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Staðfesting stjórnar

Reykjavík,            /           2016.

Vinsamlegast vélritið nöfn og áritið einnig

Nöfn stjórnarmanna
Páll Elfar Pálsson
Samúel Ingimarsson
Bjarnsteinn Þórsson
Vífill Karlsson
Björg Ólafsdóttir
Hannes Lenz
Pétur Hrafnsson

Vörsluaðili  
      ABC barnahjálp á Íslandi
      Síðumúla 29, 108 Reykjavík

Stjórn ABC barnahjálpar staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2015 með áritun sinni.
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Áritun óháðs endurskoðenda

Til stjórnar

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda

Álit

Reykjavík,           /           2016.

Það er álit okkar að ársreikningur ABC barnahjálpar á Íslandi gefi glögga mynd af afkomu félagsins á
árinu 2015, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2015 og breytingu á handbæru fé á árinu 2015, í samræmi
við lög um ársreikninga.

KPMG ehf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning ABC barnahjálpar á Íslandi fyrir árið 2015.
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 nr. 3/2006. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg 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.

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

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er
tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreikningsins, til þess að
skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits
félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat
sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi 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.
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Rekstrarreikningur ársins 2015

Tekjur Skýr. 2015  2014  

Gjafir og áheit .............................................................................. 239.013.168 247.588.220 
Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum og aðrar safnanir ...................... 8.177.054 17.366.138 
Framlag frá Vinafélagi ABC barnahjálpar  .................................. 3.883.909 0 
Önnur framlög og styrkur ............................................................ 44.207.649 15.135.341 

Tekjur samtals 295.281.780  280.089.699 

Gjöld

Laun og launatengd gjöld ............................................................. 35.547.357 0 
Sent til hjálparstarfa skv. skipulagsskrá  ...................................... 238.015.376 252.777.419 
Framlag til Vinafélagsi ABC barnahjálpar  .................................. 0 2.686.296 
Annar rekstrarkostnaður .............................................................. 27.683.274 7.840.868 
Afskriftir ...................................................................................... 606.000 0 

Gjöld samtals 301.852.007 263.304.583 

6.570.227)(      16.785.116

Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur .................................................................................. 316.116 160.054 
Vaxtagjöld og gengismunur ......................................................... 1.756.701)(     0

Fjárm.liðir samtals (1.440.585)  160.054 

(Tap) hagnaður ársins 8.010.812)(      16.945.170

(Rekstrartap) -hagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda
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Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Eignir Skýr. 2015  2014  

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir ........................................................ 2.424.000 0 

Fastafjármunir samtals 2.424.000 0 

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ............................................................................ 9.287.396 344.573 
Fyrirframgreiddur kostnaður ........................................................ 0 688.113 
Óbundnar bankainnistæður .......................................................... 733.526 23.916.246 

Veltufjármunir samtals 10.020.922 24.948.932 

Eignir alls 12.444.922 24.948.932 

Eigið fé

Eigið fé
(Ójafnað) óráðstafað eigið fé ....................................................... (10.260) 23.000.552 

Eigið fé samtals (10.260) 23.000.552 

Skammtímaskuldir
Skuld við lánastofnun .................................................................. 5.939.911 0 
Viðskiptaskuldir  .......................................................................... 5.531.661 1.948.380 
Ógreidd launatengd gjöld ............................................................. 983.610 0 

Skuldir samtals 12.455.182 1.948.380 

Eigið fé og skuldir alls 12.444.922 24.948.932 
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