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Aðilar Eirar 

 
 Reykjavíkurborg 

 VR 

 Seltjarnarnesbær 

 Blindafélagið og Blindravinafélag Íslands 

 Hjúkrunarheimilið Skjól 

 Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands 

 Efling, stéttarfélag 

 SÍBS, Samband íslenskra berkla og bjóstholssjúklinga 

 Mosfellsbær  

 



 

Fulltrúaráð og stjórn Eirar 

2015-2018 

 

Reykjavíkurborg Ellý Katrín Guðmundsdóttir 

Einar Jón Ólafsson 

Eva Einarsdóttir 

Halldór Vignir Frímannsson 

Helga Jóna Benediktsdóttir  

Hrönn Pétursdóttir 

Magnús Már Guðmundsson 

 

VR Jón Sigurðsson 

  Guðrún Jóhannsdóttir 

 Sigurður Sigfússon 

 

Seltjarnarnesbær Jónína Þóra Einarsdóttir 

 Jóhanna Runólfsdóttir 

Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir 

 

 

Blindrafélagið og Ólafur Haraldsson 

Blindravinafélag  Kristinn Halldór Einarsson 

Íslands Elín Pálsdóttir 

  

 

Hjúkrunarheimilið Halldóra Þ. Ólafsdóttir 

Skjól Unnur Halldórsdóttir 

 Stefán Ólafsson 

 

 

Brynja, Hússjóður ÖBÍ Tómas Helgason 

Garðar Sverrisson 

Björn Arnar Magnússon 

 

Efling stéttarfélag Elínbjörg Magnúsdóttir 

Magnús Jakobsson 

 

SÍBS Pétur J. Jónasson 

Haraldur Finnsson 

 Frímann Sigurnýasson 

 



 

Mosfellsbær Agla Elísabet Hendriksdóttir 

Ólafur Gunnarsson 

Sigrún Pálsdóttir 

 

Stjórn Jón Sigurðsson, formaður 

Hrönn Pétursdóttir, varaformaður 

Einar Jón Ólafsson 

Ólafur Haraldsson 

Elínbjörg Magnúsdóttir 

Pétur J. Jónasson 

Agla Elísabet Hendriksdóttir 

 

Forstjóri Sigurður Rúnar Sigurjónsson 

Eirar og Skjóls 

 

Framkvæmdastjóri Gylfi Ástbjartsson 

fjármála  

 

Framkvæmdastjóri  Sigurbjörn Björnsson 

lækninga 

 

Framkvæmdastjóri  Birna Kr. Svavarsdóttir 

hjúkrunar 

 

Framkvæmdastjóri  Sæmundur Runólfsson 

rekstrarsviðs  

 
 

 

 

 

 

  



Rekstrarþættir 

Rekstrarumhverfi Rekstrarumhverfi Eirar hjúkrunarheimilis skiptist í tvær einingar sem sinna 

aðskildum þáttum starfseminnar, þ.e. rekstrarsjóð og húsrekstrarsjóð. 

Ársreikningar eru gerðir fyrir báðar einingarnar auk þess sem sameiginlegur 

ársreikningur er gerður. Dótturfélög Eirar eru annars vegar Eir öryggisíbúðir og 

Hamrar hjúkrunarheimili. 

 

Rekstrarsjóður Rekstrarsjóður er sjóður sem heldur utan um rekstur hjúkrunarheimilisins. 

Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsgjöld varð jákvæð um 31 m.kr. en var jákvæð um 

57 m.kr. árið áður. Afkoma ársins varð hins neikvæð um 65,8 m.kr. en var neikvæð 

um 16 m.kr. árið áður sem skýrist af fjármagnsgjöldum vegna áhvílandi veðlána á 

hjúkrunarheimilinu sem notuð voru til að fjármagna byggingu öryggisíbúða Eirar.  

  

Húsrekstrarsjóður Rekstrarafkoma ársins var neiðkvæð um 16 m.kr. en var jákvæð árið áður um 6 

m.kr.  Eignir voru í árslok um 8,7 milljarðar kr. en voru árið áður 7,4 milljarðar kr. 

Hækkunin nemur um 1,3 milljarða kr. sem er hækkun vegna endurmats á eignum 

stofnunarinnar. Eigið fé fer úr því að vera neikvætt um tæpa 1,2 milljarða kr. í það 

að verða jákvætt um 20 milljónir kr. 

 

Eir öryggisíbúðir Rekstrarhalli ársins varð um 158 m.kr. en var árið áður 186,6 m.kr. Leigutekjur og 

þjónustutekjur námu 406,1 m.kr. sem er aukning um 53 m.kr. á milli ára. Afkoma 

batnaði á milli ára um 30 m.kr. Niðurstaða rekstrar er í samræmi við áætlanir 

KPMG og Eirar. 

 

Samstæðan Rekstrarafkoma samstæðunnar varð neikvæð um 240,1 m.kr. en var árið áður 

neikvæð um 198,6 m.kr. Helstu atriði sem skýra verri afkomu er hækkun á vöxtum 

og verðbótum en breytingin á milli ára var óhagstæð um 58 m.kr. Reykjavíkurborg 

yfirtók rekstur mötuneytis í Eirborgum sem leiddi til verri afkomu eldhúss, nýting 

á dagdeildum var undir væntingum og framkvæmdir og fjárfestingar í hugbúnaði 

voru meiri en áður. Auk þess voru rúmlega 10% af launakostnaði Eirar ekki 

verðbætt. 

