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Reykjavík, 20. maí 2021

Í stjórn Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja:

Framkvæmdastjóri:

Tap varð af rekstri Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja á árinu að fjárhæð 237 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi.
Eigið fé í árslok nam 510,0 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi, en eigið fé í ársbyrjun var 510,3 millj. kr. Vísað er til
skýringa í ársreikningnum um breytingar á eiginfjárreikningum.

Stjórn og framkvæmdastjóri Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja staðfesta hér með ársreikning samtakanna fyrir árið
2020 með undirritun sinni.

Undirritun stjórnenda á ársreikninginn

Samtökin voru stofnuð 1935.  Tilgangur þeirra hefur frá upphafi verið að verja kjör og starfsumhverfi félagsmanna SSF.
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• 

• 

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

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja („félagið“) fyrir árið 2020.
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2020 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

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 félaginu í
samræmi við gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

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 rekstrarhæfi félagsins 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 félagið upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.
Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

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:

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 félagsins. 
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• 

• 

KPMG ehf.

Reykjavík, 20. maí 2021

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 félagsins. 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 félagið órekstrarhæft. 

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 stjórn 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. 

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins, frh.:

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
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.
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrartekjur:

2 150.137.946 155.471.634 
0 1.029.684 

150.137.946 156.501.318 

Rekstrargjöld:
8 75.968.570 65.297.636 
9 16.776.037 26.881.557 
10 58.699.682 64.504.017 
3 13.319.218 11.303.591 

164.763.507 167.986.801 

14.625.561)(       11.485.483)(       

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
17.820.829 22.423.912 

117.288)(            323.967)(            
3.314.875)(         4.933.230)(         

14.388.666 17.166.715 

4 236.895)(            5.681.232 

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

Laun og launatengd gjöld ...................................................................
Kostnaður vegna fræðslu- og útgáfustarfsemi ...................................

Rekstrartap .........................................................................................

Annar rekstrarkostnaður .....................................................................
Afskriftir ..............................................................................................

(Tap) hagnaður ársins .......................................................................

Vaxtatekjur ..........................................................................................

Árgjöld ................................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2020

Vaxtagjöld ...........................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ........................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Eignir
Fastafjármunir:

3 21.444.473 22.644.677 
3 19.266.623 31.385.637 

392.470.736 407.144.989 
Fastafjármunir 433.181.832 461.175.303 

2 29.249.207 24.774.737 
0 5.000.000 

85.046.208 64.861.353 
114.295.415 94.636.090 

Eignir samtals 547.477.247 555.811.393 

Eigið fé
4 510.043.495 510.280.390 

Skuldir
1.662.830 216.793 

2 6.087.340 7.822.936 
2,5 20.256.520 25.978.840 

6.410.704 9.752.816 
3.016.358 1.759.618 

Skuldir samtals 37.433.752 45.531.003 

Eigið fé og skuldir samtals 547.477.247 555.811.393 

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

Styrktarsjóður SSF ..............................................................................

Fasteign .........................................................................................
Skrifstofubúnaður ..........................................................................

Áfallinn fjármagnstekjuskattur ............................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Veltufjármunir

Aðrar skammtímakröfur .....................................................................
Handbært fé .......................................................................................

Eigið fé ...............................................................................................

Grunnsjóður SSF ................................................................................

Bundnar bankainnstæður ...................................................................

Menntunarsjóður SSF ........................................................................

Óinnheimt árgjöld ...............................................................................
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Skýr. 2020 2019 

Rekstrarhreyfingar
4 236.895)(            5.681.232 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
3 13.319.218 11.303.591 

Veltufé frá rekstri 13.082.323 16.984.823 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
525.530 5.143.751)(         

8.097.251)(         20.265.473 
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 7.571.721)(         15.121.722 

Handbært fé (til) frá rekstrar 5.510.602 32.106.545 

Fjárfestingarhreyfingar
0 13.119.814)(       

14.674.253 236.737.447)(     
0 219.897.395 

Fjárfestingarhreyfingar 14.674.253 29.959.866)(       

20.184.855 2.146.679 

64.861.353 62.714.674 

85.046.208 64.861.353 

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

Veltubréf, breyting ..............................................................................

