagreinum sem berast sjóðnum.  

Viðskiptakröfur eru færðar niður um 94 þús. kr. í efnahagsreikningi. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða

heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann dreginn frá

skammtímakröfum í efnahagsreikningi.

Endanlega afskrifuð félagsgjöld á árinu .................................................................

Félagsgjöld samkvæmt skilagreinum ....................................................................

Eigið fé 1.1.2016 ............................................................................................................................

(Tap) ársins .....................................................................................................................................

Staða 31.12.2016 ...........................................................................................................................
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2016 2015 

6. Annar rekstrarkostnaður

318.409 104.823 

427.697  205.996 

1.134.359 978.683 

62.856 403.301 

83.900 75.000 

9.060 9.751 

501.544 379.692 

2.070.717 1.578.947 

677.996 44.251 

445.644 242.143 

884.898 1.164.748 

189.204 164.526 

41.274 111.795 

147.463 482.837 

8.418 7.608 

0 244.060 

34.224 36.128 

24.541 0 

1.663.993 1.440.293 

18.000 18.000 

7.573.440 7.495.290 

3.350.530 4.267.995 

2.256.572 2.087.743 

0 123.740 

100.130 0 

22.320 0 

8.601 4.214 

202.945 22.568 

22.258.735 21.694.132 

7. Handbært fé

614.418 599.328 

5.512.580 6.779.379 

80.927 79.107 

6.207.925 7.457.814 

Eftirlitsgjald ....................................................................................................

Lögfræðiþjónusta ...........................................................................................

Ýmsir styrkir ...................................................................................................

Rekstur tölvubúnaðar og heimasíðu ...............................................................

Skýringar, frh.

Skrifstofuvörur, áhöld  og prentun samninga .................................................

Sími og burðargjöld ........................................................................................

Landsbankinn hf., Veltureikningar  .................................................................

Ferða- og fundarkostnaður .............................................................................

Dagbækur .......................................................................................................

Mótframlag í Starfsmenntasjóð ......................................................................

Hlutdeild í rekstri Þjónustuskrifstofu stéttarfélaga .........................................

Félags- og afsláttarskírteini .............................................................................

Landsþing L.Í.V. .............................................................................................

Kostnaður v. kjarasamninga ...........................................................................

Slysatrygging ..................................................................................................

Skattur til A.S.Í. og L.Í.V .................................................................................

Flutningskostnaður .........................................................................................

Fréttabréf, Eljan ..............................................................................................

Landsbankinn hf., Vaxtareikningur .................................................................

Gjafir og annar kostnaður ...............................................................................

1. maí hátíðahöld ............................................................................................

Endurskoðun og reikningsskil .........................................................................

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

Húsaleiga til Þjónustuskrifstofu stéttarfélaga  ................................................

Þjónustugjöld .................................................................................................

Námskeiðskostnaður félags- og trúnaðarmanna ............................................

Akstur .............................................................................................................

Þing A.S.Í .......................................................................................................

Mótframlag starfsmannasjóður ......................................................................

Íslandsbanki hf., Sérkjör .................................................................................

Auglýsingar ....................................................................................................
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Reykjavík, 10. maí 2017.

Stjórn:

Stjórn VR staðfestir hér með ársreikning Sjúkrasjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016 með undirritun

sinni.

Skýrsla og áritun stjórnar 

Tap var á rekstri Sjúkrasjóðsins á árinu að fjárhæð 1,4 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé Sjúkrasjóðsins nam

í árslok 164,5 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.  

Enginn launþegi starfaði hjá Sjúkrasjóðnum á árinu 2016 en Félagssjóður sá um daglegan rekstur sjóðsins. Laun og

launatengd gjöld stjórnar Sjúkrasjóðs námu 95 þús. kr. 

Tilgangur Sjúkrasjóðs er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs fjárhagsaðstoð í veikinda, slysa og dánartilvikum í formi

styrkja samkvæmt reglugerð sjóðsins. Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta

öryggi og heilsufar.  