 

Starfsmannamál Rekstrarvandi og hagræðingaraðgerðir hafa leitt til mikils álags á starfsfólki. Nú 

nýlega hefur verið bætt við 12 endurhæfingarrýmum sem ekki hefði verið mögulegt 

nema með útsjónarsemi og dugnaði starfsfólksins, sem  ber að þakka. 

 

 

Sigurður Rúnar Sigurjónsson  

forstjóri 



Hjúkrun og umönnun 

Inngangur Starfsemi Eirar er mjög fjölbreytt og umfangsmikil og hefur mikla þýðingu fyrir 

öldrunar- og heilbrigðisþjónustu í landinu. 

Hjúkrunarheimilið Eir stefnir ávallt að því að vera í fremstu röð meðal hjúkrunar-

heimila. Markmiðið er að veita íbúum bestu mögulegu þjónustu á hverjum tíma 

ásamt því að vera aðlaðandi starfsvettvangur. Auður hjúkrunarheimilisins er 

mannauðurinn og skiptir því miklu að starfsfólki líði vel í starfi og fái tækifæri til 

þess að koma að til dæmis þróun á innra starfi heimilisins.  

Á Eir njóta 173 einstaklingar sólarhrings hjúkrunarþjónustu, af þeim fjölda hefur til 

margra ára verið rekin 12 meðferðar- og endurhæfingarrými í samstarfi við LSH 

fyrir aldraða sjúka sem hafa beinbrotnað eða farið í liðskiptaaðgerðir og koma á Eir 

í þjálfun og endurhæfingu með það að markmiði að útskrifast heim að lokinni 

þjálfun.  

Á árinu 2015 voru gerðar breytingar til þess að færa pantanir á hjúkrunarvörum og 

matarvörum inn á deildir í betra og sýnilegra horf ásamt því að auka kostnaðar-

vitund stjórnenda á þeim vörum. Ákvörðun var tekin um að fjárfesta í Timian 

tölvukerfi sem heldur utan um og skráir allar pantanir.  

Hjúkrunarstjórnendur hafa fagnað umræddu kerfi.  

Einnig var sett af stað nýtt fyrirkomulag varðandi skráningar um vinnuskil 

starfsmanna, svo kallað Bradford skráningarkerfi. Kerfið er til mikilla bóta fyrir 

stjórnendur en einnig fyrir starfsmenn sem sjá nú raunstöðu sína betur í vinnu.  

 
Hjúkrunarráð Í hjúkrunarráði sitja deildarstjórar Eirar, Hamra, öryggisíbúða Eirar og dagdeilda. 

Hjúkrunarráð fundar tvisvar í mánuði þar sem farið er m.a. yfir stjórnun, skipulag á 

deildum, starfsmannahald, gæðamál, hjúkrunarþjónustu, fengnir fyrirlesarar tengt 

hjúkrun og þjónustu o.fl. 

 

 
 

Brotaendur-

hæfingar og 

móttökudeild 

Starfsemi deildarinnar er á 4. hæð og hefur verið með nokkuð svipuðu sniði og áður.  

Þó nokkur aukning var í fjölda skjólstæðinga frá árinu áður. Áhrifavaldar á 

starfsemina  voru veruleg aukning á hjúkrunarþyngd, flóknari heilbrigðisvandamál, 

veikindi hjá starfsfólki og mannekla.  

Stefna deildarinnar er að veita þá bestu mögulegu hjúkrunar- og læknismeðferð sem 

völ er á hverju sinni. Metnaðarfullur hópur fagfólks leggur grunn að heildrænni 

meðferð  og þjónustu við skjólstæðinga deildarinnar.  

Legurýma á deildinni eru 26. 

Starfsemin skiptist í þrennt. 



 12 endurhæfingarpláss fyrir eldri einstaklinga með beinbrot og/eða 

stoðkerfisvandamál. Unnið er samkvæmt samstarfssamningi við LSH og 

velferðarráðuneyti. 

 6 hvíldarpláss í  4–8  vikur x 1–2 á ári, fyrir einstaklinga sem búa heima. 

Deildin sér um allar innkallanir í þessi pláss.   

Unnið er í samvinnu við Færni-og heilsumatsnefnd höfuðborgarsvæðisins 

samkv. nýlegun lögum um hvíldarinnlagnir, (2012). Verulega aukin umsýsla 

er í kringum innkallanir nú en áður, beiðnum til okkar hefur fækkað en 

heilsufarsvandi meiri hjá einstaklingum mun flóknari. 

 7  biðpláss fyrir einstaklinga sem eru komnir með samþykkt færni- og 

heilsumat og bíða eftir varanlegu heimilisplássi.  

 1 aukapláss, óskilgreint. Það var nýtt ýmist sem biðpláss eða 

hvíldarinnl.pláss. 

 

Nær full nýting var á leguplássum. Sem fyrr er getið hefur verið um fjölþættari 

heilsufarsvanda að ræða hjá skjólstæðingum okkar og  hafa því útskriftaáætlanir 

verið flóknari  og framkvæmd  voru fjölmörg vistunarmöt.   