(Tap) hagnaður ársins .........................................................................

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

Skammtímakröfur, hækkun  ..........................................................

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

Hækkun á handbæru fé ....................................................................

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

Bundnar bankainnstæður, breyting ....................................................
Fjárfesting í rektrarfjármunum ............................................................

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

Ársreikningur Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja 2020 8



_____________________________________________________________________________________________________________

1. Reikningsskilaaðferðir

2. Innlausn tekna

3. Rekstrarfjármunir
Rekstrarfjármunir greinast þannig: Skrifstofu- 

Fasteign búnaður Samtals 

40.006.806 61.677.616 101.684.422 
0 13.119.814 13.119.814 

17.362.129)(    43.411.793)(     60.773.922)(     
22.644.677 31.385.637 54.030.314 

0 8.876.602)(       8.876.602)(       
0 8.876.602 8.876.602 

1.200.204)(      12.119.014)(     13.319.218)(     
21.444.473 19.266.623 40.711.096 

3% 15-20%

4. Eigið fé
Yfirlit um eigið fé: 2020 2019

510.280.390 504.599.158 
236.895)(           5.681.232 

510.043.495 510.280.390 

5. Sjóðir SSF

6.

7.

Afskrifað á árinu ........................................................................

Stofnun Menntunarsjóðs SSF var samþykkt á 41. þingi SSF árið 2001. Samkvæmt kjarasamningi sem undirritaður
var 29. maí 2019 greiða fjármálafyrirtæki 0,21% framlag í Menntunarsjóð af sama stofni og í Styrktarsjóð SSF.  

Fasteignamat fasteignar í árslok nam 59,0 millj. kr.  Brunabótamat fasteignar á sama tíma var 84,0 millj. kr.

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 29. maí 2019, greiða fjármálafyrirtæki 0,7% af mánaðarlaunum
starfsmanna sinna til Styrktarsjóðs SSF.  Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmenn SSF vegna slysa og veikinda.

Bókfært verð 31.12.2020 ..........................................................

Afskriftahlutföll ..........................................................................

Niðurlagt á árinu ........................................................................
Afskrift færð út ..........................................................................

Eigið fé 1.1.2020 ..................................................................................................
Tap ársins .............................................................................................................
Eigið fé 31.12.2020 ..............................................................................................

Árgjöld samtakanna eru ákveðin á sambandsþingi að fengnum tillögum fjárhagsnefndar. Samþykkt var á 47. þingi
SSF að félagsgjald verði óbreytt eða 0,7% af grunnlaunum, þar af renna 0,15% til Grunnsjóðs.

Engin þjónustgjöld voru innheimt 2019 og 2020 vegna umsýslu við sjóði.

Heildarverð 1.1.2019 ................................................................

Afskrifað áður ............................................................................
Bókfært verð 31.12.2019 ..........................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Keypt á árinu  ............................................................................

Reglugerð um Vinnudeilusjóð SSF var samþykkt á 36. þingi samtakanna árið 1989 og er tilgangur sjóðsins að
styrkja félagsmenn SSF ef til vinnudeilna kemur.  

Frá 1. mars 1990 voru framlög til Vinnudeilusjóðs innheimt með félagsgjöldum. Á 45. þingi SSF árið 2013 var
samþykkt að hætta inngreiðslum í Vinnudeilusjóð frá og með 1. apríl 2013. Á 47. þingi SSF árið 2019 var
samþykkt að áfram verði hlé á greiðslum í Vinnudeilusjóð.

