
0

0

Fjölmennt, símenntunar - og þekkingarmiðstöð ses.

Vínlandsleið 14

113 Reykjavík

kt. 671010-1670

Ársreikningur 

2018

Fjölmennt, símenntunar - og þekkingarmiðstöð



0

0

Efnisyfirlit

Áritun óháðs endurskoðanda 2

Skýrsla stjórnar 4

Rekstrarreikningur 5

Efnahagsreikningur 6

Yfirlit um sjóðstreymi 7

Skýringar 8-11

Ársreikningur 

2018

Fjölmennt, símenntunar - og þekkingarmiðstöð









Skýr. 2018 2017

Námskeiðsgjöld ................................................................................ 16.677.450 14.787.300 

Greiðslur úr ríkissjóði ..................................................................... 264.700.000 254.700.000 

Aðrar tekjur ....................................................................................... 9.530.213 8.180.848 

290.907.663 277.668.148 

Laun og launatengd gjöld ................................................................ 3 171.679.887 165.870.627 

Húsnæðiskostnaður ......................................................................... 13 26.275.432 25.366.540 

Kostnaður vegna kennslu ............................................................... 14 75.936.604 78.699.454 

Annar rekstrarkostnaður ................................................................. 15 8.135.955 7.212.455 

Afskriftir fastafjármuna ................................................................... 6 782.988 1.116.021 

282.810.866 278.265.097 

Rekstrarafgangur (halli) fyrir fjármagnsliði 8.096.797 (596.949)

Fjármunatekjur ................................................................................. 4 1.057.313 1.198.503 

Fjármagnsgjöld ................................................................................. 5 (192.136) (217.685)

Hagnaður ársins 8.961.974 383.869 

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýr. 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Skrifstofuáhöld og kennslubúnaður .............................................. 6 2.291.303 2.567.559 

Innréttingar, húsbúnaður og tæki .................................................. 6 2.292.597 2.799.329 

4.583.900 5.366.888 

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur ................................................................................ 7 580.288 428.031 

Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 8 5.400.000 0 

Bankainnistæður ............................................................................... 27.637.937 20.151.572 

33.618.225 20.579.603 

38.202.125 25.946.491 

Eigið fé og skuldir 9

Stofnfé ............................................................................................... 1.000.000 1.000.000 

Óráðstafað eigið fé .......................................................................... 24.783.174 15.821.200 

25.783.174 16.821.200 

Skammtímaskuldir

Lánadrottnar ..................................................................................... 5.854.772 2.242.952 

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................ 10 6.564.179 6.882.339 

12.418.951 9.125.291 

38.202.125 25.946.491 

Eigið fé

Eignir

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Skuldir

Eigið fé og skuldir
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Skýr. 2018 2017

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður (tap) .................................................................... 8.096.797 (596.949)

Afskriftir ............................................................................................ 782.988 1.116.021 

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta 8.879.785 519.072 

Rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun ..................................... (5.552.257) 383.956 

Rekstrartengdar skuldir, hækkun ................................................... 3.293.660 1.402.915 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 6.621.188 2.305.943 

Innborgaðir vextir ............................................................................ 1.057.313 1.087.696 

Greiddur fjármagnstekjuskattur ..................................................... (192.136) (106.878)

Handbært fé frá rekstri 7.486.365 3.286.761 

Hækkun handbærs fjár .................................................................... 7.486.365 3.286.761 

Handbært fé í upphafi árs ............................................................... 20.151.572 16.864.811 

Handbært fé í lok árs ....................................................................... 27.637.937 20.151.572 

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2018
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Skráning tekna

Varanlegir rekstrarfjármunir

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu

tilliti til væntanlegs hrakvirðis.  

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni

nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru

upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum

beinum kostnaði við að koma eigninni í nothæft ástand.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Starfsemi Fjölmenntar, símenntunar - og þekkingarmiðstöð ses. miðar að því að auka lífsgæði og lífsleikni fatlaðara

einstaklinga 20 ára og eldri. Fjölmennt býður upp á fjölþætta menntun og ráðgjöf til einstaklinga sem ekki eiga kost á

sambærilegri þjónstu á öðrum vettvangi.