 Metnaðarfull og árangursrík einstaklingsmeðferð og útskriftaráætlun er unnin í 

teymisvinnu (hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraþjálfara,  iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, 

sjúkraliða og annara umönnunaraðila) í samráði við skjólstæðinginn, ættingja og 

utanaðkomandi umönnunar- og stoðþjónustuaðila (s.s heimahjúkrun, félagsþjónustu, 

sjúkraþjálfun sjúkratrygginga o. fl).  

Stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi mestan hluta ársins þrátt fyrir að aukið 

álag hefur verið á deildinni á árinu. Ekki hefur verið ráðið enn í stöðu deildarritara en 

sú staða hefur verið ómönnuð  hátt í þrjú ár.  

Vert er að geta þess að starfsmenn sýndu áhuga og frumkvæði við að gera lífið 

skemmtilegra fyrir skjólstæðinga okkar og fjölskyldur þeirra í amstri dagsins.  Unnu 

þeir óeigingjarnt starf í sjálfboðavinnu við undirbúning, framkvæmd ýmissa  

skemmtiatriða. Þakka má þessa samhenta hópi starfsfólks þennan góða árangur og 

jákvæða ímynd á starfsemi deildarinnar.  

 
Fræðsla Fræðsluáætlun ársins 2015 tók töluverðum breytingum m.a. vegna afleysinga 

stjórnanda á Eir og einnig í öryggisíbúðum. 

Starfsfólk sótti námskeið og endurmenntun sem nýttust þeim í starfi.  

Kynningar og fræðsla fagfólks birgja með hjúkrunarvörur og hjálpartæki er fastur 

liður á haust- og vorönn. 

Nýliðafræðsla fyrir starfsfólk í hjúkrun, umönnun og ræstingu var með hefbundum 

hætti við upphaf sumars. Almenn fræðsla s.s. tengd umönnun og þjónustu við íbúa, 

öldrunarbreytingum og helstu sjúkdómum, virðingu og mannlegum samskiptum.  

Fræðslan var undirbúin af  verkefnastjóra hjúkrunar. 

 
RAI RAI (Resident Assessment Instrument) er yfirgripsmikið þverfaglegt tæki sem metur 

hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði 

þjónustunnar sem veitt er. Niðurstöður RAI fyrir árið 2015 eru 1.12. 

RAI mat sýnir ákveðna birtingarmynd fyrir hjúkrunarheimilin, þar sem fram koma 

meðal annars upplýsingar um gæði þeirrar þjónustu sem heimilisfólkinu er veitt auk 

þess að sýna hjúkrunarþyngd hverrar deildar fyrir sig.  

RAI matið hefur áhrif á daggjaldagreiðslur til hjúkrunarheimila og vegur matið um 

60% af daggjaldinu.  

Gerður Anna Lúðvíksdóttir hjúkrunarfræðingur á 4. hæð hefur yfirumsjón með RAI-

matinu á Eir og Hömrum.  

 
Öryggisíbúðir Öryggisíbúðir Eirar eru Eirarhús, Eirhamrar og Eirborgir. 

Um er að ræða ferlifærar íbúðir fyrir aldraða einstaklinga sem þurfa ákveðinn 

stuðning svo sem félagslega heimaþjónustu og eða heimahjúkrun, nota t.d. 



göngugrindur, hjólastóla eða þarfnast sáraskiptinga, lyfjagjafa, matarþjónustu 

sjúkraþjálfunar og fl. 

Öldruðum einstaklingum er gert kleift að búa áfram á eigin heimili þrátt fyrir 

veikindi. Öryggishnappar eru í öllum íbúðunum sem unnt er að nota og kalla eftir 

hjálp og aðstoð, en hjúkrun og þjónusta er skipulögð fyrir hvern og einn einstakling 

eftir mati t.d. fulltrúa Velferðarsviðs R-víkurborgar og hjúkrunardeildarstjóra. Í 

Eirarhúsm og Eirborgum sjá hjúkrunardeildarstjórar um allt skipulag hjúkrunar og 

framkvæmd á hjúkrun í samstarfi við starfsfólk og íbúa. Ætíð er töluvert af íbúum 

sem komnir eru með færni- og heilsumat og hafa þar með rétt til þess að innskrifast 

inn á hjúkrunarheimili.  

 

Eirarhús 
Í Eirarhúsum, sem eru tengd við Eir hjúkrunarheimili með undirgangi, eru samtals 

37 öryggisíbúðir og dvöldu á liðnu ári 40 einstaklingar í húsinu og voru af þeim 

fjölda 32 einstaklingar í heimahjúkrun og 36 nutu félagslegrar heimaþjónustu. 

Innlagnir á LSH voru samtals 17 á árinu, en í hvíldarinnlagnir fóru 13 einstaklingar. 

Inn á hjúkrunarheimili innskrifuðust 4 einstaklingar. Á dagdeild fyrir heilabilaða 

voru 5 einstaklingar. Í Eirarhúsum bjuggu á árinu 7 einstaklingar með greinda 

heilabilun. Með gilt færni- og heilsumat voru 7 einstaklingar.  

 

Eirhamrar 
Á Eirhömrum eru 53 öryggisíbúðir og bjuggu þar 65 aldraðir einstaklingar í lok 

ársins 2015, þar af eru 13 hjón. Einstaklingar í heimahjúkrun voru 44. Félagslegrar 

heimaþjónustu naut 41 einstaklingur. Innlagnir á LSH  voru samtals 26 á árinu en í 

hvíldarinnlagnir fóru 11 einstaklingar. 