Á 45. þingi SSF árið 2013 var ákveðið að stofna Grunnsjóð SSF með 0,15% af 0,7% framlagi af launum
félagsmanna frá og með 1. apríl 2013. Tilgangur sjóðsins er að aðrir sjóðir SSF geti sótt um fjárframlag til
Grunnsjóðs ef með þarf. 
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8. Sundurliðanir
Laun og launatengd gjöld greinast þannig: 2020 2019

70.961.673 62.478.409 
10.861.953 9.454.479 

5.586.519 5.027.103 
905.409 1.581.503 

88.315.554 78.541.494 
12.346.984)(     13.243.858)(     
75.968.570 65.297.636 

9. Kostnaður vegna fræðslu- og útgáfustarfsemi greinist þannig: 2020 2019
Fræðslustarf:

0 3.362.199 
0 3.687.806 

12.346.984 13.243.858 
12.346.984 20.293.863 

Kynningar- og útgáfustarfsemi:
0 780.000 

549.556 238.124 
3.879.497 5.569.570 
4.429.053 6.587.694 

16.776.037 26.881.557 

10. Annar rekstrarkostnaður greinist þannig: 2020 2019

Þing SSF:
0 14.612.388 

Erlent samstarf:
1.670.375 6.456.630 
3.878.032 3.745.069 
5.548.407 10.201.699 

Annar rekstrarkostnaður:
7.802.732 7.816.792 
3.236.398 4.124.491 
2.800.230 3.423.004 
1.172.420 0 

17.421.368 9.513.909 
4.189.326 1.500.000 

12.862.458 8.555.731 
3.666.343 4.756.003 

53.151.275 39.689.930 

58.699.682 64.504.017 Annar rekstrarkostnaður samtals .........................................................................

Kostnaður við þing SSF ....................................................................................

Hlutdeild í launum og launatengdum gjöldum .................................................

Útgáfa SSF-blaðsins .........................................................................................
Prentun ársskýrslu SSF og önnur prentun .......................................................

Annar námskeiðskostnaður ..............................................................................

Annar starfsmannakostnaður ...............................................................................

Námskeið trúnaðarmanna ................................................................................

Lífeyrisiðgjöld .......................................................................................................
Laun .....................................................................................................................

Skýringar, frh.:

Á árinu voru að meðaltali 4 stöðugildi miðað við heilsársstörf hjá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja. Laun
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra félagsins námu samtals 33,9 millj. kr.

Laun og launatengd gjöld í rekstrarreikningi ........................................................
Fært á kostnað við fræðslu- og útgáfustarfsemi ..................................................

Tryggingagjald ......................................................................................................

Laun og launatengd gjöld samtals .......................................................................

Annar kostnaður ...............................................................................................

Aðkeypt ráðgjafarþjónusta ................................................................................

Viðhald tölvubúnaðar,  vefsíðu og hugbúnaðarleiga .........................................
80 ára afmæli (Ljósið) .......................................................................................

Rekstur fasteignar ............................................................................................
Rekstur skrifstofu .............................................................................................

Launakannanir ..................................................................................................

Félagsgjöld NFU og UNI ...................................................................................

Fundir og ráðstefnur .........................................................................................

Ráðstefnur og fundir ........................................................................................

Kostnaður vegna fræðslu- og útgáfustarfsemi samtals .......................................

Vefmiðlar og annað markaðsstarf .....................................................................
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11. Önnur mál
Í september 2018 höfðaði Lífeyrissjóður bankamanna mál á hendur SSF og fleiri aðilum vegna hugsanlegrar
bakábyrgðar á lífeyrisgreiðslum í hlutfallsdeild sjóðsins. Nokkrir fyrrum starfsmenn SSF eiga réttindi í hlutfallsdeild
lífeyrissjóðsins og er dómkrafan á hendur SSF að fjárhæð kr. 7,7 millj. kr. auk málskostnaðar. SSF hefur tekið til
varna í málinu.

