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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar í Félagi íslenskra náttúrufræðinga

Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Félags íslenskra náttúrufræðinga fyrir árið 2018.
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning þann 31. desember 2018, upplýsingar
um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2018 og efnahag þess 31.
desember 2018, 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 Félagi íslenskra náttúrufræðinga 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 á ársreikningnum
Stjórn er ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Stjórn er
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 að meta rekstrarhæfi Félags íslenskra náttúrufræðinga 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 félagið 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.
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Rekstrarreikningur 2018
Skýr.

Rekstrartekjur
Félagsgjöld ..................................................................
Aðrar rekstrartekjur .....................................................
Hagnaður af sölu varanlegra rekstrarfjármuna ...............

2018

2017

107.499.154
626.600
0

96.406.760
1.924.701
12.210.572

108.125.754

110.542.032

27.425.285
0
3.949.082
64.808.932
25.158.586
30.719

24.230.959
2.900.785
3.195.277
51.219.102
15.221.602
595.544

121.372.604

97.363.269

Rekstrargjöld
Greiðslur til BHM .........................................................
Rekstur orlofshúsa .......................................................
Rekstur húsfélags BHM ................................................
Laun og launatengd gjöld .............................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................
Afskriftir .....................................................................

3

Rekstrarhagnaður (-tap)

(13.246.850)

13.178.763

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur .................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ......................................
Hagnaður af verðbréfum félagssjóðs .............................
Hagnaður af verðbréfum samningssjóðs ........................
Áhrif eignarhluta í Húsfélagi BHM .................................

Hagnaður (tap) ársins
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6

1.855.611
(1.169.506)
197.900
255.477
540.098

1.779.705
(954.942)
2.362.223
1.200.833
103.145

1.679.580

4.490.964

(11.567.270)

17.669.727
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Efnahagsreikningur 31. desember 2018
Eignir
Skýr.

2018

2017

Fastafjármunir
Eignarhlutur í Húsfélagi BHM ........................................
Áhöld og innréttingar ...................................................

22.359.600
61.436

19.551.673
92.155

Fastafjármunir samtals

22.421.036

19.643.828

Útistandandi félagsgjöld ...............................................
Krafa á Vísindasjóð ......................................................
Krafa á Kjaradeilusjóð ..................................................
Verðbréfaeign .............................................................
Handbært fé ................................................................

10.669.161
0
454.865
70.571.319
36.645.326

14.029.510
1.113.487
0
50.983.601
56.147.631

Veltufjármunir samtals

118.340.671

122.274.229

Eignir samtals

140.761.707

141.918.057

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

21.176.075
106.015.041

28.616.580
110.141.806

127.191.116

138.758.386

Viðskiptaskuldir ...........................................................
Skuldir við Kjaradeilusjóð .............................................
Skuldir við Vísindasjóð .................................................
Aðrar skammtímaskuldir ..............................................

2.155.235
0
21.690
11.393.666

209.413
45.135
0
2.905.123

Skammtímaskuldir samtals

13.570.591

3.159.671

Skuldir samtals

13.570.591

3.159.671

Eigið fé og skuldir samtals

140.761.707

141.918.057

4
5

Veltufjármunir

6

Eigið fé og skuldir
Eigið fé

Eigið fé samtals

8

Skuldir
Skammtímaskuldir
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Skýringar
1.

Upplýsingar um félagið
Félag íslenskra náttúrufræðinga er aðildarfélag að Bandalagi háskólamanna, sem er til heimilis að
Borgartúni 6, 105 Reykjavík.

2.

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum fyrir utan verðbréfaeign sem færð er á gangvirði. Stjórnendur
félagsins hafa metið rekstrarhæfi þess og telja að félagið hafi grundvöll til áframhaldandi starfsemi.
Ársreikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Hann er í íslenskum
krónum og allar fjárhæðir eru sýndar í heilum krónum.

Matsaðferðir
Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði ársreikningsins og
vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju.
Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir, geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst
önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Handbært fé
Til handbærs fjár teljast bankainnstæður.

Tekjur
Félagsgjöld eru færð miðað við innsendar skilagreinar, á því tímabili sem skilagreinarnar tilheyra.
Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.
Leigutekjur eru færðar á því tímabili sem leigan tilheyrir.

3.

Laun og launatengd gjöld
2018
Laun og launatengd gjöld alls ...............................................

64.808.932

2017
51.219.102

Fjöldi ársverka á árinu var 3 líkt og árið áður.
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Skýringar
4.

Eignarhlutur í Húsfélagi BHM
FÍN á 5,76% eignarhluta í Húsfélagi BHM sf. sem stofnað var á árinu 2004. Eignarhluturinn er færður
skv. hlutdeildaraðferð og hlutdeild í afkomu félagsins vegna ársins 2018 er færð í rekstrarreikning.

Eignarhlutur í Húsfélagi BHM 1. janúar .............................................................
Keyptur eignarhlutur í Húsfélagi BHM sf. .........................................................
Seldur eignarhlutur í Húsfélagi BHM sf. ...........................................................
Hlutdeild í afkomu ..........................................................................................
Staða í árslok ................................................................................................