Inn á hjúkrunarheimili fóru 3 einstaklingar en einstaklingar með gilt færni- og 

heilsumat voru 4. Á Eirhömrum bjuggu á árinu 19 einstaklingar með heilabilun.  

Með gilt færni- og heilsumat voru 6 einstaklingar. 

Eir sér um mönnun og þjónustu við einstaklinga sem þarfnast félagslegrar 

heimaþjónustu inn á heimili sín og búa út í Mosfellsbæjarsveitafélagi. Á liðnu ári 

nutu 82 einstaklingar umræddrar þjónustu.  

 

Eirborgir 
Búið var í 93 öryggisíbúðum í Eirborgum um áramót og voru íbúar samtals 128. Á 

árinu fengu heimahjúkrun 65 einstaklingar, félagslega heimaþjónustu fengu 70 

einstaklingar. Tíu einstaklingar fluttu á hjúkrunarheimili. Sjúkrahússinnlagnir voru 

samtals 55. 

Ekki er nokkur vafi á að  þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar Borgir, sem nú hefur 

starfað í rúmt ár, er ómetanleg fyrir íbúa Eirborga. Í Borgum var á liðnu ári hægt að 

kaupa mat í hádeginu alla daga vikunnar og eftirmiðdagskaffi virka daga. Milli 60 og 

70 íbúar Eirborga nýttu sér þá þjónustu, mismarga daga í viku. 

Í Borgum er dagdeildin Borgasel, sérstaklega ætluð fyrir fólk með minnissjúkdóma 

og hana nýttu á liðnu ári 12 íbúar Eirborga. 

Bæði er hægt að fara á hárgreiðslu- og fótsnyrtistofu í Borgum og þar er mjög öflugt 

félagsstarf eldri borgara. 

Mjög gott samstarf er milli starfsfólks Borga og Eirborga. 

 



 
 

Starfsmannahald Eir hefur notið þeirrar farsældar að hafa öflugan hóp starfsmanna sem tryggir það 

góða starf sem unnið er á heimilinu. Fagfólk leggur grunn að heildrænni meðferð og 

þjónustu við skjólstæðinga heimilisins.  

Einn verkefnastjóri hjúkrunar er í 80% starfi sem sér um öll innkaup tengd 

hjúkrunarvörum ásamt því að taka tilfallandi verkefni sem falla innan hjúkrunar og 

stjórnunar.  

Áfram er stór hópur starfsmanna við hjúkrun, umönnun og ræstingar af erlendu bergi 

brotnir sem hefur reynst ómetanlegur styrkur í samstarfi við það innlenda starfsfólk 

sem vinnur á heimilinu. 

 

 
 

 
Dagdeildir Dagdeild Eirar er staðsett á Eir hjúkrunarheimili og hefur 24 pláss fyrir einstaklinga 

með heilabilun. Á hverjum tíma geta allt að 35 manns nýtt sér þjónustuna með því 

að koma mismarga daga vikunnar þannig að fleiri einstaklingar eru um hvert pláss. 

Þann 2. mars hóf Eir rekstur nýrrar dagdeildar fyrir einstaklinga með heilabilun. 

Deildin er staðsett á 2. hæð í Borgum sem er félags- og þjónustumiðstöð aldraðra í 

Spönginni í Grafarvogi og fékk hún nafnið Borgasel. Í Borgaseli eru 18 pláss og 

geta um 25 manns nýtt sér þessi pláss með því að koma mismarga daga vikunnar. 

Staðsetning Borgasels kemur sér mjög vel fyrir þá íbúa Eirborga sem þurfa á 

þjónustunni að halda því innangengt er frá íbúðunum yfir í Borgasel. Húsnæðið var 

hannað fyrir dagdeildarstarf og er öll aðstaða til fyrirmyndar.   

Með tilkomu nýju deildarinnar tókst að minnka biðlista eftir dagdeildarúrræði í 

austurhluta Reykjavíkur. Áður voru 20 manns eða fleiri á biðlista eftir dagdeild 

Eirar á hverjum tíma og biðtíminn margir mánuðir og allt upp í eitt ár. Þar sem 
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Borgasel þjónar svipuðu svæði og dagdeildin á Eir þá er með tilkomu nýju 

deildarinnar biðlistinn nánast horfinn og fólk fær oftast boð um pláss á annarri 

hvorri deildinni innan nokkurra vikna frá því að beiðni berst.   

Dagdvalargestir á dagdeildunum þarfnast meðal annars eftirlits, stuðnings og 

félagslegrar örvunar, hjúkrunar- og læknisþjónustu auk sjúkraþjálfunar svo dæmi 

séu tekin. Á deildunum er starfandi iðjuþjálfi sem hefur umsjón með skipulagðri 

virkniþjálfun á deildunum og veitir auk þess einstaklingshæfða meðferð. 

Á árinu voru samtals á báðum dagdeildunum innskráðir 71 nýr einstaklingur og 49 
einstaklingar útskrifuðust og fóru flestir þeirra inn á hjúkrunarheimili.  

 

Þann 2.3.2015 var tekin í notkun félagsleg dagdeild í Eirhömrum Mosfellsbæ fyrir 9 

einstaklinga. Dagdeildin er ætluð til að vera félagsleg stoð við sjálfstæða búsetu, 

rjúfa einangrun ásamt því að vera góð lausn til að jafna sig eftir heilsubrest og ná 

fyrri virkni. 