Skýringar, frh.:

Í árslok 2020 höfðaði fyrrum starfsmaður SSF mál á hendur SSF vegna kröfu um ógreidd laun, launatengd gjöld og 
aðrar bætur.  Málflutningur er ekki hafinn en SSF hefur tekið til varna í málinu.
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Reykjavík, 20. maí 2021

      

Í stjórn Vinnudeilusjóðs

 Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja:

Undirritun stjórnar á ársreikninginn

Vinnudeilusjóður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja var stofnaður árið 1992 og er tilgangur sjóðsins að styrkja
félagsmenn SSF ef til vinnudeilna kemur.

Hagnaður af rekstri sjóðsins á árinu 2020 nam 25,9 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins í árslok nam
985,7 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Vinnudeilusjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2020
með undirritun sinni.

Á 45. þingi SSF árið 2013 var samþykkt að hætta inngreiðslum í Vinnudeilusjóð frá og með 1. apríl 2013.
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• 

• 

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

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2020 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

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 gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Vinnudeilusjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Vinnudeilusjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja ("sjóðurinn") fyrir árið
2020. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

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 rekstrarhæfi 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 þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

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 sjóðsins. 

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

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

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:
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• 

• 

KPMG ehf.

Við upplýsum stjórn 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. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
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.

Reykjavík, 20. maí 2021

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins, frh.:

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 sjóðssins. 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 félagið órekstrarhæft. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort
ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrargjöld:

136.586 147.957 

136.586)(              147.957)(            

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
33.327.301 48.396.978 

7.332.007)(           12.330.052)(       
25.995.294 36.066.926 

3 25.858.708 35.918.969 

Rekstrarreikningur árið 2020

Reikningsskil .........................................................................................

Rekstrartap ............................................................................................

Vaxtatekjur .............................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ...........................................................................

Hagnaður ársins ....................................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Eignir

981.150.000 962.252.917 
4.567.069 4.701.086 

985.717.069 966.954.003 

Eignir samtals 985.717.069 966.954.003 

Eigið fé
3 985.717.069 959.858.361

Skuldir
0 7.095.642 

Eigið fé og skuldir samtals 985.717.069 966.954.003 

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Handbært fé ..........................................................................................
Veltufjármunir

Eigið fé ..................................................................................................

Áfallinn fjármagnstekjuskattur  ..............................................................

Bundnar bankainnstæður .......................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrarhreyfingar:

3 25.858.708 35.918.969 
Veltufé frá rekstri 25.858.708 35.918.969 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
7.095.642)(           8.960.357)(         

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 7.095.642)(           8.960.357)(         

Handbært fé frá rekstri 18.763.066 26.958.612 

Fjárfestingarhreyfingar:
18.897.083)(         962.252.917)(     

0 926.506.300 
Fjárfestingarhreyfingar 18.897.083)(         35.746.617)(       

134.017)(              8.788.005)(         

4.701.086 13.489.091 

4.567.069 4.701.086 Handbært fé í árslok .............................................................................

Skammtímaskuldir, lækkun ...............................................................

Veltubréf, breyting .................................................................................
Bundnar bankainnistæður, breyting .......................................................

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

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

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

Hagnaður ársins .....................................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir

2. Önnur mál

3. Eigið fé: 2020 2019

959.858.361 923.939.392 

25.858.708 35.918.969 

985.717.069 959.858.361 

Eigið fé í ársbyrjun ..........................................................................................

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

Eigið fé í árslok ...............................................................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Reglugerð um Vinnudeilusjóð Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja var samþykkt á 36. þingi samtakanna árið
1989 og er tilgangur sjóðsins að styrkja félagsmenn SSF ef til vinnudeilna kemur.

Frá 1. mars 1990 voru framlög til Vinnudeilusjóðs innheimt með félagsgjöldum. Á 45. þingi SSF árið 2013 var
samþykkt að gera hlé á greiðslum í Vinnudeilusjóð frá og með 1. apríl 2013. Á 47. þingi SSF árið 2019 var
samþykkt að áfram verði hlé á greiðslum í Vinnudeilusjóð.
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Reykjavík, 20. maí 2021

Í stjórn Styrktarsjóðs 

Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja:

Undirritun stjórnar á ársreikninginn

Styrktarsjóður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja var stofnaður árið 1997 og er tilgangur sjóðsins að styrkja
félagsmenn SSF vegna slysa og veikinda.