Í lok desember 2016 gerðu Verslunarmannafélag Suðurlands (VMS) og VR með sér samning um sameiningu frá og

með 1. febrúar 2017. Samningurinn var svo samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna VMS þann 30.

janúar 2017. Við sameininguna tók stjórn VR við skyldum stjórnar VMS og afgreiðir af þeim sökum ársreikninga fyrir

sjóði VMS fyrir árið 2016.
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• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu

viðeigandi. 

• 

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,

skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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 sviksemi getur

falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra

eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi

endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. 

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé

viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu

verulegum vafa um rekstrarhæfi sjóðsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun

okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi,

að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að

dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert sjóðinn órekstrarhæfan. 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem

er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst

áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða

í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir

verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins

taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum

faglega gagnrýni.  Að auki:

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um

ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem

er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi sjóðsins og upplýsa, eftir því

sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema

þau ætli annað hvort að leysa sjóðinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að

gera það.

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar VR.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Sjúkrasjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016. Ársreikningurinn

hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar

reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2016 og afkomu hans

og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst

frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í

samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við

þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.
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• 

KPMG ehf.

Selfossi, 10. maí 2017.

 

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem

upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund

að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við

lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort

ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrartekjur

5 23.631.157 21.064.673 

23.631.157 21.064.673 

Rekstrargjöld

6 25.592.937 24.891.372 

94.870 291.600 

3 185.872 181.483 

4.985.000 4.883.000 

30.858.679 30.247.455 

7.227.522)(       9.182.782)(       

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 

5.249.290 4.835.680 

1.049.845)(       967.124)(          

0 520.000)(          

1.644.585 1.390.360 

5.844.030 4.738.916 

4 1.383.492)(       4.443.866)(        (Tap) ársins ....................................................................................................

Vextir millifærðir á sjóði ...................................................................................

Laun og launatengd gjöld stjórnar Sjúkrasjóðs ................................................

Fjármagnstekjuskattur .....................................................................................

Niðurfærsla eignarhluta ...................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2016

Vaxtatekjur .......................................................................................................

Sjúkrasjóðsgjöld ...............................................................................................

Hlutdeild í rekstrartapi Austurvegar 56  ...........................................................

Hlutdeild Sjúkrasjóðs í skrifstofukostnaði ........................................................

Veittir styrkir ....................................................................................................

Rekstrar(tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ........................................
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Skýr. 2016 2015 

Eignir

3 15.005.285 15.191.157 

Fastafjármunir samtals 15.005.285 15.191.157 

2.677.287 2.314.508 

24.255.535 23.715.379 

7 122.564.314 124.664.869 

Veltufjármunir samtals 149.497.136 150.694.756 

Eignir samtals 164.502.421 165.885.913 

Eigið fé

164.502.421 165.885.913 

Eigið fé samtals 4 164.502.421 165.885.913 

Eigið fé samtals 164.502.421 165.885.913 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Austurvegur 56, eignarhlutur ..........................................................................

Óinnheimt sjúkrasjóðsgjöld .............................................................................

Félagssjóður ....................................................................................................

Handbært fé ....................................................................................................

Eiginfjárreikningur ...........................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrarhreyfingar  

4 1.383.492)(        4.443.866)(       

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

3 185.872 181.483 

0 520.000 

Veltufé (til) rekstrar 1.197.620)(        3.742.383)(       

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:

362.779)(           73.476)(            

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 362.779)(           73.476)(            

Handbært fé (til) rekstrar 1.560.399)(        3.815.859)(       

 

Fjármögnunarhreyfingar

540.156)(           6.315.835)(       

Fjármögnunarhreyfingar 540.156)(           6.315.835)(       

2.100.555)(        10.131.694)(     

124.664.869 134.796.563 

122.564.314 124.664.869 

 

Sjóðstreymisyfirlit árið 2016

Breyting á handbæru fé ...............................................................................

