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Rekstrarreikningur 2016
2016

2015

Skýr.

Rekstrartekjur
Skoðanagjöld .............................................................
Samningur við Ríkissjóð vegna leitar .............................
Fjárveiting frá Ríkissjóði .............................................
Fjáröflunarverkefni .....................................................
Aðrar tekjur ...............................................................

178.604.935
415.600.000
30.009.000
411.036.263
97.709.199

163.371.337
365.775.004
32.791.000
350.386.269
55.084.441

1.132.959.397

967.408.051

376.436.286
0
55.717.655
85.721.485
39.095.313
161.800.000
285.408.186
79.906.026

371.622.254
119.611.288
62.835.821
144.914.940
41.608.441
79.628.831
142.762.071
55.650.129

1.084.084.951

1.018.633.775

48.874.446

(51.225.724)

33.209.700
(2.017.190)

54.531.824
(930.226)

31.192.510

53.601.598

80.066.956

2.375.874

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ............................................
Lífeyrisgreiðslur og hækkun lífeyrisskuldbindingar .........
Aðkeypt heilbrigðisþjónusta .........................................
Aðkeypt önnur þjónusta ..............................................
Húsnæðiskostnaður ....................................................
Styrkir .......................................................................
Annar rekstrarkostnaður .............................................
Afskrifað af rekstrarfjármunum ....................................

3
4

5
6

Afkoma án fjármunatekna og fjármagnsgjalda .................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur, verðbætur og gengismunur .......................
Vaxtagjöld, banka- og innheimtukostnaður ....................

Tekjuafgangur
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Efnahagsreikningur
Eignir
2016

2015

Skýr.

Fastafjármunir
Skógarhlíð 8 ...............................................................
Rauðarárstígur 33 ......................................................
Áhöld, tæki og annar búnaður.......................................

6
6
6

493.973.475
84.160.900
155.466.712

510.842.563
85.926.011
195.410.365

733.601.087

792.178.939

532.046.003
27.908.380

526.042.510
0

Fjáreignir samtals

559.954.383

526.042.510

Ýmsir skuldunautar og aðrar eignir ..............................
Handbært fé ...............................................................

94.032.295
235.578.345

66.427.709
409.173.732

Veltufjármunir samtals

329.610.640

475.601.441

Eignir samtals

1.623.166.110

1.793.822.890

Fastafjármunir samtals

Fjáreignir
Verðbréf og aðrar eignir í fjárvörslu ............................
Bundnar bankinnstæður, verðtryggðar..........................

7

Veltufjármunir
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31. desember 2016
Eigið fé og skuldir
2016

2015

Skýr.

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

9

1.309.585.945

593.313.420

1.309.585.945

593.313.420

4.096.203
0

4.230.870
822.819.659

4.096.203

827.050.529

145.669.241
303.422
163.511.299

152.522.117
301.161
220.635.663

Skammtímaskuldir samtals

309.483.962

373.458.941

Skuldir samtals

313.580.165

1.200.509.470

Skuldir og eigið fé samtals

1.623.166.110

1.793.822.890

Eigið fé samtals

Skuldbindingar og langtímalán
Langtímalán ...............................................................
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar ..................................

10
11

Skuldbindingar og langtímalán samtals

Skammtímaskuldir
Ógreiddur kostnaður ...................................................
Næsta árs afborgun langtímalána .................................
Aðrar skammtímaskuldir..............................................
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Sjóðstreymi 2016
2016

Handbært fé frá rekstri

2015

Skýr.

Samkvæmt rekstrarreikningi ......................................

80.066.956

2.375.874

79.906.026
56.018
(6.003.493)

55.650.129
87.008.922
238.508
(56.646.562)

154.025.507

88.626.871

Lækkun (aukning) viðskiptakrafna ..............................
(Lækkun) aukning viðskiptaskulda ..............................

(38.531.482)
(63.977.240)

(4.919.876)
105.098.893

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

(102.508.722)

100.179.017

Handbært fé frá rekstri

51.516.785

188.805.888

(21.328.174)
0
(27.908.380)

(24.880.216)
648.582
0

Fjárfestingarhreyfingar

(49.236.554)

(24.231.634)

Afborgun langtímalána ..............................................
Uppgjör lífeyrisskuldbindingar.....................................

(188.424)
(175.687.194)

(318.240)
0

Fjármögnunarhreyfingar

(175.875.618)

(318.240)

Breyting á handbæru fé á árinu ....................................
Handbært fé í ársbyrjun ..............................................

(173.595.387)
409.173.732

164.256.014
244.917.718

Handbært fé í árslok

235.578.345

409.173.732

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi
Afskriftir ..................................................................
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar .................................
Reiknaðar verðbætur langtímalána .............................
Reiknaðar verðbætur á verðbréf.................................