Hagnaður af rekstri sjóðsins á árinu 2020 nam 7,5 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins í árslok nam
83,2 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2020 með
undirritun sinni.
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• 

• 

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

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2020 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

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 gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Styrktarsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja ("sjóðurinn") fyrir árið
2020. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

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 rekstrarhæfi 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 þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

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 sjóðsins. 

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

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

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:
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• 

• 

KPMG ehf.

Við upplýsum stjórn 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. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
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.

Reykjavík, 20. maí 2021

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins, frh.:

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 sjóðssins. 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 félagið órekstrarhæft. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort
ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrartekjur:

4 276.117.388 235.470.910 
4 0 35.000.000 

0 300.709 
276.117.388 270.771.619 

Rekstrargjöld:
2 268.695.017 218.314.549 
3 146.475 157.691 

268.841.492 218.472.240 

7.275.896 52.299.379 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
290.430 988.795 
113.309)(                  234.659)(            
177.121 754.136 

5 7.453.017 53.053.515 

Rekstrarreikningur árið 2020

Árgjöld ................................................................................................

Styrkir .................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .....................................................................

Rekstrarhagnaður ...............................................................................

Vaxtatekjur ..........................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ........................................................................

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

Framlag úr Grunnsjóði SSF .................................................................
Aðrar tekjur .........................................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Eignir

20.261.293 25.578.819 
67.973.807 54.328.197 
88.235.100 79.907.016 

Eignir samtals 88.235.100 79.907.016 

Eigið fé
5 83.171.554 75.718.537

Skuldir
5.063.546 4.188.479 
5.063.546 4.188.479 

Eigið fé og skuldir samtals 88.235.100 79.907.016 

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Óinnheimt árgjöld ...............................................................................
Handbært fé .......................................................................................

Veltufjármunir

Eigið fé ...............................................................................................

Ógreiddur kostnaður ...........................................................................
Skuldir samtals
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrarhreyfingar

5 7.453.017 53.053.515 
Veltufé frá rekstri 7.453.017 53.053.515 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
5.317.526 11.990.352)(       

875.067 3.268.513)(         
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 6.192.593 15.258.865)(       

Handbært fé frá rekstri 13.645.610 37.794.650 

13.645.610 37.794.650 

54.328.197 16.533.547 

67.973.807 54.328.197 

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

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

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

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

Hækkun á handbæru fé .....................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ....................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir

2. Sundurliðanir
Styrkir greinast þannig: 2020 2019

159.974.738 106.453.390 
25.307.029 31.339.870 
26.500.359 16.488.045 
27.534.639 27.604.317 

9.596.936 9.597.460 
6.765.329 8.509.404 

13.015.987 18.322.063 
268.695.017 218.314.549 

3. Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:

Reikningsskil ...................................................................................................... 146.475 157.691 
146.475 157.691 

4. Önnur mál

5. Eigið fé: 2020 2019

75.718.537 22.665.022 

7.453.017 53.053.515 

83.171.554 75.718.537 

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 8. september 2015, greiða fjármálafyrirtæki 0,5% af
grunnlaunum starfsmanna sinna til Styrktarsjóðsins. Samkvæmt kjarasamningi sem var undirritaður 2019
hækkaði greiðslan í 0,7% af mánaðarlaunum frá og með 1. júlí 2019. Tilgangur sjóðsins er að styrkja
félagsmenn SSF vegna slysa og veikinda.

Eigið fé í ársbyrjun ............................................................................................

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

Eigið fé í árslok ..................................................................................................

Annar rekstrarkostnaður samtals  .....................................................................