Ársreikningur Fjölmenntar, símenntunar - og þekkingarmiðstöðvar ses. fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við lög um

ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir

sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

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

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir

sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er

byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru

um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti. 

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

Námskeiðstekjur eru skráðar og innheimtar þegar skráningu nemenda er lokið og námskeið eru hafin. Aðrar tekjur eru

færðar þegar þjónustan hefur verið innt af hendi.

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er

myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

Ársreikningurinn er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi. Við gerð ársreikningsins er í öllumEignir og skuldir sem bundnar eru vísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar upp miðað við verðlag eða gengi

Hinar reiknuðu tekjur eiga að endurspegla þá raunvirðisrýrnun sem verður á peningalegum eignum ogHér verði gerð grein fyrir breytingum á reikningsskilaaðferðum. Ástæðum fyrir breytingunum og áhrifum á

Áhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og fjárhagsstöðu félagsins eru reiknuð og færð í ársreikninginn íAðrar reikningsskilaaðferðir sem snerta einstök efnisatriði ársreikningsins eru tilgreindar í skýringum hér á eftir.Við gerð ársreikningsins er tekið tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga á afkomu og efnahag félagsins. ÞannigEignir og skuldir sem bundnar eru vísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar upp miðað við verðlag eða gengiÁhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og fjárhagsstöðu félagsins eru reiknuð og færð í ársreikninginn íAðrar reikningsskilaaðferðir sem snerta einstök efnisatriði ársreikningsins eru tilgreindar í skýringum hér á eftir.
Með lögum nr. 133/2001 voru gerðar breytingar á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt og lögum nr.

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í júnílok ogÁhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og fjárhagsstöðu félagsins eru reiknuð og færð í ársreikninginn íVið gerð ársreikningsins er tekið tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga á afkomu og efnahag félagsins. ÞannigHeildarhlutafé félagsins er kr. xxx.xxx.xxx eins og kveðið er á um í samþykktum þess. [Eitt atkvæði fylgir hverjumStaðfest jöfnunarverðmæti hlutafjár í félaginu er um xxx milljónir króna í árslok 20xx.[upplýsingar um færslur á aðra eiginfjárreikninga, t.d. yfirverðsreikning eða tillag í lögbundinn varasjóð eða.Viðskiptakröfur og skuldabréfaeign eru færðar niður í efnahagsreikningi. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða,Ársreikningur samstæðu Sláturfélags Suðurlands svf. fyrir árið 2004 er gerður samkvæmt almennumSamstæðan er samin í samræmi við kaupverðsreglu og í því tilviki sem eignaraðild í dótturfélagi er minna er 100% erÍ árslok 2004 sameinaði Sláturfélag Suðurland svf. dótturfélag sitt SS Eignir ehf., Reykjagarði hf. sem m.a. rekurÁrsreikningurinn er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi. Við gerð hans er í öllumÁhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og fjárhagsstöðu félagsins eru reiknuð og færð í ársreikninginn meðBókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna í árslok 2002 er endurmetið með því að framreikna stofnverð þeirra ogÁhrif almennra verðlagsbreytinga á peningalegar eignir og skuldir eru reiknuð og færð í ársreikninginn. StaðaMótfærsla endurmatshækkunar varanlegra rekstrarfjármuna og reiknaðra tekna vegna verðlagsbreytinga eru færðarEignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í árslok 2004 ogÁfallinn gengismunur og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda er færður í rekstrarreikning.Afurðabirgðir og aðrar vörur í vinnslu eru eignfærðar á kostnaðar- og framleiðsluverði. Rekstrarvörubirgðir eruEignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í júnílok ogÁhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og fjárhagsstöðu félagsins eru reiknuð og færð í ársreikninginn íVið gerð ársreikningsins er tekið tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga á afkomu og efnahag félagsins. ÞannigHeildarhlutafé félagsins er kr. xxx.xxx.xxx eins og kveðið er á um í samþykktum þess. [Eitt atkvæði fylgir hverjumStaðfest jöfnunarverðmæti hlutafjár í félaginu er um xxx milljónir króna í árslok 20xx.[upplýsingar um færslur á aðra eiginfjárreikninga, t.d. yfirverðsreikning eða tillag í lögbundinn varasjóð eða.Viðskiptakröfur og skuldabréfaeign eru færðar niður í efnahagsreikningi. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða,Samstæðan er samin í samræmi við kaupverðsreglu og í því tilviki sem eignaraðild í dótturfélagi er minna en 100%Í árslok 2004 sameinaði Sláturfélag Suðurland svf. dótturfélag sitt SS Eignir ehf., Reykjagarði hf. sem m.a. rekurÁrsreikningurinn er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi. Við gerð hans er í öllumÁhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og fjárhagsstöðu félagsins eru reiknuð og færð í ársreikninginn meðBókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna í árslok 2002 er endurmetið með því að framreikna stofnverð þeirra ogÁhrif almennra verðlagsbreytinga á peningalegar eignir og skuldir eru reiknuð og færð í ársreikninginn. StaðaMótfærsla endurmatshækkunar varanlegra rekstrarfjármuna og reiknaðra tekna vegna verðlagsbreytinga eru færðarEignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í árslok 2004 ogÁfallinn gengismunur og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda er færður í rekstrarreikning.Afurðabirgðir og aðrar vörur í vinnslu eru eignfærðar á kostnaðar- og framleiðsluverði. Rekstrarvörubirgðir eru