6
11
7

Hreint veltufé frá rekstri

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Fjárfestingarhreyfingar
Framkvæmdir við fasteign o.fl.....................................
Aukning fjármagns í fjárvörslu ....................................
Bundnar bankainnstæður............................................

6
7

Fjármögnunarhreyfingar
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Skýringar
1.

Upplýsingar um félagið
Krabbameinsfélag Íslands er sjálfseignarstofnun og er tilgangur félagsins að styðja og efla í hvívetna
baráttuna gegn krabbameini. Lögheimili félagsins er að Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík.

2.

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum krónum og
byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður.

Matsaðferðir
Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði sem tengjast ársreikningnum.
Matsaðferðirnar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem
þannig eru metnir geta, við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en samkvæmt matinu.

Gengismunur
Færslur í erlendum gjaldmiðlum eru í upphafi færðar á gengi viðskiptadagsins. Peningalegar eignir
og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á síðasta skráða gengi í árslok.
Gengismunur sem myndast vegna þessa er færður í rekstrarreikning. Eignir og skuldir, aðrar en
peningalegar, sem færðar eru á kostnaðarverði eru umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi
viðskiptadagsins. Eignir og skuldir, aðrar en peningalegar, sem eru færðar á gangvirði eru
umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi þess dags sem gangvirði var ákvarðað.

Verðbætur
Verðtryggðar eignir og skuldir eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar 2017.
Verðbætur eru færðar í rekstrarreikning.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði eða endurmetnu stofnverði að
frádregnum afskriftum og virðisrýrnun ef hún er til staðar. Endurbætur eru eignfærðar ef líklegt er
að þær skili félaginu framtíðarhagnaði og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur
viðhaldskostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikning þegar til hans er stofnað.
Afskriftir eru miðaðar við áætlaðan nýtingartíma einstakra varanlegra rekstrarfjármuna og
reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði, að frádregnu áætluðu hrakvirði, miðað við
eignarhaldstíma á árinu. Hrakvirði, nýtingartími og afskriftaraðferðir eru endurskoðaðar við lok
hvers reikningsárs. Nánar er getið um afskriftir í skýringu nr. 6.
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Skýringar
Verðbréf og aðrar eignir í fjárvörslu
Verðbréf og aðrar eignir í fjárvörslu eru upphaflega metnar á gangvirði eða kostnaðarverði að
viðbættum viðskiptakostnaði. Mat á gangvirði miðast við síðasta skráða kaupgengi á
reikningsskiladegi þegar til er virkur markaður með viðkomandi eign. Markaður telst virkur ef hægt
er að nálgast opinbert verð frá kauphöll eða öðrum aðilum og verðið endurspeglar raunveruleg og
regluleg markaðsviðskipti á milli ótengdra aðila. Þegar virkur markaður er ekki til staðar er gangvirði
viðkomandi fjárfestingar reiknað út með almennum viðurkenndum matslíkönum.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar samkvæmt upphaflegu viðskiptaverði að teknu tilliti til gengisbreytinga
og að frádreginni niðurfærslu sem gerð er til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast.
Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur
sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum félagsins.

Handbært fé
Til handbærs fjár teljast sjóður og bankainnstæður aðrar en þær sem eru hluti af
fjárvörslusamningum.

Tekjur
Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til félagsins og
þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti. Tekjur eru metnar á gangvirði móttekins
endurgjalds að frádregnum afsláttum og sköttum.
Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

3.

Laun og launatengd gjöld
2016
Laun ..............................................................................
Launatengd gjöld ............................................................

2015

305.868.275
70.568.011

304.834.202
66.788.052

376.436.286

371.622.254

Í árslok voru starfsmenn félagsins 53 í 43 stöðugildum, samanborið við 59 starfsmenn í 44
stöðugildum árið áður. Laun stjórnenda námu 79,1 milljónum króna á árinu, en um 74,1 milljónum
króna árið áður. Stjórn félagsins þiggur ekki laun fyrir sín störf.
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Skýringar
4.

Lífeyrisgreiðslur og hækkun lífeyrisskuldbindingar
2016
Hækkun lífeyrisskuldbindinga ...........................................
Greiddur lífeyrir ..............................................................

2015
0
0

87.008.922
32.602.366

0

119.611.288

Lífeyrisskuldbinding félagsins var færð sem 55,5 - 59,6% af fullum réttindum árið 2015. Gengið var
frá samkomulagi árið 2016 við fjármála- og efnahagsráðuneytið um uppgjör á lífeyrisskuldbindingu
félagsins. Nánar er gerð grein fyrir skuldbindingu félagsins í skýringu nr. 11.

5.