Sálfræðiaðstoð  .................................................................................................
Tæknifrjóvgun og ættleiðingar  .........................................................................
Krabbameinsskoðun  ........................................................................................
Aðrir styrkir  ......................................................................................................
Styrkir samtals  .................................................................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Sjúkradagpeningar  ...........................................................................................
Sjúkraþjálfun  ....................................................................................................
Sjóngler, linsur, laser og heyrnartæki  ...............................................................
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Reykjavík, 20. maí 2021

Í stjórn Menntunarsjóðs

Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja

Undirritun stjórnar á ársreikninginn

Menntunarsjóður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja var stofnaður árið 2001 og er tilgangur sjóðsins að efla
félagsmenn í starfi og styrkja til náms sem eflir þá til þátttöku í félagsstarfi.

Tap af rekstri sjóðsins á árinu 2020 nam 22,6 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins í árslok nam 36,9
millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Menntunarsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2020
með undirritun sinni.
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• 

• 

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

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2020 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

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 gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Menntunarsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Menntunarsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja ("sjóðurinn") fyrir árið
2020. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

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 rekstrarhæfi 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 þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

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 sjóðsins. 

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

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

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:
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• 

• 

KPMG ehf.

Við upplýsum stjórn 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. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
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.

Reykjavík, 20. maí 2021

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins, frh.:

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 sjóðssins. 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 félagið órekstrarhæft. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort
ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrartekjur:

2 83.010.754 83.590.678 
83.010.754 83.590.678 

Rekstrargjöld:
3 105.663.351 90.177.900 

140.957 146.010 
105.804.308 90.323.910 

22.793.554)(       6.733.232)(         

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals:
201.886 1.182.845 

44.415)(              260.226)(            
157.471 922.619 

4 22.636.083)(       5.810.613)(         Tap ársins ..........................................................................................

Rekstrarreikningur árið 2020

Árgjöld ........................................................................................................

Menntunarstyrkir ........................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .............................................................................

Rekstrartap .................................................................................................

Vaxtatekjur ..................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ................................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Eignir

6.104.273 8.227.263 
30.842.166 51.355.259 
36.946.439 59.582.522 

Eignir samtals 36.946.439 59.582.522 

Eigið fé
4 36.946.439 59.582.522 

Eigið fé og skuldir samtals 36.946.439 59.582.522 

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Óinnheimt árgjöld .......................................................................................
Handbært fé ...............................................................................................

Veltufjármunir

Eigið fé .......................................................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrarhreyfingar

4 22.636.083)(       5.810.613)(         
Veltufé til rekstrar 22.636.083)(       5.810.613)(         

2.122.990 2.402.810)(         
2 0 2.500.000)(         

2.122.990 4.902.810)(         

Handbært fé til rekstrar 20.513.093)(       10.713.423)(       

20.513.093)(       10.713.423)(       

51.355.259 62.068.682 

30.842.166 51.355.259 

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

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

Tap ársins ...................................................................................................

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

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

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020
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1. Reikningsskilaaðferðir

2. Önnur mál

3. Sundurliðanir
2020 2019

26.696.293 23.698.996 
30.573.140 29.674.794 
27.475.679 19.070.596 

9.595.680 6.872.128 
5.016.329 4.343.433 
6.306.230 6.517.953 

105.663.351 90.177.900 

4. Eigið fé: 2020 2019

59.582.522 65.393.135 

22.636.083)(     5.810.613)(      

36.946.439 59.582.522 

BS/BA háskólanám  .............................................................................................
Endurmenntun/Símenntun ..................................................................................

Nám á meistarastigi háskóla ................................................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Styrkir greinast þannig:

Stofnun Menntunarsjóðs SSF var samþykkt á 41. þingi SSF árið 2001. Samkvæmt kjarasamningi, sem
undirritaður var 8. september 2015, greiða fjármálafyrirtæki 0,3% af grunnlaunum starfsmanna sinna til
Menntunarsjóðs SSF. Samkvæmt kjarasamningi frá 29. maí 2019 er framlagið í 0,21% af mánaðarlaunum
starfsmanna frá og með 1. júlí 2019.

