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Ársreikningur 

2018

Ljósmæðrafélag Íslands



 
Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og hluthafa í Ljósmæðrafélagi Íslands

Álit

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Ljósmæðrafélags Íslands fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir
og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu stofnunarinnar á árinu 2018, efnhag hennar 31. desember
2018 og breytingu á handbæru fé á árinu 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 ábyrgð endurskoðenda hér að neðan. Við erum óháð Ljósmæðrafélagi Íslands í samræmi við settar siðareglur fyrir
endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt 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 ársreiknings, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort
sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreiknings er stjórn ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi Ljósmæðrafélags Íslands. Ef við á, skal stjórn setja fram
viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og
framsetningu ársreiknings, nema stjórn og forstjóri hafi ákveðið að leysa stofnunina upp eða hætta starfsemi eða hafa enga
aðra raunhæfa möguleika.

Ábyrgð endurskoðanda 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. Nægjanlega vissa er þó 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.

Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við gagnrýnni
hugsun við endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:

• 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 félagsins.

• 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 félagsins.
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Kópavogur, 18. maí 2019

Deloitte ehf.

Árni Þór Vilhelmsson

endurskoðandi

Áritun óháðs endurskoðanda

• Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu,
uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við ársreikninginn með tilliti til glöggrar myndar.
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn [og endurskoðunarnefnd] meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu
endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit sem
komu fram í endurskoðuninni, ef við á.

Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði
sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.
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Skýrsla stjórnar 

Reykjavík, 18. maí 2019.

Í stjórn 

Stjórnarformaður

Skoðunarmenn

Ársreikningur Ljósmæðrafélags Íslands fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Hagnaður Ljósmæðrafélags Íslands á árinu 2018 nam kr. 3.526.202. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir
félagsins kr. 52.674.735, bókfært eigið fé í árslok er kr. 48.598.103 og er eiginfjárhlutfall félagsins 92%.

Meðalfjöldi stöðugilda á árinu var eitt, sama og árið áður.

Það er álit stjórnar og formanns Ljósmæðrafélags Íslands að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar sem
nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.

Stjórn Ljósmæðrafélags Íslands staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.
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Skýr. 2018 2017

Rekstartekjur

Félagsgjöld ............................................................................................................ 29.054.325 24.991.164 

Fagfélagsgjöld ...................................................................................................... 402.000 380.500 

Framlög í sjóði ..................................................................................................... 3.775.420 5.919.021 

Tekjur af blaðaútgáfu ......................................................................................... 1.455.000 1.850.000 

Tekjur af námskeiðahaldi .................................................................................. 4.787.311 9.263.857 

Aðrar tekjur .......................................................................................................... 5.765.338 5.114.262 

45.239.394 47.518.804 

Rekstrargjöld

Laun og annar starfsmannakostnaður ............................................................ 3 (17.194.625) (15.615.861)

Félagslegur kostnaður ........................................................................................ (17.834.598) (17.860.629)

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ................................................................. (4.931.210) (3.639.310)

Húsnæðiskostnaður ............................................................................................ (1.947.948) (1.388.196)

Afskriftir ............................................................................................................... 6 (226.040) (213.742)

Rekstrarhagnaður 3.104.973 8.801.066 

Fjármunatekjur .................................................................................................... 4 788.237 880.785 

Fjármagnsgjöld .................................................................................................... 5 (193.839) (120.817)

Fjármagnstekjuskattur ........................................................................................ (173.169) (838.862)

Hagnaður ársins 3.526.202 8.722.172 

Rekstrarreikningur ársins  2018
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Eignir Skýr. 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Fasteignir .............................................................................................................. 6 6.846.337 5.601.250 

Veltufjármunir

Vörubirgðir .......................................................................................................... 136.901 136.901 

Viðskiptakröfur ................................................................................................... 7.101.826 6.923.587 

Aðrar skammtímakröfur .................................................................................... 7 44.102 3.582 

Handbært fé ......................................................................................................... 7 38.545.569 36.736.716 

45.828.398 43.800.786 

52.674.735 49.402.036 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 8

Óráðstafað eigið fé ............................................................................................. 48.316.236 44.790.034 

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir .................................................................................................. 948.135 820.262 

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................................... 9 3.410.364 3.791.740 

Skuldir 4.358.499 4.612.002 

52.674.735 49.402.036 

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eignir

Eigið fé og skuldir
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Skýr. 2018 2017

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður ................................................................................................ 3.104.973 8.801.066 

Afskriftir ............................................................................................................... 6 226.040 213.742 

Söluhagnaður fastafjármuna ............................................................................. 0 (362.642)

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta 3.331.013 8.652.166 

Vörubirgðir, lækkun ........................................................................................... 0 10.000 

Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun ............................................. (218.759) 850.564 

Rekstrartengdar skuldir (lækkun), hækkun ..................................................... (253.503) 214.886 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 2.858.751 9.727.616 

