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UNDIRRITUN STJÓRNAR 

Tilgangur félagsins er að styrkja starfsemi kvennadeildar Landsspítala Háskólasjúkrahúss. 

Hagnaður af rekstri félagsins nam kr. 11.908.133 á árinu. Eigið fé félagsins nam kr. 23.723.060 í árslok.

Engin stjórnarlaun eru greidd hjá félaginu.

Stjórn Styrktarfélagsins Lífs staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2011 með undirritun
sinni.

Reykjavík,                          2012.

Í stjórn félagsins

 

2 



ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

Til stjórnar Styrktarfélagsins Lífs.

Reykjavík,                               2012.

ENDURSKOÐUN OG REIKNINGSSKIL HF.
Aðili að INPACT International Ltd.

Sturla Jónsson
löggiltur endurskoðandi
 

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Styrktarfélagsins Lífs fyrir árið 2011. Ársreikningurinn
hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar
um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru á ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga.
Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og
framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna
sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum
og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við gildandi endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir
settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að
ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðenda, meðal annars á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið
tillit til innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja
viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins.
Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota
við gerð ársreiknings sem og mat á framsetningu hans í heild. 

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar
á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2011, efnahag þess
31.desember 2011 og breytingu á handbæru fé á árinu 2011 í samræmi við lög um ársreikninga.

3 



REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2011

Skýr. 2011 2010

TEKJUR
Framlög og styrkir ............................................................  65.370.799 4.635.988 
Félagsgjöld .......................................................................  3.882.000 2.484.000 
Símasala ............................................................................  11.447.197 2.762.500 
Aðrar fjáraflanir ................................................................  6.652.429 129.604 
Kaffisala ofl. .....................................................................  66.510 86.800 

 2 87.418.935 10.098.892 
  
GJÖLD  
Veittir styrkir ....................................................................  50.276.648 
Annar rekstrarkostnaður ...................................................  5 26.146.439 966.879 

 76.423.087 966.879 
 
 

AFKOMA FYRIR VAXTALIÐI ..................................  10.995.848 9.132.013 

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)
Vaxtatekjur að frádregnum fjármagnstekjuskatti .............  914.557 168.914 
Vaxtagjöld ........................................................................  -2.272  

912.285 168.914 

AFKOMA ÁRSINS ........................................................ 11.908.133 9.300.927 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2011

Skýr. 2011 2010

EIGNIR

VELTUFJÁRMUNIR
Birgðir ...............................................................................   711.451 525.690 
Útistandandi félagsgjöld ...................................................  1.355.900 1.208.500 
Aðrar skammtímakröfur .................................................  4.560 
Handbært fé ......................................................................  3 31.115.761 9.535.509 

Veltufjármunir samtals  33.187.672 11.269.699 

EIGNIR SAMTALS 33.187.672 11.269.699 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2011

Skýr. 2011 2010

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ
Eiginfjárreikningur ...........................................................  23.175.060 11.266.927 

Eigið fé samtals 4 23.175.060 11.266.927 

SKAMMTÍMASKULDIR
Aðrar skammtímaskuldir ..................................................  10.012.612 2.772 

10.012.612 2.772 

Skuldir samtals 10.012.612 2.772 

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 33.187.672 11.269.699 
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SJÓÐSTREYMI 2011

2011 2010

FRAMLAG TIL REKSTRAR

Afkoma ársins ...................................................................  11.908.133 9.300.927 
Hreint veltufé (til) frá rekstri  11.908.133 9.300.927 

Breytingar á eignum og skuldum:
Birgðir (hækkun) lækkun .................................................  -185.761 -525.690 
Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun ...............................  -151.960 333.500 
Aðrar skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ....................  10.009.840 -9.228 

Handbært fé (til) frá rekstri 21.580.252 9.099.509 

HÆKKUN (LÆKKUN) HANDBÆRS FJÁR 21.580.252 9.099.509 

GREINING Á BREYTINGU HANDBÆRS FJÁR

Handbært fé í ársbyrjun  ...................................................  9.535.509 436.000 
Handbært fé í árslok  ..............…………………..............  31.115.761 9.535.509 
Hækkun (lækkun) handbærs fjár sbr. að ofan ................... 21.580.252 9.099.509 
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SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI

REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

Grundvöllur reikningskilanna
1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald árs-

reikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðar-
verðsreikningsskilum.

Innlausn tekna
2. Styrkir og framlög eru tekjufærðar þegar þeir berast. Félagsgjöld eru tekjufærð þegar til þeirra er stofnað.

Handbært fé
3. Handbært fé á bankareikningum er eignfært á nafnverði.

4. EIGIÐ FÉ

 Yfirlit um breytingu á eiginfjárreikningum:

Eigið fé í upphafi árs .........................................................................................................  11.266.927 
Afkoma ársins .....................................................................................................................  11.908.133 

Eigið fé í árslok ...................................................................................................................  23.175.060 

5. SUNDURLIÐANIR  
  

  2011 2010
Annar rekstrarkostnaður:

Prentunarkostnaður og ýmis vörukaup...............................................  6.158.500 1.179.856 
Birgðabreyting ...................................................................................  -185.761 -525.690 

Kostnaðarverð seldra vara ...............................................................  5.972.739 654.166 

Aðkeypt þjónusta vegna símasölu ....................................................  3.507.150 
Aðkeypt þjónusta vegna landssöfnunar .............................................  14.226.979 
Fundakostnaður ..................................................................................  5.992 12.500 
Leiga á léni .........................................................................................  15.900 
Posaleiga og vefleiga .........................................................................  54.548 16.316 
Burðargjöld ........................................................................................  534.442 
Pappír, prentun, ritföng ......................................................................  127.218 
Tölvukostnaður ..................................................................................  165.964 
Afskrifuð áður tekjufærð félagsgjöld .................................................  60.000 138.000 
Auglýsingar ........................................................................................  313.750 
Kvennahlaup ofl. ................................................................................  379.307 
Innheimtukostnaður og þjónustugjöld................................................  798.350 129.997   

26.146.439 966.879 
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