Handbært fé í lok ársins ...............................................................................

(Tap) ársins .....................................................................................................

Skammtímakröfur, (hækkun) ......................................................................

Viðskiptastaða sjóða, breyting  .......................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ...............................................................................

Hlutdeild í tapi Austurvegar 56 ...................................................................

Niðurfærsla eignarhluta ..............................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir

a.

b.

c.

2. Áhættufjármunir

3. Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignarhlutur í Austurvegi 56:

15.191.157 

185.872)(           

15.005.285 

4. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

165.885.913 

1.383.492)(        

164.502.421 

5. Sjúkrasjóðsgjöld

23.637.156 

5.999)(               

23.631.157 

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald

ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðs

reikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur eru færðar eftir skilagreinum sem berast sjóðnum.  

Sjúkrasjóðsgjöld samkvæmt skilagreinum ......................................................................................

Óbein niðurfærsla krafna, breyting .................................................................................................

Eigið fé 1.1.2016 ............................................................................................................................

(Tap) ársins .....................................................................................................................................

Viðskiptakröfur eru færðar niður um 72 þús. kr. í efnahagsreikningi. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða

heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann dreginn frá

skammtímakröfum í efnahagsreikningi.

Félagið er eigandi að samvinnuhlutabréfum í Kaupfélagi Árnesinga svf. Nafnverð bréfanna er 520.000 kr., en

félagið hefur fært kostnaðarverð bréfanna niður að fullu í reikningsskilum sínum vegna virðisrýrnunar þeirra.

Sjúkrasjóðir Verslunarmannafélags Suðurlands, Félags iðn- og tæknigreina og Verkalýðsfélagsins Þórs eiga og reka

saman hluta húsnæðis að Austurvegi 56. Gerð eru sérstök reikningsskil fyrir sameignina. Til eignar í

ársreikningnum er færð hlutdeild Verslunarmannafélags Suðurlands í eigin fé sameignarinnar, sem greinist þannig:

Bókfært verð í ársbyrjun .................................................................................................................

Hlutdeild í tap ársins .......................................................................................................................

Bókfært verð í árslok ......................................................................................................................

Staða 31.12.2016 ...........................................................................................................................
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2016 2015 

6. Veittir styrkir

19.756.304 20.255.610 

32.536 49.981 

2.631.675 2.069.694 

952.183 553.210 

459.292 418.516 

43.510 274.877 

115.000 0 

30.000 81.790 

141.912 169.412 

111.380 152.086 

81.090 172.870 

217.300 67.500 

505.644 279.544 

231.551 230.985 

10.050 23.967 

273.510 91.330 

25.592.937 24.891.372 

2016 2015 

7. Handbært fé

38.504.107 59.561.651 

775.793 33.385.964 

83.284.414 0 

0 55.560 

0 31.661.694 

122.564.314 124.664.869 

Heyrnatæki ............................................................................................................

Nudd .....................................................................................................................

Skýringar, frh.

Gleraugnastyrkur ...................................................................................................

Dánarbætur ...........................................................................................................

Lyfjakaup ...............................................................................................................

Sálfræðimeðferð ...................................................................................................

Sjúkraþjálfun .........................................................................................................

HNLFÍ ....................................................................................................................

Krabbameinsleit ....................................................................................................

Sund ......................................................................................................................

Hjartavernd ............................................................................................................

Heilsurækt  ............................................................................................................

Kírópraktor ............................................................................................................

Sjúkradagpeningar .................................................................................................

Ættleiðing og glasafrjóvgun ..................................................................................

Tannlæknir ............................................................................................................

Arion banki hf., Almennur reikningur .....................................................................

Landsbankinn hf., Landsbók .................................................................................

Íslandsbanki hf., Vaxtaþrep  ..................................................................................

Íslandsbanki hf., Sérkjör ........................................................................................

Arion banki hf., Fjárhæða og tímaþrep ..................................................................
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Reykjavík, 10. maí 2017.