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í júnílok og verðtryggðar
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Skýringar

3. Laun og launatengd gjöld

2018 2017

Laun ............................................................................................................................................ 136.108.941 128.972.589 

Bifreiðastyrkir ............................................................................................................................ 979.224 920.576 

Dagpeningar .............................................................................................................................. 198.888 0 

Lífeyrissjóður ............................................................................................................................. 17.407.860 20.656.047 

Tryggingargjald .......................................................................................................................... 11.208.302 10.082.242 

Stéttarfélagsgjöld ....................................................................................................................... 4.069.184 3.828.425 

Annar starfsmannakostnaður ................................................................................................. 1.707.488 1.410.748 

171.679.887 165.870.627 

Stöðugildi að meðaltali ............................................................................................................ 17,2 17,5

4. Fjármunatekjur

2018 2017

Vaxtatekjur   .............................................................................................................................. 873.578 1.087.696 

Gengishagnaður ........................................................................................................................ 183.735 110.807 

1.057.313 1.198.503 

5. Fjármagnsgjöld

2018 2017

Fjármagnstekjuskattur .............................................................................................................. (192.136) (217.685)

(192.136) (217.685)

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Skrifstofu- Innréttingar Samtals

áhöld og húsbún.

Kostnaðarverð

19.788.795 14.066.875 33.855.670 

Staða í árslok .............................................................................................. 19.788.795 14.066.875 33.855.670 

Afskriftir

Staða í ársbyrjun ........................................................................................ 17.221.236 11.267.546 28.488.782 

Afskrift ársins ............................................................................................ 276.256 506.732 782.988 

Staða í árslok .............................................................................................. 17.497.492 11.774.278 29.271.770 

Bókfært verð

Bókfært verð í ársbyrjun .......................................................................... 2.567.559 2.799.329 5.366.888 

Bókfært verð í árslok ................................................................................ 2.291.303 2.292.597 4.583.900 

Afskriftarhlutföll ....................................................................................... 20-33% 20%

Vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Vátrygginga-

mat

Skrifstofuáhöld ............................................................................................................................................................ 17.639.578 

Innréttingar og húsbúnaður ...................................................................................................................................... 19.402.564 

Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda félagsins á árinu 2017 voru 15,4 milljónir króna en námu 17,3 milljónir króna á

árinu 2018.

Staða í ársbyrjun ........................................................................................

