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Reykjavík, 4. maí 2021

Framkvæmdastjórn:

Framkvæmdastjóri:

Áhrif heimsfaraldurs kórónuveiru á íslenskt efnahagslíf og sérstaklega ferðaþjónustuna eru víðtæk og óvissa ríkir um
hver endanleg áhrif faraldursins verða á afkomu aðildarfyrirtækja innan Samtaka atvinnulífsins. Til að mæta hugsanlegu
tapi útistandandi viðskiptakrafna hefur framlag í afskriftasjóð verði aukið og nemur 51 millj. kr. í árslok, sjá nánar
skýringu 7.

Framkvæmdastjórn og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins staðfesta hér með ársreikning samtakanna fyrir árið
2020 með undirritun sinni. 

Skýrsla framkvæmdastjórnar

Samtök atvinnulífsins (SA) eru heildarsamtök íslenskra atvinnurekenda og málsvari þeirra í almennum hagsmunamálum
atvinnulífsins.

Heildarvelta samtakanna 2020 nam 810,1 millj. kr., þar af voru tekjur þjónustudeildar vegna innheimtu og umsýslu
árgjalda um 91,0 millj. kr. Hagnaður ársins nam 23,8 millj. kr. samanborið við 56,3 millj. kr. hagnað árið 2019.

Það er álit framkvæmdastjórnar samtakanna að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu
samtakanna í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun samtakanna, komi fram í ársreikningnum. 
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Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Grundvöllur álits

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

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

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu
Framkvæmdastjórn 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. Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum að verulegar rangfærslur séu í
öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því. Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á ársreikninginn en við
munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út.

Framkvæmdastjórn 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 samtakanna 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 samtökin upp eða hætta starfsemi þeirra, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera
það.

Áritun óháðs endurskoðanda

Til framkvæmdastjórnar Samtaka atvinnulífsins

Við höfum endurskoðað ársreikning Samtaka atvinnulífsins fyrir árið 2020. 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 samtakanna 31. desember 2020 og afkomu
þeirra og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, 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 samtökunum í samræmi
við gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna
til að byggja álit okkar á.

Ársreikningur Samtaka atvinnulífsins 2020 4



_____________________________________________________________________________________________________________

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

• 

• 

• 

• 

• 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Reykjavík, 4. maí 2021

KPMG ehf. 

Sigríður Soffía Sigurðardóttir

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.

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:

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

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 samtakanna. 

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi. 

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 samtakanna. 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 samtökin
órekstrarhæf. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort
ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum framkvæmdastjórn 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. 
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Skýr. 2020 2019 

Rekstrartekjur
709.006.884 678.789.666 

90.986.000 82.998.500 
2 10.103.748 10.399.654 

810.096.632 772.187.820 
Rekstrargjöld

3 553.010.356 539.227.383 
 51.674.477 48.107.915 

4 177.167.163 130.549.120 
5 9.017.599 9.995.661 

790.869.596 727.880.079 

Rekstrarhagnaður.......................................................................................... #REF! 19.227.036 44.307.741 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
7.233.347 15.577.383 
2.202.573)(       3.699.337)(        

482.884)(          110.763 
4.547.890 11.988.809 

Hagnaður ársins............................................................................................. #REF! 23.774.926 56.296.550  

Gengismunur .................................................................................................

Tekjur vegna árgjalda aðildarfélaga ................................................................

Rekstrarreikningur árið 2020

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

Vaxtatekjur .....................................................................................................
Vaxtagjöld ......................................................................................................

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

Skrifstofu - og stjórnunarkostnaður ................................................................

Tekjur vegna þjónustudeildar .........................................................................
Aðrar tekjur ....................................................................................................

Laun og launatengd gjöld ...............................................................................
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Skýr. 2020 2019 

Eignir
5 182.157.252 134.398.685 

Fastafjármunir samtals 182.157.252 134.398.685 

6 102.807.375 49.432.448 
8.960.796 0 

79.500.354 0 
209.630.872 398.287.689 

Veltufjármunir samtals 400.899.397 447.720.137 

Eignir samtals 583.056.649 582.118.822 

Eigið fé
7 512.619.465 488.844.541 

Eigið fé samtals 512.619.465 488.844.541 

Skuldir
25.669.731 17.129.858 

1.120.210 31.517.108 
43.647.243 44.627.315 

Skammtímaskuldir samtals 70.437.184 93.274.281 

Eigið fé og skuldir samtals 583.056.649 582.118.822 

Skammtímakröfur .........................................................................................

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

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Rekstrarfjármunir ..........................................................................................

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

Innlendir skuldabréfasjóðir ...........................................................................

Vinnudeilusjóður Samtaka atvinnulífsins  .....................................................
Skammtímaskuldir ........................................................................................

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

Viðskiptaskuldir ............................................................................................
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Skýr. 2020 2019
Rekstrarhreyfingar

23.774.926 56.296.550 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

5 9.017.599 9.995.661 
Veltufé frá rekstri 32.792.525 66.292.211 

Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:
62.335.723)(     46.199.646 

7.559.801 13.982.333)(     
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 54.775.922)(     32.217.312 

Handbært fé frá rekstri 21.983.397)(     98.509.523 
  

Fjárfestingarhreyfingar
5 56.776.166)(     7.164.679)(       

79.500.354)(     0 
30.396.898)(     107.212.707)(   

Fjárfestingarhreyfingar 166.673.418)(   114.377.386)(   

188.656.817)(   15.867.863)(     

398.287.689 414.155.552 

209.630.872 398.287.689  

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

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

Lækkun á handbæru fé ................................................................................

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

Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi ..........................................................

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

Tengdir aðilar, breyting ..................................................................................

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

Fjárfesting í rekstrarfjármunum .....................................................................
Innlendir skuldabréfasjóðir, breyting ..............................................................
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Skýr. 2020 2019 

Rekstrartekjur
2 433.849.784 328.992.318 

78.664.605 77.548.947 
22.920.416 21.982.684 
20.022.231 0 

555.457.036 428.523.949 

Rekstrargjöld
3 29.828.784 25.487.637 
6 4.500.000 4.500.000 

5.624.742 8.458.807 
39.953.526 38.446.444 

Hagnaður ársins......................................................................................... 515.503.510 390.077.505  

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

Rekstrarreikningur árið 2020

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

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

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

Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) ......................................................

Hagnaður af sölu fastafjármuna ...................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Eignir

384.363.164 400.671.581 
39.908.084 6.540.949 

Fastafjármunir samtals 4 424.271.248 407.212.530 

5 3.665.722.678 2.996.851.317 

Áhættufjármunir  samtals 3.665.722.678 2.996.851.317 

6 1.120.211 31.752.761 
23.253.473 0 

1.060.085 4.368.017 
96.289.629 173.801.681 

Veltufjármunir samtals 121.723.398 209.922.459 

Eignir samtals 4.211.717.324 3.613.986.306 

Eigið fé
7 4.068.253.439 3.552.749.928 

Eigið fé samtals 4.068.253.439 3.552.749.928 

Skuldir
8 142.771.534 58.434.889 

692.351 2.801.489 
Skuldir samtals 143.463.885 61.236.378 

 
Eigið fé og skuldir samtals 4.211.717.324 3.613.986.306 

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

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

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

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

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

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

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

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

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

Skuldbinding vegna fjármagntekjuskatts ..............................................

Ógreitt vegna sölu fastafjármuna .........................................................
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