Stjórn:

Stjórn VR staðfestir hér með ársreikning Orlofssjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016 með undirritun 

sinni.

Skýrsla og áritun stjórnar 

Tap varð af rekstri Orlofssjóðsins á árinu að fjárhæð 56 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé Orlofssjóðsins

nam í árslok 13,5 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.  

Enginn launþegi starfaði hjá Orlofssjóðnum á árinu 2016 en Félagssjóður sá um daglegan rekstur hans.

Tilgangur Orlofssjóðs er rekstur fasteigna og útleiga á sumarhúsum til félagsmanna í Verslunarmannafélagi Suðurlands.

Í lok desember 2016 gerðu Verslunarmannafélag Suðurlands (VMS) og VR með sér samning um sameiningu frá og 

með 1. febrúar 2017. Samningurinn var svo samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna VMS þann 30. 

janúar 2017. Við sameininguna tók stjórn VR við skyldum stjórnar VMS og afgreiðir af þeim sökum ársreikninga fyrir 

sjóði VMS fyrir árið 2016.
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• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu

viðeigandi. 

• 

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,

skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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 sviksemi getur

falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra

eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi

endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. 

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé

viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu

verulegum vafa um rekstrarhæfi sjóðsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun

okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi,

að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að

dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert sjóðinn órekstrarhæfan. 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem

er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst

áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða

í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru

taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur

ársreikningsins taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum

faglega gagnrýni.  Að auki:

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um

ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem

er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi sjóðsins og upplýsa, eftir því

sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema

þau ætli annað hvort að leysa sjóðinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að

gera það.

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar VR.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Orlofssjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016. Ársreikningurinn

hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar

reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2016 og afkomu

hans og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst

frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í

samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við

þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.
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• 

KPMG ehf.

Selfossi, 10. maí 2017.

 

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem

upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund

að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við

lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort

ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrartekjur

4 5.863.897 5.252.289 

5 1.445.000 1.441.000 

7.308.897 6.693.289 

Rekstrargjöld

1.700.000 1.665.000 

0 192.025 

6 4.270.482 4.343.137 

5.970.482 6.200.162 

1.338.415 493.127 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

0 1.688)(              

1.394.623)(       1.446.262)(       

1.394.623)(       1.447.950)(       

3 56.208)(            954.823)(           (Tap) ársins ....................................................................................................

Vextir millifærðir á sjóði ...................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2016

Rekstrarhagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ................................

Hlutdeild Orlofssjóðs í skrifstofukostnaði ........................................................

Vaxtagjöld ........................................................................................................

Leigutekjur ......................................................................................................

Orlofssjóðsiðgjöld ............................................................................................

Tjaldsvæði og gisting innanlands .....................................................................

Rekstur orlofshúsa ..........................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Eignir

18.314.755 19.175.571 

14.147.133 14.854.656 

Fastafjármunir samtals 2 32.461.888 34.030.227 

669.322 578.627 

Veltufjármunir samtals 669.322 578.627 

Eignir samtals 33.131.210 34.608.854 

Eigið fé

13.502.046 13.558.254 

Eigið fé samtals 3 13.502.046 13.558.254 

Skuldir

19.629.164 21.050.600 

Skammtímaskuldir samtals 19.629.164 21.050.600 

 

Skuldir samtals 19.629.164 21.050.600 

Eigið fé og skuldir samtals 33.131.210 34.608.854 

Eiginfjárreikningur ...........................................................................................

Skuld við Félagssjóð ........................................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Flúðasel ...........................................................................................................

Óinnheimt orlofssjóðsgjöld .............................................................................