Innborgaðir vextir ............................................................................................... 788.237 880.785 

Greiddir vextir ..................................................................................................... (193.839) (120.817)

Greiddur fjármagnstekjuskattur ....................................................................... (173.169) (69.647)

Handbært fé frá rekstri 3.279.980 10.417.937 

Fjárfestingahreyfingar

(Keyptir)/seldir varanlegir rekstrarfjármunir ................................................. 6 (1.471.127) 701.383 

(1.471.127) 701.383 

Hækkun handbærs fjár ....................................................................................... 1.808.853 11.119.320 

Handbært fé í upphafi árs ................................................................................. 36.736.716 25.617.396 

Handbært fé í lok árs .......................................................................................... 38.545.569 36.736.716 

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2018
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Skráning tekna

Fjármagnskostnaður

Varanlegir rekstrarfjármunir

Birgðir

Viðskiptakröfur

Langtímaskuldir

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

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.

Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvort sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða samanstendur

af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í söluhæft ástand. Hreint söluvirði er

áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum sölukostnaði.

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. 

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.

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

Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Félagsgjöld eru ýmist innheimt fyrirfram, eða eftirá, og skráð við

innheimtu. 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.

Ljósmæðrafélag Íslands er stéttar- og fagfélag ljósmæðra og ljósmæðranema. Markmið félagsins er að efla ljósmæðrastéttina

og gæta hagsmuna og réttinda ljósmæðra varðandi starf þeirra og kjör.

Ársreikningur Ljósmæðrafélags Íslands 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.

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp

miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til gjalda á

því tímabili sem þau tilheyra.  Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári.
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Skýringar

3. Laun og annar starfsmannakostnaður

2018 2017

Laun .................................................................................................................................................. 13.100.180 12.089.566 

Lífeyrissjóður ................................................................................................................................... 2.500.826 2.013.571 

Önnur launatengd gjöld ................................................................................................................. 1.511.857 1.377.373 

Annar starfsmannakostnaður ........................................................................................................ 81.762 135.351 

17.194.625 15.615.861 

Stöðugildi að meðaltali ................................................................................................................... 1 1

4. Fjármunatekjur

2018 2017

Vaxtatekjur af bankainnstæðum .................................................................................................... 787.923 879.238 

Vaxtatekjur af dráttavöxtum .......................................................................................................... 314 1.547 

788.237 880.785 

5. Fjármagnsgjöld

2018 2017

Dráttarvaxtagjöld ............................................................................................................................ 20.775 2.864 

Önnur vaxtagjöld ............................................................................................................................ 173.064 117.953 

193.839 120.817 

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Fasteignir

og lóðir

Kostnaðarverð

Staða í ársbyrjun ............................................................................................................................................................. 6.877.481 

Eignfært á árinu .............................................................................................................................................................. 1.471.127 

Staða í árslok ................................................................................................................................................................... 8.348.608 

Afskriftir

Uppsafnaðar afskriftir í ársbyrjun ................................................................................................................................ 1.276.231 

Afskrift ársins .................................................................................................................................................................. 226.040 

Uppsafnaðar afskriftir í árslok ...................................................................................................................................... 1.502.271 

Bókfært verð

Bókfært verð í ársbyrjun ................................................................................................................................................ 5.601.250 

Bókfært verð í árslok ...................................................................................................................................................... 6.846.337 

Afskriftarhlutföll ............................................................................................................................................................. 3%
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Skýringar

7. Aðrar peningalegar eignir

Aðrar skammtímakröfur

31.12.2018 31.12.2017

Fyrirframgreiddur kostnaður .........................................................................................................  44.102 3.582 

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af  sjóðum og óbundnum bankainnstæðum.

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum ........................................................................  17.396.362 15.988.655 

Minningarsjóður Jóhönnu Hafnfjörð - vörslureikningur ..........................................................  21.142.707 20.741.561 

Sjóðir .................................................................................................................................................  6.500 6.500 

38.545.569 36.736.716 

8. Eigið fé

Eigið fé greinist þannig:

31.12.2018 31.12.2017

Óráðstafað eigið fé í upphafi árs ................................................................................................... 44.790.034 36.067.862 

Leiðrétt frá fyrra ári ........................................................................................................................ 281.867 0 

Hagnaður ársins .............................................................................................................................. 3.526.202 8.722.172 

Óráðstafað eigið fé í árslok ............................................................................................................ 48.598.103 44.790.034 

9. Aðrar skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir

31.12.2018 31.12.2017

Innlendar viðskiptaskuldir ............................................................................................................. 948.135 820.262 

31.12.2018 31.12.2017

Ógreitt í lífeyrissjóð ........................................................................................................................ 8.250 266.751 

Ógreidd sjóðagjöld ......................................................................................................................... 0 46.698 

Ógreidd staðgreiðsla ....................................................................................................................... 0 289.550 