Margt er gert til dægrastyttingar, upplestur, spil, fræðslumyndir, handavinna, 

göngutúrar, tónlist ofl. Félagsstarf eldri borgara (Fmos) er með aðstöðu í sama húsi. 

Einn starfsmaður er á dagdeildinni.  

 
Lokaorð Hjúkrunarráði vil ég þakka sérstaklega fyrir frábær störf á árinu en þessi samhenti 

faghópur vinnur að því að tryggja faglega hjúkrun og umönnun til einstaklinga sem 

njóta þjónustu á vegum Eirar. 

Athylgisvert er að stór hópur stjórnenda hafa starfað hér um langt árabil og sumir 

allt frá upphafi rekstrar heimilisins. Einnig hefur einvala hópur sjúkraliða, félagsliða 

og umönnunarstarfsfólk starfað á Eir í hjúkrun og umönnun sem hefur lagt grunn að 

því metnaðarfulla starfi sem unnið er á heimilinu og vil ég þakka þeim samstarfið á 

árinu.  

 

  

Birna K. Svavarsdóttir 

framkvæmdastjóri hjúkrunar 



Læknisþjónusta og staðtölur 2015 

Inngangur Síðasta ár var líkt undanförnum árum hvað varðar starfsemi heimilisins. Þó bættist við 

umfang starfseminnar þera heimilið tók við rekstri nýrrar dagdeildar fyrir heilabilaða í 

Borgum og nefnist deildin Borgasel. 

 
Starfslið Engar breytingar urðu á læknaliði á árinu, Ólafur Samúelsson öldrunarlæknir og Hjörtur 

Þór Hauksson heimilislæknir sinntu 4. hæðinni eins og áður, Baldur Thorstensen 

heimilislæknir 2S, Björn Gunnlaugsson heimilislæknir 3S, Ólafur Samúelsson 3N og 

Eirarholti, undirritaður 2N, dageild á Eir og Borgaseli, Gríma Huld Blængsdóttir 

heimilislæknir B1 og Þórarinn Ingólfsson heimilislæknir B2.  Í iðjuþjálfun lét Berglind 

Steinarsdóttir af störfum  en við hennar starfi tók Katrín Ósk Aldan iðjuþjálfi. Við 

dagdeildirnar kom til starfa Eva Jónsdóttir iðjuþjálfi og eru þær báðar boðnar velkomnar 

til starfa. Þá urðu breytingar á verksviði iðjuþjálfunar þannig að sameinað hefur verið 

starf iðjuþjálfunar og félagsstarf þriggja heimila samstæðunnar og veitir Ása Lind 

Þorgeirsdóttir iðjuþjálfi því starfi forstöðu. Þá hefur María Haukdal sjúkraliði með 

sérmenntun í öldrun tekið að sér umsjón félagsstarfs á heimilinu. Í sjúkraþjálfun hætti 

Sigurbjörg Friðgeirsdóttir sem aðstoðarmaður sjúkraþjálfara og í staðinn kom Heiðrún 

Huld Gestsdóttir. Ylfa Þorsteinsdóttir sjúkraþjálfari veitir starfinu forstöðu ásamt 

starfinu á Hömrum.   

 
Starfsemi Starfið á heimilinu gekk vel fyrir sig að vanda.  Nýting rýma var góð á heimilinu eins og 

sjá má á töflu að neðan. Umsetning á heimilisdeildum var svipuð og árið árið og létust 

um þriðjungur heimilismanna á árinu.  Töflur og textar hér að neðan skýra sig annars 

sjálfir. 
Legudagar í Eir 2015 

Mánuðir Legupláss 

 

Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

Janúar 173 31 5.363     5.303     98,9% 

Febrúar 173 28 4.844     4.846     100,0% 

Mars 173 31 5.363     5.365     100,0% 

Apríl 173 30 5.190     5.159     99,4% 

Maí 173 31 5.363     5.447     101,6% 

Júní 173 30 5.190     5.154     99,3% 

Júlí 173 31 5.363     5.366     100,1% 

Ágúst 173 31 5.363     5.369     100,1% 

September 173 30 5.190     5.199     100,2% 

Október 173 31 5.363     5.370     100,1% 

Nóvember 173 30 5.190     5.187     99,9% 

Desember 173 31 5.363     5.330     99,4% 

Samtals     63.145     63.095     99,9% 

 

Meðfylgjandi tafla sýnir aldurs- og kynjaskiptingu heimilismanna. 

 
Aldur heimilismanna um áramótin 2015/16 

 

Konur Karlar Samtals 

60-69 2 6 8 

70-79 22 8 30 

80-89 57 21 78 

90-99 28 9 37 

 
109 44 153 

 
71.2% 28.8% 

  

Fjöldi í varanlegu plássi og biðplássi 31.12.15, konur 109 (71.2%) og karlar 44 (28.8%).  

Meðalaldur heimilismanna var 84.0 ár (84.3 árið 2014), konur 84.9 (85.1 árið 2014) og 

karlar 81.6 (82.3 árið 2014). 

 



Á árinu létust 50 einstaklingar (49 árið 2014) eða um 32.7% heimilismanna, 27 konur 

og 23 karlar. Meðalaldur látinna var 87.0 ár.  

