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Skýrsla stjórnar

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra eru samtök aðildarfélaga Sjálfsbjargar sem starfa víða um
land og bera öll nafn Sjálfsbjargar og síðan staðsetningar.
Aðalstarfsemi Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra fer fram á skrifstofu samtakanna sem er í
húseign þeirra að Hátúni 12, 105 Reykjavík.
Helstu starfsemisþættir eru:
1. Hagsmuna- og málefnabarátta
2. Fjáröflun og rekstrarmál
3. Útgáfu- og kynningarstarfsemi
4. Rekstur Sjálfsbjargarhússins
5. Rekstur Sjálfsbjargarheimilisins
Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.
Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður landssambandsins 23,7 millj.kr. á árinu. Eigið fé
landssambandsins í lok árs var jákvætt um 170,1 millj.kr. en var um 146,4 millj.kr. í byrjun árs. Stjórn
landssambandsins leggur til að hagnaði ársins verði ráðstafað til næsta árs. Að öðru leyti vísast til
ársreikningsins varðandi fjárhagsstöðu landssambandsins og rekstur þess á liðnu ári.
Stöðugildi hjá landssambandinu voru 4,88 og launagreiðslur landssambandsins námu um 34 millj.kr. á
árinu. Stöðugildi hjá landssambandinu á fyrra ári voru 5,15 og launagreiðslur landssambandsins námu
um 31,6 millj.kr. á árinu 2016.
Stjórn Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning
landssambandsins fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Reykjavík, 26. mars 2018
Stjórn:

Framkvæmdastjóri:
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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra.
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra fyrir
árið 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, yfirlit yfir afkomu ársins,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu landssambandsins á árinu 2017,
efnahag þess 31. desember 2017 og breytingu á handbæru fé á árinu 2017, í samræmi við lög um
ársreikninga.
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 ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar
sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (ISA). Ábyrgð okkar samkvæmt
þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda. Við erum óháð félaginu í samræmi
við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt 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 ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra
annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi
félagsins. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi
og hvers vegna ákveðið var að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu
ársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta
starfsemi, eða hafa enga aðra raunhæfa möguleika en að gera það
Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda
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 gætu haft áhrif á fjárhagslega
ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Sem hluti af endurskoðuninni sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla,
beitum við faglegu mati og við höfum faglega tortryggni. Eftirfarandi atriði eru einnig hluti af
endurskoðun okkar á ársreikningi sambandsins:
Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
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Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða
sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og
öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að
uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna
mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu ársreiknings,
að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.

Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits sambandsins.
Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort
reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.
Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli
endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem
gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á
rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun
okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun.
Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar
okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi
sambandsins.
Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og
atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar með tilliti til
glöggrar myndar.
Öflum fullnægjandi endurskoðunargagna, vegna fjárhagsupplýsinga eininga innan sambandsins, til
að geta látið í ljós álit á ársreikningi. Við erum ábyrg fyrir skipulagi, umsjón og framgangi
endurskoðunar sambandsins. Við berum ein ábyrgð á áliti okkar á ársreikningi sambandsins.

Theodór S. Sigurbergsson
löggiltur endurskoðandi
fyrir hönd Grant Thornton endurskoðunar ehf.
Reykjavík, 26. mars 2018
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Rekstrarreikningur ársins 2017

Skýr.
Rekstrartekjur
Félagsgjöld, framlög og styrkir .......................................................
Happdrætti og aðrar fjáraflanir .......................................................
Húsaleigutekjur .................................................................................
Aðrar tekjur .......................................................................................
Rekstrargjöld
Kostnaðarverð og sölulaun seldra vara .........................................
Laun og tengd gjöld .........................................................................
Annar rekstrarkostnaður .................................................................
Afskriftir ............................................................................................

13
14

13
3, 14
15
2, 5

(
(
(
(
(

Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði .....................................
Fjármunatekjur .................................................................................
Fjármagnsgjöld .................................................................................
Hreinar fjármagnstekjur ...................................................................

