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Áritun um endurskoðun ársreikningsins
Álit

Grundvöllur álits

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu
Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla að undanskildum
ársreikningi og áritun okkar á hann. Álit okkar á ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær
ekki á neinn hátt.

Í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningnum ber okkur að lesa aðrar upplýsingar í ársskýrslu þegar þær liggja
fyrir og meta hvort þær séu í verulegu ósamræmi við ársreikninginn eða aðra þekkingu sem við höfum aflað okkur við
endurskoðunina eða virðast verulega rangar. Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á ársreikninginn en við
munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út.

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 rekstarhæfi 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.

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 mikil
vissa 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:

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Vinnudeilusjóðs Samtaka atvinnulífsins

Við höfum endurskoðað ársreikning Vinnudeilusjóðs Samtaka atvinnulífsins fyrir árið 2019. 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 2019 og afkomu hans
og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við lög um ársreikninga.

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 sjóðnum í samræmi við
alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar
siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og IESBA Code. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi 
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Ársreikningur Vinnudeilusjóður SA 2019 4





________________________________________________________________________________________________
_____________

Skýr. 2019 2018 

Rekstrartekjur
2 328.992.318 84.564.744 

77.548.947 69.846.266 
21.982.684 21.555.345 

428.523.949 175.966.355 

Rekstrargjöld
3 25.487.637 23.561.262 
6 4.500.000 4.500.000 

8.458.807 6.088.667 
38.446.444 34.149.929 

Hagnaður ársins......................................................................................... 390.077.505 141.816.426  

Árgjöld aðildarfélaga ...................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2019

Þóknun vegna fjárvörslu ..............................................................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................................................

Rekstrarkostnaður húsnæðis ......................................................................

Húsaleiga ....................................................................................................

Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) ......................................................
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Skýr. 2019 2018 
Eignir

400.671.581 390.467.797 
6.540.949 6.654.353 

Fastafjármunir samtals 4 407.212.530 397.122.150 

5 2.996.851.317 2.497.957.113 
Áhættufjármunir  samtals 2.996.851.317 2.497.957.113 

6 31.752.761 138.750.851 
4.368.017 2.999.804 

173.801.681 190.651.291 
Veltufjármunir samtals 209.922.459 332.401.946 

Eignir samtals 3.613.986.306 3.227.481.209 

Eigið fé
7 3.552.749.928 3.162.672.424 

Eigið fé samtals 3.552.749.928 3.162.672.424 

Skuldir
8 58.434.889 64.186.337 

2.801.489 622.448 
Skuldir samtals 61.236.378 64.808.785 

 
Eigið fé og skuldir samtals 3.613.986.306 3.227.481.209 

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

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Fasteign ...............................................................................................

Viðskiptakröfur  ....................................................................................

Verðbréf  ..............................................................................................

Krafa á tengda aðila .............................................................................

Áhöld, tæki og innréttingar ...................................................................

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

Óráðstafað eigið fé ..............................................................................

Skuldbinding vegna fjármagntekjuskatts .............................................
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Skýr. 2019 2018 
Rekstrarhreyfingar

390.077.505 141.816.426 
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

364.725.398)(        103.933.297)(        
0 1.541.967 

4 14.970.755 13.198.007 
5.751.448)(            29.118.172)(          

Veltufé frá rekstri 34.571.413 23.504.931 
Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:

1.368.213)(            2.233.707 
2.179.041 79.753)(                 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 810.828 2.153.954 

Handbært fé frá rekstri 35.382.242 25.658.885 
  

Fjárfestingarhreyfingar
4 25.061.135)(          871.919)(               

1.784.937.242)(     2.208.956.828)(     
1.650.768.435 2.264.581.470 

0 2.343.424 
106.998.090 81.145.624)(          

Fjárfestingarhreyfingar 52.231.852)(          24.049.477)(          

16.849.610)(          1.609.408 

190.651.291 189.041.883 

173.801.681 190.651.291 
 

 

Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
4 0 39.678.128)(          

0 39.678.128 Krafa á dótturfélag ..............................................................................

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

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

Sjóðstreymisyfirlit árið 2019

Afskriftir ..........................................................................................
Breyting á eignarhlut í Hlutdeild fasteignafélagi ehf .......................
Verðbætur og gengismunur af verðbréfaeign ................................

(Lækkun) hækkun á handbæru fé ....................................................

Breyting á skuldbindingu vegna fjármagntekjuskatts .....................

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

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

Sala og afborganir verðbréfa  .............................................................

Breyting á stöðu gagnvart Samtökum atvinnulífsins ...........................

Eignfærðir fastafjármunir ....................................................................
Keypt verðbréf ....................................................................................

Yfirtekið við slit á dótturfélagi ..............................................................

Fjárfestingar í rekstrarfjármunum .......................................................
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