Fyrri heimilisföng heimilismanna 
 

Akranes 1 

Borgarnes 1 

Garðabær 5 

Hafnarfjörður 1 

Hvolsvöllur 1 

Kópavogur 11 

Mosfellsbær 5 

Reykjanesbær 3 

Reykjavík 121 

Seltjarnarnes 1 

Siglufjörður 1 

Vogar 1 

Þorlákshöfn 1 

 
153 

 
Nýir heimilismenn 

Alls komu 56 (59 árið áður) nýir einstaklingar til búsetu á heimilinu á árinu, ýmist beint 

í heimilispláss eða í biðpláss á 4. hæð. 24 þeirra komu af LSH (27 árið áður) þar af 

komu 3 (5 árið áður) úr endurhæfingarplássum og 2 úr hvíldarplássum, úr heimahúsum 

kom 17 (21 árið áður) eða 30.4% (35.6% árið áður) og frá öðrum stofnunum 10 (4 árið 

áður). 

 

Alls kom 31 heimilismaður á heimilisdeildir úr biðplássi á 4. hæð en 16  komu beint inn 

á deildir.   
Fyrri heimilisföng þeirra sem komu í biðpláss og fast pláss 2014 

Garðabær 4 

Kópavogur 3 

Mosfellsbær 2 

Reykjavík 45 

Vík 1 

Vogar 1 

 

56 

 

 

Íbúar á heimilisdeildumog í biðplássi eftir komuári 

 
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

1993 1 1 1 1 1 

2001 2 1 1 1  

2002 2 1 1 1 1 

2003 2 1 

  

 

2004 6 4 4 4 2 

2005 5 4 3 2 2 

2006 6 5 3 3 2 

2007 6 3 3 2 2 

2008 11 8 7 5 5 

2009 35 21 12 7 8 

2010 33 23 15 10 6 

2011 38 32 20 14 10 

2012 

 

48 35 24 19 

2013 

  

44 38 24 

2014 

   

45 30 

 2015     41 

 

147 152 149 157 153 

 

 
  

 



Móttökudeild 4. hæð 

 

Á árinu voru innlagnir í endurhæfingarpláss 89 og í hvíldarinnlagnir 92 (77 árið áður). 

7 einstaklingar voru í biðplássi um áramót 2015/16. 

Í hvíldarinnlögn um áramót voru 7 einstaklingar og 12 einstaklingar í endurhæfingar-

plássi.  

Frá deildinni fóru 31 einstaklingur í heimilispláss á Eir. Fjórir einstaklingar fóru á önnur 

hjúkrunarheimili. 

Í biðpláss komu 40 á árinu. Að heiman komu 10 í biðpláss, 16 komu frá LSH og 3 fóru 

í biðpláss úr endurhæfingarplássi, 2 úr hvíldarinnlögn og 9 komu frá öðrum  stofnunum. 

Þeir einstaklingar sem fóru í varanlegt pláss höfðu dvalið að meðaltali í 82 daga á 

móttökudeildinni í biðplássi (53 dagar árið áður). 

 
 Endurhæfing 

Í endurhæfingarpláss fyrir brotasjúklinga innrituðust 85 einstaklingar (86 árið áður), þar 

af fóru og komu aftur 4 einstaklingar (samtals 89 innlagnir). Meðalaldur þeirra var 84.4 

ár (83.8 árið áður). 

Alls voru 88 útskriftir úr endurhæfingu á árinu 2015, 72 útskrifuðust heim, 3 fóru í 

biðpláss á Eir, 1 fór í hvíldarinnlögn, 2 fóru á önnur hjúkrunarheimili, 8 fóru á LSH en 

þar af komu 4 aftur en einn fór tvisvar á LSH og kom aftur.  

Meðaldvalartími þeirra sem útskrifuðust á árinu 2015 voru 51 dagur (50.3 dagar árið 

áður).   
 

Dagdeildir 

Á árinu tók Eir við rekstri nýrrar dagdeildar í húsnæði Reykjavíkurborgar í Borgum við 

Fróðengi. Rekstur hófst þar í marsmánuði og fluttu þá í upphafi 13 daggestir 

deildarinnar á Eir á nýju deildina í Borgaseli. Voru það aðallega þeir gestir sem bjuggu 

fyrir í Eirborgum og höfðu því innangengt á nýju deildina. Því tók nokkurn tíma að 

fullnýta báðar deildirnar þegar komið var fram undir sumar en síðustu mánuði ársins 

náðist ágætis nýtinga rýma á deildunum.   

Á dagdeildina á Eir (24 rými) komu 34 nýir gestir en 36 útskrifuðust þar af 6 beint á Eir 

en 12 á Landspítala eða aðrar stofnanir en aðrir hættu í dagvistuninni af ýmsum 

orsökum. 

Í Borgasel (18 rými) komu 37 gestir. 13 af þeim voru útskrifaðir á árinu, tveir á Eir, sjö 

á Landspítala eða aðrar stofnanir en hinir hættu vegna breytilegra orsaka. 

 
Biðlisti   
 

Áfram er sama tilhneigingin varðandi biðlistann en aldrei hafa færri verið að bíða eftir 

búsetu á heimilinu um áramót. Vonandi verður einhver breyting á því á þessu ári þar sem 

biðrými á 4 hæð leggjast nú af með tilkomu fleiri endurhæfingarrýma. 

 

 
 

Lyfjamál Kostnaður við lyfjakaup stóð nánast í stað á árinu. Kostnaður á legudag jókst úr 521 kr í 

530 eða um 1.7%. Þróun lyfjakostnaðar síðastliðin 10 ár má sjá í meðfylgjandi súluriti. 