Rangársel ........................................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrarhreyfingar  

3 56.208)(             954.823)(          

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

2 1.568.339 1.640.031 

Veltufé frá rekstri 1.512.131 685.208 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:

90.695)(             18.368)(            

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 90.695)(             18.368)(            

Handbært fé frá rekstri 1.421.436 666.840 

 

Fjármögnunarhreyfingar

1.421.436)(        666.840)(          

Fjármögnunarhreyfingar 1.421.436)(        666.840)(          

0 0 

0 0 

0 0 

 

Sjóðstreymisyfirlit árið 2016

Breyting á handbæru fé ...............................................................................

Handbært fé í lok ársins ...............................................................................

(Tap) ársins .....................................................................................................

Skammtímakröfur, (hækkun)  .....................................................................

Viðskiptastaða sjóða, breyting  .......................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ...............................................................................

Afskriftir .....................................................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir

a.

b.

c.

2. Varanlegir rekstrarfjármunir

Flúðasel Rangársel Samtals 

29.304.336 22.967.262 52.271.598 

10.128.765)(   8.112.607)(     18.241.372)(      

19.175.571 14.854.656 34.030.226 

860.816)(        707.523)(        1.568.339)(        

18.314.755 14.147.133 32.461.888 

3-10% 3-10%

18.780.000 9.780.000 28.560.000 

28.960.000 12.950.000 41.910.000 

3. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

13.558.254 

56.208)(             

13.502.046 

4. Orlofssjóðsgjöld

5.865.397 

1.500)(               

5.863.897 

5. Leigutekjur

835.500 

609.500 

1.445.000 

Viðskiptakröfur eru færðar niður um 18 þús. kr. í efnahagsreikningi. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða

heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann dreginn frá

skammtímakröfum í efnahagsreikningi.

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald

ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðs

reikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur eru færðar eftir skilagreinum sem berast sjóðnum.  

Orlofssjóðsgjöld samkvæmt skilagreinum ......................................................................................

Óbein niðurfærsla orlofssjóðsgjalda, breyting ................................................................................

Heilarverð í ársbyrjun ...................................................................

Afskriftir í ársbyrjun ......................................................................

Bókfært verð í ársbyrjun ...............................................................

Afskriftir ársins .............................................................................

Bókfært verð í árslok ....................................................................

Afskriftarhlutföll ...........................................................................

Fasteignamat í árslok ...................................................................

Brunabótamat í árslok ..................................................................

(Tap) ársins .....................................................................................................................................

Staða 31.12.2016 ...........................................................................................................................

Flúðasel ..........................................................................................................................................

Eigið fé 1.1.2016 ............................................................................................................................

Rangársel .......................................................................................................................................
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Flúðasel Rangársel Samtals Samtals 

6. Rekstur orlofshúsa 2016 2015 

209.987 271.532 481.519 430.707 

162.674 78.775 241.449 233.446 

227.018 243.376 470.394 661.083 

161.113 201.569 362.682 281.416 

91.790 72.460 164.250 155.698 

77.011 86.007 163.018 184.762 

31.381 475.658 507.039 365.328 

96.921 214.871 311.792 390.666 

860.816 707.523 1.568.339 1.640.031 

1.918.711 2.351.771 4.270.482 4.343.137 

Rafmagn og hiti ..................................................

Fasteignagjöld ....................................................

Skýringar, frh.

Afskriftir ..............................................................

Umsjón ...............................................................

Vátryggingar .......................................................

Hreinlætisvörur, þvottur, perur ...........................

Viðhald og vinna .................................................

Búsáhöld, húsgögn og fl. ....................................

Akstur .................................................................
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Bls.

3

4

6

7

8

9

Efnisyfirlit

Efnahagsreikningur .................................................................................................................................................

Sjóðstreymisyfirlit ...................................................................................................................................................

Skýringar ................................................................................................................................................................

Skýrsla og áritun stjórnar ........................................................................................................................................

Áritun óháðs endurskoðanda ..................................................................................................................................

Rekstrarreikningur ..................................................................................................................................................
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Reykjavík, 10. maí 2017.

Stjórn:

Stjórn VR staðfestir hér með ársreikning Vinnudeilusjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016 með

undirritun sinni.