Hinar reiknuðu tekjur eiga að endurspegla þá raunvirðisrýrnun sem verður á peningalegum eignum ogHér verði gerð grein fyrir breytingum á reikningsskilaaðferðum. Ástæðum fyrir breytingunum og áhrifum á
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Skýringar

7. Aðrar peningalegar eignir

Viðskiptakröfur

31.12.2018 31.12.2017

Viðskiptakröfur .........................................................................................................................  580.288 428.031 

580.288 428.031 

8. Aðrar peningalegar eignir 

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2018 31.12.2017

Inneign hjá ríkissjóði ................................................................................................................  5.400.000 0 

5.400.000 0 

9. Eigið fé 

Stofnfé Óráðstafað Eigið fé

eigið fé Samtals

Eigið fé 1.1.2018 ....................................................................................... 1.000.000 15.821.200 16.821.200 

Afkoma ársins  .......................................................................................... 8.961.974 8.961.974 

Eigið fé 31.12.2018 ................................................................................... 1.000.000 24.783.174 25.783.174 

10. Aðrar skammtímaskuldir

31.12.2018 31.12.2017

Ógreiddur kostnaður ................................................................................................................ 0 25.503 

Ógreidd launatengd gjöld ........................................................................................................ 6.534.179 6.824.836 

Aðrar skammtímaskuldir ......................................................................................................... 30.000 32.000 

6.564.179 6.882.339 

11. Samþykki ársreiknings

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 6. maí 2019
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Sundurliðanir

2018 2017

12. Laun og launatengd gjöld

Vinnulaun ................................................................................................... 136.108.941 128.972.589 

Bifreiðastyrkir ............................................................................................ 979.224 920.576 

Dagpeningar ............................................................................................... 198.888 0 

Tryggingagjald ............................................................................................ 11.208.302 10.082.242 

Lífeyrissjóður ............................................................................................. 17.407.860 20.656.047 

Stéttarfélagsgjöld ....................................................................................... 4.069.184 3.828.425 

Annar starfsmannakostnaður .................................................................. 1.707.488 1.410.748 

171.679.887 165.870.627 

13. Húsnæðiskostnaður

Húsaleiga ..................................................................................................... 21.079.212 20.585.519 

Rafmagn og hiti ......................................................................................... 1.386.231 1.232.054 

Viðhald húsnæðis ...................................................................................... 706.120 252.313 

Öryggisþjónusta ......................................................................................... 238.096 266.466 

Ræsting og hreinlætisvörur ...................................................................... 2.141.397 2.247.764 

Vátryggingar ............................................................................................... 432.686 427.158 

Hússjóður og rekstur sameignar ............................................................. 291.690 355.266 

26.275.432 25.366.540 

14. Kostnaður vegna kennslu

Kennslugögn .............................................................................................. 4.209.701 4.306.568 

Samningar við menntastofnanir .............................................................. 56.506.153 61.915.887 

Annar kostnaður vegna kennslu ............................................................. 15.220.750 12.476.999 

75.936.604 78.699.454 

15. Annar rekstrarkostnaður

Rekstur upplýsingakerfis .......................................................................... 2.141.088 1.948.251 

Sími .............................................................................................................. 673.479 975.691 

Burðargjöld ................................................................................................. 579.506 545.100 

Pappír, prentun og ritföng ....................................................................... 118.243 332.092 

Bækur, blöð og áskrift .............................................................................. 9.900 3.100 

Önnur aðkeypt þjónusta .......................................................................... 1.768.979 1.404.550 

Gjafir og styrkir ......................................................................................... 1.197 3.400 

Gjaldfærð áhöld, tæki og búnaður .......................................................... 2.061.064 1.591.976 

Viðhald áhalda og tækja ........................................................................... 353.756 88.171 

Ferðakostnaður .......................................................................................... 112.937 15.785 

Fundir og ráðstefnur ................................................................................. 102.107 88.395 

Afskriftir viðskiptakrafna ......................................................................... 0 (62.200)

Annar kostnaður ........................................................................................ 50.000 122.733 

Þjónustugjöld banka ................................................................................. 163.699 155.411 

8.135.955 7.212.455 
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