 

157 145

73

31 23 19 21 18 24 12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fjöldi á biðlista í árslok



 
Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár. 

 

Lyfjanotkun hefur heldur dregist saman á árinu sé tekið mið af fjölda dagskammta.   

Þeim hefur fækkað um 3.4 % á milli ára sem sýnir að notkun hefur beinst að dýrari og 

væntanlega nýrri lyfjum. 

 

2012 2013 2014 2015 

329.735 338.778 367.130 354.342 

 

Tafla sem sýnir fjölda dagskammta (töflur og hylki) eftir árum 

 

 

 

 
Kökurit sýnir kostnaðarskiptingu lyfja eftir lyfjaflokkum 

 

A  meltingarfæra- og efna- 

skiptalyf (16) 

B blóðlyf (5) 

C hjarta og æðasjúkdómalyf 

(8) 

D húðlyf (2) 

G þvagfæralyf,  

lyf og kynhormónar (4) 

H hormónalyf, önnur en  

kynhormónar (1) 

J sýkingalyf (3) 

L æxlishemjandi lyf og lyf til 

ónæmistemprunar (2) 

M vöðvasjúkdóma- og beina 

grindarlyf (3) 

N tauga- og geðlyf (47) 

P sníklalyf (0) 

R öndunarfæralyf (3) 

S augn- og eyrnalyf (4) 

V ýmis lyf (1) 

Tölur í svigum fyrir árið 2014 

 Óveruleg breyting hefur orðið á milli ára hvað varðar kostnað við einstaka lyfjaflokka 

eins og sjá má á meðfylgjandi kökuriti.   

 
Lokaorð 
 

Hjúkrunarheimilið Eir og samstarfsheimili hafa á undanförnum árum náð að veita góða 

og mikilvæga þjónustu við skjólstæðinga sína með margvíslegum þjónustutilboðum.  

Megin starfsemin felst í rekstri heimila fyrir hjúkrunarsjúklinga en þjónusta við íbúa í 

öryggisíbúðum, rekstur dagdeilda, endurhæfinga- og hvíldarplássa eru jafnframt 

mikilvægir þjónustuþættir.  

Starf þetta byggist á miklum mannauði sem hefur sýnt þrautseigju á liðnum árum. Eiga 

allir starfsmenn mikið hrós skilið fyrir frábær störf.  Sérstakar þakkir vil ég færa Jónínu 

Jósafatsdóttur læknaritara fyrir aðstoð við skýrslugerð þessa en jafnframt fyrir einstakt 

starf í þágu heimilisins til fjölmargra ára en hún mun láta af stöfum á þessu ári.  Þá 

þakka ég Elvari Erni Kristinssyni lyfjafræðingi fyrir tölulegar upplýsingar um lyfjamál.  

 

 
 

Sigurbjörn Björnsson 

framkvæmdastjóri lækninga 
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Sjúkraþjálfun 

 

 

Sjúkraþjálfun Eirar sinnir íbúum hjúkrunarheimilanna Eirar og Hamra, 

skjólstæðingum dagdeilda og íbúum Eirarhúsa, Eirborga og Eirhamra.  

 

Starfsmannahald  Við deildina störfuðu á árinu 5 sjúkraþjálfarar í 4,1 stöðugildi. Ylfa Þorsteinsdóttir 

yfirsjúkraþjálfari, Sigrún Jóhannsdóttir, Jóhanna M. Konráðsdóttir og Kristín Þ. 

Valdimarsdóttir starfa á Eir, Rósa G. Kristjánsdóttir hóf störf á Hömrum í maí í 60% 

stöðu. Tveir aðstoðarmenn starfa við deildina, Elín Dóra Baldvinsdóttir og Sigurbjörg 

Friðgeirsdóttir sem lét af störfum á árinu vegna aldurs, í hennar stað kom Heiðrún 

Huld Gestsdóttir. Tveir starfsmenn voru ráðnir í sumarafleysingar í sjúkraþjálfun. 

 

Endurmenntun 

starfsfólks 

Sjúkraþjálfarar sóttu ýmis námskeið á árinu og miðluðu þekkingunni til annara 

starfsmanna. Dagur sjúkraþjálfunar var haldinn í mars og þangað fóru allir 

sjúkraþjálfarar deildarinnar. Sigrún og Jóhanna fóru á alþjóðlega öldrunarráðstefnu í 

Dublin í apríl. 

 

Aukning og 

endurnýjun 

tækjakosts 

Ekki voru keypt stærri æfingatæki á árinu en ýmsir smáhlutir til þjálfunar voru 

keyptir. Einnig voru keyptir 5 nýir hjólastólar til að nota á endurhæfingardeildinni. 

Starfsemi 

deildarinnar 

Sjúkraþjálfarar og aðstoðarmenn sinna þjálfun heimilismanna, einstaklinga í 

endurhæfingarplássum og hvíldarplássum í húsnæði deildarinnar á 4. hæð. Einnig fer 

starfsfólk á heimilisdeildir og sinnir þar teygjum og kreppuvörnum, gönguæfingum 

og hefur hópæfingar. Sjúkraþjálfarar sinna í samvinnu við iðjuþjálfa útvegun og 

viðhaldi ýmissa hjálpartækja s.s. hjólastóla og göngugrinda. Íbúar öryggisíbúða og 

skjólstæðingar dagdeildar fá sjúkraþjálfun á göngudeild. 