Annar rekstrarkostnaður
2016
Rekstur áhalda og tækja ..................................................
Skrifstofukostnaður ........................................................
Stjórnun og umsýsla ........................................................
Vörunotkun ....................................................................
Annar kostnaður .............................................................

6.

2015

97.334.961
40.871.482
80.841.655
53.793.880
12.566.208

14.086.601
27.185.662
25.295.165
62.292.143
13.902.500

285.408.186

142.762.071

Varanlegir rekstarfjármunir
Skógarhlíð 8

Rauðarárstígur 33

Heildarverð í ársbyrjun ...........................
Viðbót á árinu .......................................

727.884.081
772.039

98.061.713
0

438.858.874
20.556.135

Heildarverð í árslok ................................

728.656.120

98.061.713

459.415.009

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

217.041.518
17.641.127

12.135.702
1.765.111

243.448.509
60.499.788

Afskrifað í árslok ...................................

234.682.645

13.900.813

303.948.297

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

493.973.475

84.160.900

155.466.712

Fyrningahlutföll .....................................

2,0%

2,0%

Áhöld tæki og
annar búnaður

10 - 15%

Fasteignir félagsins eru metnar með eftirgreindum hætti. Til samanburðar er bókfært verð
eignanna.
VátryggingaFasteignamat
Bókfært verð
verðmæti
Skógarhlíð 8 ..........................................
Rauðarárstígur 33, 8 íbúðir ....................
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94.420.000

493.973.475
84.160.900

589.352.500

687.125.000

578.134.375
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Skýringar
7.

Verðbréf og aðrar eignir í fjárvörslu
Fjáreignir Krabbameinsfélags Íslands samanstanda af bankareikningum, verðbréfum og öðrum
eignum í fjárvörslu sem bókfærðar eru við markaðsverði í árslok.
2016
2015
Bankareikningar .............................................................
Hlutabréf .......................................................................
Skuldabréf .....................................................................
Eignastýringarsjóðir ........................................................

513.979
17.010.773
339.167.400
175.353.851

8.998.993
19.207.195
171.093.275
326.743.047

532.046.003

526.042.510

Breyting verðbréfaeignar og eigna í fjárvörslu greinist þannig:
2016
Verðbréf og aðrar eignir í fjárvörslu í ársbyrjun .................
Aukning (úttekt) fjármuna í fjárvörslu ...............................
Ávöxtun ársins................................................................

8.

526.042.510

2015

6.003.493

470.044.530
(648.582)
56.646.562

532.046.003

526.042.510

Veltufjármunir
Ýmsir skuldunautar
Kröfur á skuldunauta eru færðar við nafnverði að teknu tilliti til óbeinnar niðurfærslu. Óbein
niðurfærsla krafna nemur kr. 2.490.400 í árslok.

9.

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé

2016

Óráðstafað frá fyrra ári ...................................................
Leiðrétting vegna lífeyrisskuldbindinga .............................
Hagnaður (tap) ársins ......................................................

2015

593.313.420
636.205.568
80.066.956

590.937.546
0
2.375.874

1.309.585.944

593.313.420

10. Langtímaskuldir
Verðtryggð lán ............................................................................................
Næsta árs afborgun .....................................................................................

4.399.625
(303.422)
4.096.203

Afborganir langtímaskulda greinast þannig á næstu ár:
Afborganir 2017 ..........................................................................................
Afborganir 2018..........................................................................................
Afborganir 2019..........................................................................................
Afborganir 2020..........................................................................................
Afborganir 2021..........................................................................................
Afborganir síðar ..........................................................................................

303.422
303.422
303.422
303.422
303.422
2.882.515
4.399.625

Langtímaskuld félagsins er lán frá Íbúðarlánasjóði, með veði í fasteign félagsins að Rauðarárstíg 33.
Lánið ber 4,9% vexti.
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Skýringar

11. Lífeyrisskuldbindingar
Gengið var frá samkomulagi árið 2016 við fjármála- og efnahagsráðuneytið um uppgjör á
lífeyrisskuldbidndingum félagsins. Samkomulagið felur í sér að félagið greiðir sem nemur 15% af
heildarskuldbindingunum til Lífeyrissjóðs Starfsmanna Ríkisins og Lífeyrissjóðs Hjúkrunarfræðinga
og yfirtekur Ríkissjóður 85% skuldbindingarinnar. Í fyrrgreindum samningi er tilgreint að
lífeyrisskuldbindingar falli úr ársreikningi félagsins við uppgjörið og að til framtíðar verði greitt
fullnaðariðgjald vegna þeirra starfsmanna sem eru í starfi og að ekki myndist frekari skuldbinding.
Samkomulagið
miðast
við
stöðu
lífeyrisskuldbindingarinnar
31.12.2015.
Uppgjör
skuldbindingarinnar er fært yfir eigið fé og vísast þar til skýringar 9.
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