2, 4
2, 4

Hagnaður (tap) ársins ........................................................
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(
(

2017

2016

24.039.244
64.621.164
48.212.205
1.679.354
138.551.967

22.421.268
50.821.572
45.980.518
0
119.223.358

29.339.991)
40.130.343)
36.325.212)
7.488.135)
113.283.681)

(
(
(
(
(

30.211.247)
47.528.663)
40.173.259)
4.480.397)
122.393.566)

25.268.286

(

3.170.208)

275.619
1.838.108)
1.562.489)

(
(

768.576
1.470.172)
701.596)

23.705.797

(

3.871.804)

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Skýr.

Eignir
Fasteignir og lóðir ............................................................................
Innréttingar, áhöld og tæki ..............................................................
Fastafjármunir
Skammtímakröfur:
Viðskiptakröfur ................................................................................
Aðrar kröfur ......................................................................................
Kröfur á tengd félög ........................................................................
Sjóður og bankainnstæður ...............................................................
Veltufjármunir

2, 5

2, 6
2, 6
11
2

Eignir alls

2017

2016

176.549.678
8.832.386
185.382.064

156.538.159
6.103.987
162.642.146

2.612.311
0
4.831.857
19.432.556
26.876.724

2.609.457
7.309
4.452.226
18.612.960
25.681.952

212.258.788

188.324.098

Eigið fé og skuldir
Óráðstafað eigið fé ...........................................................................
Eigið fé

7

170.086.263
170.086.263

146.380.466
146.380.466

Lífeyrisskuldbindingar .....................................................................
Skuldbindingar

10

0
0

4.480.374
4.480.374

Langtímaskuldir ................................................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda .............................................
Langtímaskuldir

(
8
9
9
8

16.521.746
2.634.226)
13.887.520

(

15.161.802
767.686)
14.394.116

10.550.902
15.099.877
2.634.226
28.285.005

15.863.390
6.438.066
767.686
23.069.142

Skuldir alls

42.172.525

41.943.632

Skuldir og eigið fé alls

212.258.788

188.324.098

Viðskiptaskuldir ................................................................................
Aðrar skammtímaskuldir .................................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda .............................................
Skammtímaskuldir

Lífeyrisskuldbinding og veðsetningar ................................
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Sjóðstreymi ársins 2017

Skýr.
Rekstrarhreyfingar
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi ...........................................
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir ......................................................................................
Lífeyrisskuldbinding hækkun (lækkun) ....................................
Verðbætur og gengismunur langtímaskulda ............................

2017
23.705.797

2, 5
(

4.455
3.349.323
3.353.778

Handbært fé frá rekstri

30.492.807

(
(

Fjármögnunarhreyfingar
Ný langtímalán ..................................................................................
Greiddar afborganir langtímalána ...................................................
Tengdir aðilar, breyting ...................................................................
Endurgreiddur virðisaukaskattur frá fyrri árum ............................
Fjármögnunarhreyfingar

(
(

30.228.053)
30.228.053)

4.480.374
3.545.901)
379.631)
0
554.842

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ......................................

819.596

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

18.612.960
19.432.556
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(

7.488.135
4.480.374)
425.471
27.139.029

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun) .......................................
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun) ......................................
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum ......................................
Fjárfestingarhreyfingar

2016
3.871.804)
4.480.397
3.982.346
349.302
4.940.241

(
(
(

261.179)
2.131.834)
2.393.013)
2.547.228

(
(

(

(

37.120.998)
37.120.998)

15.000.000
187.500)
2.203.127
5.777.638
22.793.265
11.780.505)
30.393.465
18.612.960

Skýringar

1.

Starfsemi
Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra er samband félaga sem starfa í sveitarfélögum á Íslandi undir heitinu Sjálfsbjörg,
landssamband hreyfihamlaðra.
Aðalstarfsemi Sjálfsbjargar landssambands hreyfhamlaðra fer fram á skrifstofu samtakanna að Hátúni 12, 105
Reykjavík. Helstu starfsþættir eru:
1. Hagsmuna- og málefnabarátta
2. Fjáröflun og rekstrarmál
3. Útgáfu- og kynningarstarfsemi
4. Rekstur Sjálfsbjargarhússins
5. Rekstur Sjálfsbjargarheimilisins

2.

