Kjarafélag viðskiptafræðinga
og hagfræðinga
Ársreikningur 2016

Borgartúni 6
105 Reykjavík
Kt. 450588-2029

Efnisyfirlit

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

1

Áritun og skýrsla stjórnar ...........................................

3

Rekstrarreikningur .....................................................

4

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

5

Sjóðstreymi ...............................................................

6

Skýringar og sundurliðanir ..........................................

7

_____________________________________________
Ársreikningur 2016

_____________________________________________
Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Skýrsla um endurskoðun ársreiknings
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga fyrir árið
2016. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning þann 31. desember 2016, yfirlit
um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016 og 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 Kjarafélagi viðskiptafræðinga og
hagfræðinga 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 Kjarafélags
viðskiptafræðinga og hagfræðinga 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.

_____________________________________________
Ársreikningur 2016

_____________________________________________
1

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Rekstrarreikningur 2016
Skýr.

Rekstrartekjur
Félagsgjöld .....................................................................
Aðrar rekstrartekjur ........................................................

2016

2015

68.454.984
418.215

57.801.758
0

68.873.199

57.801.758

19.976.954
30.756.845
12.609.191

17.496.208
28.082.447
10.769.055

63.342.990

56.347.710

5.530.209

1.454.048

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

Rekstrarhagnaður

3
4

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbreyting verðbréfaeignar .....................
Vaxtagjöld og þóknanir vegna fjárvörslu ............................
Fjármagnstekjuskattur .....................................................
Hlutdeild í afkomu Húsfélags BHM sf. ................................

Hagnaður ársins

__________________________________________
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793.126
(95.678)
(59.237)
(27.077)

922.773
(98.806)
(40.468)
(104.204)

611.134

679.295

6.141.343

2.133.343
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Efnahagsreikningur 31.desember 2016
Eignir
Skýr.

2016

2015

Fastafjármunir
Eignarhlutur í Húsfélagi BHM sf. .......................................

2

7.222.350

7.249.427

Fastafjármunir samtals

7.222.350

7.249.427

Útistandandi félagsgjöld ...................................................
Verðbréfaeign .................................................................
Handbært fé ...................................................................

7.335.558
11.366.107
11.344.284

5.934.319
10.869.238
7.429.240

Veltufjármunir samtals

30.045.949

24.232.797

Eignir samtals

37.268.299

31.482.224

Óráðstafað eigið fé .........................................................
Hagnaður ársins ..............................................................

29.643.500
6.141.343

27.510.157
2.133.343

Eigið fé samtals

35.784.843

29.643.500

Ógreidd laun og launatengd gjöld ......................................
Ógreiddir reikningar ........................................................

1.302.703
180.753

1.623.452
215.272

Skammtímaskuldir samtals

1.483.456

1.838.724

Skuldir samtals

1.483.456

1.838.724

Eigið fé og skuldir samtals

37.268.299

31.482.224

Veltufjármunir

Eigið fé og skuldir
Eigið fé

Skuldir
Skammtímaskuldir
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Sjóðstreymi 2016
Handbært fé frá rekstri

2016

2015

Innborguð félagsgjöld.......................................................
Innborgaðir vextir............................................................
Styrkir............................................................................

67.053.745
296.257
418.215

56.661.266
210.063
0

Innborganir samtals

67.768.217

56.871.329

Greitt til BHM ..................................................................
Greiddur annar rekstrarkostnaður.....................................
Greidd laun og launatengd gjöld.........................................
Greiddur fjármagnstekjuskattur og bankakostnaður............

19.976.954
12.643.710
31.077.594
154.915

17.346.208
10.940.554
27.461.109
139.274

Útborganir samtals

63.853.173

55.887.145

Innborganir:

Útborganir:

Handbært fé frá rekstri.................................................................................................................................
3.915.044
984.184
Handbært fé í ársbyrjun .................................................................................................................................
7.429.240
6.445.056
Handbært fé í árslok .................................................................................................................................
11.344.284
7.429.240
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Skýringar og sundurliðanir
1. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum ef frá er talið mat á verðbréfum sem eru metin á gangvirði. Hann er
gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.
Fjárhæðir eru sýndar í heilum krónum nema þar sem annað er tekið fram.

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

Verðbréf
Verðbréf í eigu félagsins eru skráð á virkum markaði og eru eignfærð á markaðsverði í árslok.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar samkvæmt upphaflegu viðskiptaverði að frádreginni niðurfærslu sem gerð
er til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart
einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum
félagsins.

Handbært fé
Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

2. Eignarhlutir í öðrum félögum
Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga á 4,46% eignarhluta í Húsfélaginu BHM sf. sem stofnað
var á árinu 2004. Eignarhlutinn er færður skv.hlutdeildaraðferð og er hlutdeild í afkomu félagsins
vegna ársins 2016 færð meðal fjármunatekna og fjármagnsgjalda.

3. Laun og launatengd gjöld
2016
Laun starfsmanna og stjórnar ................................................
Önnur þóknun .......................................................................
Áætluð laun ..........................................................................
Bifreiðastyrkur ......................................................................
Mótframlag ..........................................................................
Tryggingagjald ......................................................................
Sjóðagjöld ............................................................................

__________________________________________
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2015

22.697.650
3.047.363
(473.027)
480.000
2.292.585
2.096.041
616.233

19.709.113
3.122.532
473.027
380.000
1.978.374
1.886.750
532.651

30.756.845

28.082.447
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Skýringar og sundurliðanir
4. Annar rekstrarkostnaður
2016
Annar starfsmannakostnaður .................................................
Ráðstefnur, ferðakostnaður ...................................................
Rekstrarframlag til Húsfélags BHM sf. .....................................
Húsaleiga .............................................................................
Sími og burðargjöld ...............................................................
Bækur, blöð og tímarit ...........................................................
Pappír, prentun og ritföng ......................................................
Rekstur tölvukerfis ................................................................
Kostnaður vegna BIB .............................................................
Endurskoðun og reikningsskil .................................................
Bókhaldsþjónusta ..................................................................
Lögfræðikostnaður ................................................................
Aðkeypt þjónusta ..................................................................
Kynningarmál og auglýsingar .................................................
Fundarkostnaður ...................................................................
Áhöld og tæki .......................................................................
Dagpeningar .........................................................................
Áætlaðar tapaðar kröfur ........................................................
Annar kostnaður ...................................................................

21.963
1.641.031
1.025.799
1.423.903
235.943
69.414
200.708
624.632
451.618
591.666
606.943
724.470
1.674.172
1.698.723
965.046
569.041
182.700
(165.115)
66.534
12.609.191
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2015
45.784
174.030
854.604
1.169.498
230.746
70.356
214.754
1.005.507
239.043
556.677
615.474
1.376.648
720.350
267.630
1.782.981
1.206.208
52.170
165.115
21.480
10.769.055
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