Skýrsla og áritun stjórnar 

Hagnaður varð af rekstri Vinnudeilusjóðs á árinu að fjárhæð 0,4 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé

Vinnudeilusjóðs nam í árslok 9,4 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Tilgangur Vinnudeilusjóðs er að aðstoða félagsmenn í Verslunarmannafélagi Suðurlands í vinnudeilum.

Enginn launþegi starfaði hjá Vinnudeilusjóði á árinu 2016 en Félagssjóður sá um daglegan rekstur hans.

Í lok desember 2016 gerðu Verslunarmannafélag Suðurlands (VMS) og VR með sér samning um sameiningu frá og

með 1. febrúar 2017. Samningurinn var svo samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna VMS þann 30.

janúar 2017. Við sameininguna tók stjórn VR við skyldum stjórnar VMS og afgreiðir af þeim sökum ársreikninga fyrir

sjóði VMS fyrir árið 2016.

Ársreikningur Verslunarmannafélags Suðurlands, Vinnudeilusjóður 2016 3



_____________________________________________________________________________________________________________

• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu

viðeigandi. 

• 

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,

skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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 sviksemi getur

falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra

eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi

endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. 

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé

viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu

verulegum vafa um rekstrarhæfi sjóðsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun

okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi,

að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að

dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert sjóðinn órekstrarhæfan. 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem

er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst

áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða

í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru

taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur

ársreikningsins taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum

faglega gagnrýni.  Að auki:

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um

ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem

er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi sjóðsins og upplýsa, eftir því

sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema

þau ætli annað hvort að leysa sjóðinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að

gera það.

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar VR.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Vinnudeilusjóðs Verslunarmannafélags Suðurlands fyrir árið 2016.

Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar

reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2016 og afkomu hans

og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst

frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í

samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við

þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.
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• 

KPMG ehf.

Selfossi, 10. maí 2017.

 

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem

upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund

að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við

lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort

ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2016 2015 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

288.119 292.806 

57.679)(            58.561)(            

121.715 72.899 

352.155 307.144 

2 352.155 307.144  

Rekstrarreikningur árið 2016

Vaxtatekjur .......................................................................................................

Fjármagnstekjuskattur .....................................................................................

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

Vextir millifærðir á sjóði ...................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Eignir

2.435.998 1.114.313 

3 6.941.518 7.911.048 

Veltufjármunir samtals 9.377.516 9.025.361 

Eignir samtals 9.377.516 9.025.361 

Eigið fé

9.377.516 9.025.361 

Eigið fé samtals 2 9.377.516 9.025.361 

Eigið fé samtals 9.377.516 9.025.361 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Inneign hjá Félagssjóði ....................................................................................

Handbært fé ....................................................................................................

Eiginfjárreikningur ...........................................................................................
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Skýr. 2016 2015 

Rekstrarhreyfingar  

2 352.155 307.144 

Veltufé frá rekstri 352.155 307.144 

Handbært fé frá rekstri 352.155 307.144 

 

Fjármögnunarhreyfingar

1.321.685)(        72.899)(            

Fjármögnunarhreyfingar 1.321.685)(        72.899)(            

969.530)(           234.245 

7.911.048 7.676.803 

6.941.518 7.911.048 

 

Sjóðstreymisyfirlit árið 2016

Breyting á handbæru fé ...............................................................................

Handbært fé í lok ársins ...............................................................................

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

Viðskiptastaða sjóða, breyting  .......................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ...............................................................................
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_____________________________________________________________________________________________________________

1. Reikningsskilaaðferðir

a.

2. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

9.025.361 

352.155 

9.377.516 

3. Handbært fé

6.941.518 

6.941.518 

Staða 31.12.2016 ...........................................................................................................................

Landsbankinn hf., Grunnur  ............................................................................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald

ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðs

reikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Eigið fé 1.1.2016 ............................................................................................................................

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