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra fyrir árið 2017 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og
settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu
reikningsskilaaðferðum og árið áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum samtakanna.
Mat og ákvarðanir
Í samræmi við lög um ársreikninga ber stjórnendum við gerð ársreiknings að meta, draga ályktanir og taka ákvarðanir sem
hafa áhrif á eignir, skuldir, tekjur og gjöld á reikningsskiladegi. Það sama gildir um ábyrgð stjórnenda varðandi upplýsingar í
skýringum ársreiknings. Við mat og ályktanir byggja stjórnendur á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru
viðeigandi og mynda grundvöll ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með
öðrum hætti.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.
Fjármagnsliðir
Fjármagnsliðir eru færðir í rekstrarreikning á því tímabili sem þeir falla til.
Skráning tekna
Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar
eða verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan
hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Lotun gjalda
Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.
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Varanlegir rekstrarfjármunir
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 tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á tímabilinu að teknu
tilliti til væntanlegs hrakvirðis.
Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast.
Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild.

Handbært fé
Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.
Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.
Skuldbindingar
Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að landssambandið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

3.

Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

2017

Laun .................................................................................................................................
Lífeyrissjóðsgjöld ............................................................................................................
Önnur launatengd gjöld .................................................................................................
Áfallið orlof, breyting .....................................................................................................
Lífeyrisskuldbindingar ....................................................................................................
Greiðslur TR vegna vinnusamninga .............................................................................
Laun og launatengd gjöld samtals .................................................................................

33.970.269
3.797.034
5.855.641
1.407.512
0
4.900.113)
40.130.343

(

Meðalfjöldi starfsmanna umreiknaður í heilsársstörf .................................................
4.

2016

(

31.555.346
2.896.500
4.925.656
70.151
15.872.260
7.791.250)
47.528.663

4,88

5,15

Fjármagnsliðir
Fjármagnstekjur greinast þannig:

2017

Vaxtatekjur .......................................................................................................................
Dráttarvaxtatekjur ...........................................................................................................
Reiknaður gengismunur .................................................................................................

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra - Ársreikningur 2017

9

(

262.294
16.438
3.113)
275.619

2016

(

768.325
940
689)
768.576

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

2017
119.826
97.174
55.779
1.254.107
311.222
1.838.108

Bankakostnaður, þjónustugjöld .....................................................................................
Dráttarvextir ....................................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ....................................................................................................
Vaxtagjöld og verðbætur ................................................................................................
Verðbætur og gengismunur langtímalána ....................................................................

5.

2016
968.411
276.680
160.812
64.269
0
1.470.172

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir, sem reiknaðar eru sem fastur árlegur hundraðshluti, greinast þannig:
Fasteignir og lóðir

Heildarverð 1.1. 2017 ........................................................
Afskrifað áður ...................................................................
Viðbót á árinu ...................................................................
Afskrifað á árinu ...............................................................
Heildareign 31.12. 2017 ....................................................

587.103.951
( 430.565.794)
156.538.157
24.247.951
(
4.236.430)
176.549.678

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

0-3%

Opinbert mat fasteigna skiptist þannig:

Fasteignamat
31.12. 2017

Hátún 12, Reykjavík ..................................................................
Kistuholt 19, Bláskógabyggð ....................................................

6.

2.282.350.000
36.700.000
2.319.050.000

Innréttingar,
áhöld og tæki

(

(

Samtals

26.097.575
19.993.586)
6.103.989
5.980.102
3.251.705)
8.832.386

613.201.526
( 450.559.380)
162.642.146
30.228.053
(
7.488.135)
185.382.064

35%

Brunabótamat
31.12. 2017
2.243.700.000
0
2.243.700.000

Bókfært verð
31.12. 2017
127.684.335
48.865.343
176.549.678

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Viðskiptakröfur

2017

Skuldunautar/útistandandi kröfur ................................................................................
Óinnheimtar styrktarlínur Kli ........................................................................................
Minnisbækur loforð ........................................................................................................
Óinnheimtar styrktarlínur .............................................................................................
Greiðslukort Vísa/Euro .................................................................................................
Óinnheimt pennar og blokkir .......................................................................................

Aðrar skammtímakröfur

711.173
0
1.065.100
639.000
157.413
39.625
2.612.311
2017

Fyrirframgreiddur kostnaður, tryggingar og fasteignagjöld .......................................
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1.444.195
228.500
0
0
62.900
873.862
2.609.457
2016

0
0

7.309
7.309

7.