5.

2018
19.551.673
6.362.220
(4.094.391)
540.098
22.359.600

Varanlegir rekstrarfjármunir
Áhöld og innréttingar eru færð til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum og virðisrýrnun
ef hún er til staðar. Allur viðhaldskostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikning þegar til hans er stofnað.
Afskriftir eru miðaðar við áætlaðan nýtingartíma einstakra varanlegra rekstrarfjármuna og reiknaðar
sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði, að frádregnu áætluðu hrakvirði, miðað við
eignarhaldstíma á árinu.
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:
Áhöld og
innréttingar
Stofnverð 1/1 .......................................................................

Samtals

Afskrifað alls 1/1 ...................................................................
Afskrifað á árinu ....................................................................

307.186
(215.031)
(30.719)

307.186
(215.031)
(30.719)

Bókfært verð 31/12 ...............................................................

61.436

61.436

Stofnverð alls 31/12 ..............................................................
Afskrifað alls 31/12 ...............................................................

307.186
(245.750)

307.186
(245.750)

Bókfært verð 31/12 ...............................................................

61.436

61.436
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Skýringar
6.

Verðbréfaeign
Verðbréfaeign er flokkuð sem fjáreign tilgreind á gangvirði í gegnum rekstur við upphaflega skráningu
og færast gangvirðisbreytingar á rekstrarreikning félagsins.
2018
Íslensk verðbréf, félagssjóður ..............................................
Íslensk verðbréf, samningssjóður .........................................

53.622.290
16.949.029
70.571.319

2017
33.892.902
17.090.699
50.983.601

Gangvirðisbreytingar færðar í rekstrarreikning greinast þannig:
2018
Íslensk verðbréf, félagssjóður ..............................................
Íslensk verðbréf, samningssjóður .........................................
Samtals .............................................................................

7.

197.900
255.477
453.377

2017
2.362.223
1.200.833
3.563.056

Samningssjóður
Ekkert var greitt inn í samningssjóð félagsins á árinu 2018. Á árinu voru 9 millj. kr. nýttar af
samningssjóði. Ávöxtun sjóðsins var um 370 þúsund kr. á árinu 2018. Samningssjóður er færður á
sérstakan eiginfjárreikning þar sem óheimilt er að ráðstafa fjármununum til annars en
samningagerðar.

8.

Eigið fé
Yfirlit um eiginfjárreikninga:
Samningssjóður
Staða 1/1 ...............................................
Ávöxtun samningssjóðs ...........................
Nýtt úr samningssjóði ..............................
Leiðr. frá fyrri árum ................................
Afkoma ársins .........................................
Samtals ..................................................

28.616.580
370.331
(9.000.000)
1.189.164
0
21.176.075
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Óráðstafað
eigið fé
110.141.806
(370.331)
9.000.000
(1.189.164)
(11.567.270)
107.204.205

Samtals
138.758.386
0
0
0
(11.567.270)
127.191.116
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Sundurliðanir
2018

2017

Aðrar rekstrartekjur
Leiga FÍN Hús Syðri-Reykjum.........................................
Leiga Skógarkot...........................................................
Aðrar tekjur.................................................................

0
0
626.600

497.100
801.000
626.601

626.600

1.924.701

47.796.438
3.811.089
7.175.388
998.733
407.900
4.619.384

39.849.334
3.167.840
5.929.700
830.630
509.398
932.200

64.808.932

51.219.102

930.675
150.000
2.078.080
514.490
0
213.701
3.339.663
608.892
606.390
917.353
465.589
7.356.737
211.609
2.194.221
413.398
20.695
899.993
1.500.429
237.940
1.138.632
1.333.146
26.953

1.205.812
150.000
921.992
131.340
186.708
270.820
335.867
0
701.410
1.086.488
682.364
2.876.433
199.219
1.246.833
314.958
53.871
1.735.381
1.194.038
0
760.792
1.073.000
94.276

25.158.586

15.221.602

Laun og launatengd gjöld
Laun............................................................................
Tryggingagjald.............................................................
Lífeyrissjóður...............................................................
Sjúkra- og orlofsheimilasjóður.......................................
Bifreiðarstyrkir.............................................................
Önnur laun...................................................................

Annar rekstrarkostnaður
Kostnaður vegna atvinnulausra......................................
Fastagjald BHM............................................................
Annar starfsmannakostnaður........................................
Áhöld og tæki...............................................................
Fréttabréf....................................................................
Ritföng........................................................................
Auglýsingakostnaður....................................................
FÍN - nemar..................................................................
Sími og burðargjöld.......................................................
Endurskoðun ...............................................................
Bókhaldsþjónusta.........................................................
Lögfræðiaðstoð............................................................
Gjafir...........................................................................
Rekstur tölvukerfis.......................................................
Kostnaður v/ BIB..........................................................
Vátryggingar................................................................
Stjórnar- og aðalfundir..................................................
Annar fundakostnaður..................................................
Kostnaður vegna kjarasamninga....................................
Ferðakostnaður............................................................
Aðkeypt þjónusta.........................................................
Annar rekstrarkostnaður...............................................
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