Ógreitt tryggingagjald ..................................................................................................................... 279 80.599 

Mótreikningur vegna sjóða ............................................................................................................ 3.058.116 2.499.844 

Kreditkort ........................................................................................................................................ 147.666 208.298 

Aðrar skuldir .................................................................................................................................... 194.053 400.000 

3.410.364 3.791.740 

10. Samþykki ársreiknings

Ársreikningurinn var samþykktur á aðalfundi þann 18. maí 2019.
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Sundurliðanir

2018 2017

Tekjur
 

Félagsgjöld ........................................................................................................ 29.054.325 24.991.164 

Fagfélagsgjöld ................................................................................................... 402.000 380.500 

Framlag í Þórdísarsjóð .................................................................................... 2.133.933 2.872.405 

Framlag í Brekkusjóð ...................................................................................... 1.641.487 3.046.616 

Auglýsingatekjur vegna blaðaútgáfu .............................................................. 1.455.000 1.850.000 

Auglýsingatekjur vegna vefsíðu ..................................................................... 3.404.331 3.380.668 

Tekjur af námskeiðishaldi ............................................................................... 4.787.311 9.263.857 

Sala á félagsvörum ........................................................................................... 0 10.000 

Tekjur vegna kynninga á aðalfundi/afmæli .................................................. 530.100 0 

Styrkir í verkfallssjóð ....................................................................................... 1.000.000 0 

Aðrar tekjur ...................................................................................................... 830.907 1.723.594 

45.239.394 47.518.804 

Laun og annar starfsmannakostnaður

Vinnulaun ......................................................................................................... 12.924.180 11.921.566 

Bifreiðastyrkir ................................................................................................... 176.000 168.000 

Tryggingagjald .................................................................................................. 1.068.671 966.065 

Lífeyrissjóður ................................................................................................... 2.500.826 2.013.571 

Aðrir sjóðir ....................................................................................................... 443.186 411.308 

Slysatryggingar starfsfólks .............................................................................. 26.173 28.401 

Annar starfsmannakostnaður ......................................................................... 55.589 106.950 

17.194.625 15.615.861 

Félagslegur kostnaður

Skattur og tillag til BHM ................................................................................. 3.860.264 3.408.047 

Vefsíða, ljosmaedrafelag.is ............................................................................. 1.307.864 189.703 

Vefsíða, ljosmodir.is ........................................................................................ 700.579 668.509 

Handbók ljósmæðra ........................................................................................ 0 421.650 

Fræðsluappið fyrir foreldra, ljosmodir.is ...................................................... 121.430 577.070 

Ljósmæðrablaðið ............................................................................................. 1.852.031 2.028.685 

Kostnaður vegna ritstjórnar ........................................................................... 27.406 0 

Námskeiðiskostnaður ..................................................................................... 775.600 6.581.961 

Kjarabarátta ...................................................................................................... 4.536.515 44.353 

Kostnaður vegna ICM, NJF og EMA .......................................................... 536.840 914.050 

Framlag í brekkusjóð ...................................................................................... 0 0 

Bækur, blöð og áskrift .....................................................................................

Viðskiptakostnaður ......................................................................................... 0 0 

Gjafir og styrkir ................................................................................................ 2.437.991 2.401.430 

Greitt úr rannsóknar- og þróunarsjóði ......................................................... 287.500 0 

Greitt úr Vísindasjóði  .................................................................................... 570.836 538.314 

Auglýsingar ....................................................................................................... 0 6.200 

Ferðakostnaður ................................................................................................ 25.000 0 

Afskrifaðar og niðurfærðar kröfur ................................................................ 241.000 59.500 

Birgðir af félagsvörum .................................................................................... 0 10.000 

Erlendur kostnaður ......................................................................................... 0 11.157 

17.834.598 17.860.629 
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Sundurliðanir

2018 2017

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Sími .................................................................................................................... 75.821 136.568 

Burðargjöld ....................................................................................................... 47.787 41.427 

Pappír, prentun og ritföng .............................................................................. 166.063 120.567 

Stjórnarlaun, verktakar .................................................................................... 339.720 120.000 

Fundir og ráðstefnur ....................................................................................... 3.681.998 1.142.522 

Aðstoð við reikningsskil ................................................................................. 357.554 426.944 

Önnur aðkeypt þjónusta ................................................................................. 0 186.000 

Skrifstofutæki og áhöld ................................................................................... 0 935.059 

Rekstur upplýsingakerfis og hugbúnaðarþjónusta ...................................... 250.498 530.223 

Bækur og blöð .................................................................................................. 11.769 0 

4.931.210 3.639.310 

Húsnæðiskostnaður

Viðhald húsnæðis ............................................................................................ 1.918.347 1.359.780 

Vátryggingar húsnæðis .................................................................................... 29.601 28.416 

1.947.948 1.388.196 
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