Nám á framhaldsskólastigi ..................................................................................

Eigið fé í ársbyrjun ...............................................................................................

Tap ársins ............................................................................................................

Eigið fé í árslok ....................................................................................................

Sjálfstyrking .........................................................................................................

Styrkir samtals .....................................................................................................
Tómstundanám ...................................................................................................
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Reykjavík, 20. maí 2021

Í stjórn Grunnsjóðs

Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja

Undirritun stjórnar á ársreikninginn

Grunnsjóður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja var stofnaður árið 2013 og er tilgangur sjóðsins að aðrir sjóðir SSF
geti sótt um framlög til Grunnsjóðs ef með þarf. 

Hagnaður af rekstri sjóðsins á árinu 2020 nam 41,4 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins í árslok nam
125,6 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Grunnsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2020 með
undirritun sinni.
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• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2020 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

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 gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Grunnsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Grunnsjóðs Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja ("sjóðurinn") fyrir árið 2020.
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sjóðsins. 

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:

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. 

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 rekstrarhæfi 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 þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.
Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
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KPMG ehf.

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.

Reykjavík, 20. maí 2021

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins, frh.:

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 sjóðssins. 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 félagið órekstrarhæft. 

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 stjórn 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. 

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrartekjur:

2 40.946.713 42.401.355 
40.946.713 42.401.355 

Rekstrargjöld:
3 0 35.000.000 

125.550 136.276 
125.550 35.136.276 

40.821.163 7.265.079 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals:
800.707 1.629.745 
176.156)(            358.544)(            
624.551 1.271.201 

4 41.445.714 8.536.280 

Reikningsskil ..............................................................................................

Rekstrarhagnaður .......................................................................................

Vaxtatekjur ..................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ................................................................................

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

Rekstrarreikningur árið 2020

Árgjöld ........................................................................................................

Framlag til Styrktarsjóðs SSF ......................................................................
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Skýr. 2020 2019 
Eignir

1.662.828 216.791 
123.955.364 83.955.687 
125.618.192 84.172.478 

Eignir samtals 125.618.192 84.172.478 

Eigið fé
4 125.618.192 84.172.478 

Eigið fé samtals 125.618.192 84.172.478 

Handbært fé ...............................................................................................
Veltufjármunir

Eigið fé .......................................................................................................

Óinnheimt árgjöld .......................................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2020
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Skýr. 2020 2019 
Rekstrarhreyfingar

4 41.445.714 8.536.280 
Veltufé frá rekstri 41.445.714 8.536.280 

1.446.037)(         1.019.357 
1.446.037)(         1.019.357 

Handbært fé frá rekstri 39.999.677 9.555.637 

39.999.677 9.555.637 

83.955.687 74.400.050 

123.955.364 83.955.687 

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

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

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

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
Skammtímakröfur,  (hækkun) lækkun   ...................................................

Hækkun á handbæru fé .............................................................................

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020
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1. Reikningsskilaaðferðir

2. Önnur mál

3. Framlag til Styrktarsjóðs SSF

4. Eigið fé: 2020 2019

84.172.478 75.636.198 

41.445.714 8.536.280 

125.618.192 84.172.478 Eigið fé í árslok ....................................................................................................

Á árinu 2019 var framlag til Styrktarsjóðs SSF 35 millj.kr. vegna útreiðslu styrkja til félagsmanna.

Á 45. þingi SSF árið 2013 var ákveðið að stofna Grunnsjóð SSF með 0,15% af 0,7% framlagi af launum
félagsmanna frá og með 1. apríl 2013. Á 46. þingi SSF árið 2016 var samþykkt að greiðslur í Grunnsjóð verði
óbreyttar.

Tilgangur sjóðsins er að aðrir sjóðir SSF geti sótt um fjárframlag til Grunnsjóðs ef með þarf. 

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. 

Eigið fé í ársbyrjun ...............................................................................................

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