8.

Eigið fé
Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Óráðstafað
eigið fé

Flutt frá fyrra ári ...............................................................................................................................
Hagnaður ársins ..............................................................................................................................
Eigið fé samtals 31.12. 2017 ...........................................................................................................

146.380.466
23.705.797
170.086.263

Langtímaskuldir
Yfirlit um langtímaskuldir:

2017

2016

Íslandsbanki .....................................................................................................................

16.521.746
16.521.746

15.161.802
15.161.802

16.521.746
16.521.746

15.161.802
15.161.802

Langtímaskuldir greinast þannig eftir verðtryggingu
Verðtryggð lán bundin lánskjaravísitölu .......................................................................
Afborganir af langtímaskuldum félagsins greinast þannig á næstu ár:
Samtals
Árið 2018 .........................................................................................................................
Árið 2019 .........................................................................................................................
Árið 2020 .........................................................................................................................
Árið 2021 .........................................................................................................................
Árið 2022 .........................................................................................................................
Afborgun síðar ................................................................................................................
Langtímaskuldir alls ........................................................................................................
9.

2.634.226
782.396
782.396
782.396
782.396
10.757.936
16.521.746

Samtals
767.686
767.686
767.686
767.686
767.686
11.323.372
15.161.802

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir

2017

Lánadrottnar ....................................................................................................................
Tryggingarfé v/húsaleigu ...............................................................................................
Ósóttir vinningar frá fyrri árum ....................................................................................

5.254.195
1.246.707
4.050.000
10.550.902

Aðrar skammtímaskuldir

2017

2016

Ógreidd laun ....................................................................................................................
Ógreitt tryggingagjald .....................................................................................................
Ógreidd lífeyrissjóðsgjöld og stéttarfélagsgjöld ...........................................................
Ógreiddur starfsmannasjóður ........................................................................................
Ógreitt orlof .....................................................................................................................
Ógreidd staðgreiðsla .......................................................................................................
Ógreidd opinber gjöld ....................................................................................................
Reiknað áunnið orlof ......................................................................................................
Ótekjufærðir styrkir ........................................................................................................
Lán frá Hjálparliðaasjóði Sjálfsbjargar ..........................................................................
Reiknaðir áfallnir vextir ..................................................................................................

0
236.896
519.976
6.000
0
877.552
37.862)
4.004.913
638.971)
10.065.000
66.373
15.099.877

1.903.889
244.287
508.058
2.000
11.046
866.502
5.441
2.597.401
235.173
0
64.269
6.438.066
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(
(

2016
7.058.653
1.246.707
7.558.030
15.863.390

9.

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir (framhald)
Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar er sjálfstæður sjóður í vörslu Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra. Skuld við
Hjálparliðasjóð er tilkomin vegna lánveitingar í samræmi við samkomulag aðila dagsett 16.11.2016. Lánsfjárhæðin að
fjárhæð 10 milljónir kr. var greidd út í janúar 2017. Skuldastaðan í lok árs 2017 greinist þannig að höfuðstóll skuldarinnar
stendur í 10 milljónum kr. og 65 þús. kr. eru áfallnir vextir.

10.

Lífeyrisskuldbinding og veðsetningar
Samningur milli ríkissjóðs og Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra var undirritaður í desember 2016.
Samkomulagið er um að ríkissjóður tekur yfir og ábyrgist 85% af lífeyrisskuldbindingu Sjálfsbjargar, eins og hún stóð 31.
desember 2015. Samkvæmt samningnum gerir Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra upp við Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins þann hluta lífeyrisskuldbindingar sem ríkissjóður yfirtekur ekki. Gert var að fullu upp við Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins á árinu 2017.

Eignir félagsins, sem veðsettar eru til tryggingar langtímaskuldum, greinast þannig:
Á Kistuholti 19 hvílir verðtryggt veðskuldabréf vegna skuldar við Íslandsbanki hf. Fjárhæð veðskuldabréfsins nemur 14,7
millj.kr. í lok árs.

11.

Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila árið 2017:
Tengdir aðilar Sjálfsbjargar eru Sjálfsbjargarheimilið, aðildarfélög Sjálfsbjargar sem starfrækt eru víðsvegar um landið,
framkvæmdastjórn samtakanna og aðrir lykilstarfsmenn. Öll viðskipti við tengda aðila eru gerð líkt og um ótengda aðila væri
að ræða.

Tekjur
Sjálfsbjargarheimilið ................................
Sjálfsbjargarfélögin ..................................

12.

Gjöld

2.164.108
1.279.478
3.443.586

1.251.591
0
1.251.591

Kröfur
4.057.117
774.740
4.831.857

Skuldir
0
0
0

Önnur mál
Landssambandið fjárfesti í febrúar 2018 í hluta húsnæðisins að Hátúni 12 en kaupverðið var um 115 millj. kr. Húseignin sem
áður var í eigu NTC ehf. var fjármögnuð með eingreiðsluláni til þriggja ára, með veði í húseign landssambandsins að Hátuni
12. Áætlaðir vextir eru um 8,5 millj. kr. ári.
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Skýringar ársins 2017 frh.

2017

2016

13. Kostnaðarverð og sölulaun seldra vara
Happdrætti ..................................................................................................
Annar kostnaður vegna fjáröflunar ..........................................................
Önnur vörukaup .........................................................................................
Sölulaun .......................................................................................................
Auglýsingar ..................................................................................................
Kostnaðarverð og sölulaun seldra vara

4.200.000
17.528.813
467.344
6.094.296
1.049.538
29.339.991

5.208.570
12.482.403
732.670
10.399.936
1.387.668
30.211.247

33.970.269
2.474.522
2.804.054
3.797.034
543.633
33.432
0
1.407.512
5.208.511)
28.092
280.306
40.130.343

31.555.346
1.989.072
2.451.262
2.896.500
454.878
30.444
15.872.260
70.151
8.150.995)
165.543
194.202
47.528.663

14. Laun og tengd gjöld
Laun .............................................................................................................
Stjórnarlaun .................................................................................................
Tryggingagjald .............................................................................................
Lífeyrissjóðsgjöld ........................................................................................
Sjúkra- og orlofstryggingar ........................................................................
Slysatryggingar ............................................................................................
Lífeyrisskuldbindingar ................................................................................
Áfallið orlof, breyting .................................................................................
Tryggingastofnun ríkisins, vinnustaðasamningar ...................................
Vinnufatnaður .............................................................................................
Annar starfsmannakostnaður ....................................................................
Laun og tengd gjöld

(

(

15. Annar rekstrarkostnaður
Rafmagn og hiti ..........................................................................................
Rekstur og viðhald fasteigna .....................................................................
Fasteignagjöld .............................................................................................
Annar rekstur fasteigna ..............................................................................
Ritföng og prentun .....................................................................................
Sími og burðargjöld ....................................................................................
Gjaldfærð áhöld og viðhald .......................................................................
Ráðstefnur og námskeið ............................................................................
Bækur og tímarit .........................................................................................
Akstur ..........................................................................................................
Ferðakostnaður ...........................................................................................
Risna ............................................................................................................
Veitingar á fundum og á þingi ..................................................................
Félagsgjöld ...................................................................................................
Bifreiðaafnot og styrkir ..............................................................................
Rekstur tölvubúnaðar ................................................................................
Reikningsleg aðstoð ...................................................................................
Lögfræðileg aðstoð .....................................................................................
Aðkeypt þjónusta .......................................................................................
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4.996.117
20.588
13.878.483
5.426.639
1.272.522
735.782
409.492
0
0
357.510
2.914.037
23.149
1.282.318
218.679
729.697
1.426.559
2.736.035
46.537
368.672

2.384.818
2.886.478
14.410.564
5.719.059
1.194.476
493.791
685.674
210.335
54.652
343.258
2.243.921
7.200
1.723.764
5.500
591.630
2.069.273
2.286.579
0
2.275.324

2017
Styrkir ...........................................................................................................
Afskrifaðar tapaðar kröfur ........................................................................
Endurgreiddur kostnaður ..........................................................................
Annar kostnaður .........................................................................................
Annar rekstrarkostnaður
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(

0
0
778.057)
260.453
36.325.212

2016
40.004
241.050
0
305.909
40.173.259