Á hverjum vetri koma nokkrir nemar frá sjúkraþjálfunarskor Háskóla Íslands í 

verkmenntun á Eir og svo var einnig á árinu 2015. 

Sjúkraþjálfarar tóku á árinu virkan þátt í heilsueflingarátaki Eirar með því að bjóða 

upp á hádegisleikfimi og gönguferðir fyrir starfsfólk. 

 

Í árslok Starfsemin gekk vel á árinu 2015. Lykillinn að því er stöðugleiki í starfsmannahaldi, 

góður starfsandi og gott samstarf við aðrar deildir hússins.  

 

 

Ylfa Þorsteinsdóttir 

yfirsjúkraþjálfari 
 



Iðjuþjálfun og félagsstarf 

 Á árinu hefur iðjuþjálfun og félagsstarf vaxið og dafnað og teljum við mikinn 

ávinning fyrir íbúa hjúkrunarheimilisins á þeirri breytingu sem varð 2014, þ.e. 

sameining iðjuþjálfunar og félagsstarfs.  

Ánægjuleg aukning varð í iðjuþjálfun, þegar ný staða iðjuþjálfa á dagdeildum Eirar 

varð að raunveruleika.  

Iðjuþjálfun og félagsstarf á Eir veitir íbúum hjúkrunarheimilisins fjölþætta þjónustu, 

ásamt því að sinna skjólstæðingum endurhæfingardeildarinnar og þjónusta 

dagdeildirnar á Eir og í Borgaseli.  

 

Starfsmannahald Í árslok starfa á deildinni 4 starfsmenn í alls 3,1 stöðugildi. Sú breyting var að 

Berglind Steinarsdóttir iðjuþjálfi lét af störfum í nóvember og í hennar stað var ráðin 

Katrín Ósk Aldan iðjuþjálfi. Eva Jónsdóttir iðjuþjálfi var í mars ráðin iðjuþjálfi á 

dagdeildum Eirar og er hún í 0,8 stöðugildi. María Haukdal sjúkraliði hefur áfram 

umsjón með félagsstarfinu.  

Salóme Konráðsdóttir, kennaranemi, var ráðin í sumarafleysingu maí til ágúst.  

Einn nemi kom í iðjuþjálfun á árinu, Sonja Ólafsdóttir og var hún í 2. 

vettvangsnámi.  

 

Endurmenntun Starfsmenn iðjuþjálfunar og félagsstarfs eru duglegir að sækja ýmis námskeið og 

fræðslufundi til endurmenntunar. Iðjuþjálfar sóttu m.a. námskeið um setstöðu í 

hjólastólum, sessur, tæknileg úrræði og kynningu á snúninshjálpartækjum. Einnig 

fór starfsfólk á fyrirlestra m.a. um kvíða og þunglyndi aldraðra, heilabilun; meira 

en sjúkdómur og margt fleira. Berglind fór einnig á námskeið hjá Tölvumiðstöð 

fatlaðra um spjaldtölvunotkun. 

Starfsmaður félagsstarfs lauk viðbótarnámi sínu í öldrunarsjúkraliðanum.  

 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Aðstaða iðjuþjálfunar hefur tekið litlum breytingum á árinu. Tækjakaup á árinu voru 

helst iPad til nota í starfinu með heimilisfólki, fartölva, hátalari, skjávarpi og Victor 

Reader hljóðbókaspilari. Allt hefur þetta komið að góðum notum í hinum ýmsu 

klúbbum og samverustundum með heimilisfólki.   

Einnig var lítillega bætt í bókakost deildarinnar og DVD safn.  

 

Starfsemi deildar Markmið iðjuþjálfunar og félagsstarfs er að viðhalda virkni, virðingu og gleði 

heimilismanna. Hugmyndafræðin um iðju mannsins leiðir starf okkar og hefur 

viljann, vanann og áhugann að leiðarljósi.  

 

Iðjuþjálfun  Iðjuþjálfar sinna íbúum hjúkrunardeilda, skjólstæðingum endurhæfingardeildar og 

nú einnig skjólstæðingum dagdeilda.  

 

Heimilisdeildir Í iðjuþjálfun var boðið upp á ýmsa klúbba fyrir heimilisfólk. Vaxklúbbar eru fyrir 

allar deildir þar sem áhersla er lögð á meðferð gegn liðverkjum og stirðleika í 

höndum. Vaxið hitar vel liði og þegar gerðar eru léttar æfingar finna skjólstæðingar 

fyrir auknum liðleika og minni verkjum í höndum. Endurminningaklúbbur, 

karlaklúbbur og handverksklúbbur eru einnig í boði. Markmið klúbbanna er að 

viðhalda og bæta félagslega og vitsmunalega getu heimilismann með markvissri 

íhlutun. Reynt er að skapa tækifæri til að takast á við verk og viðfangsefni sem vekja 

áhuga og veita gleði og lífsfyllingu.  



 

Endurhæfing 
 

Iðjuþjálfar sinna öllum skjólstæðingum endurhæfingardeildar. Þar er hlutverk 

iðjuþjálfa bæði að meta líkamlega og vitræna færni einstaklinga, veita kennslu og 

ráðgjöf um notkun hjálpartækja, ásamt því að útvega þau, sé þörfin fyrir hendi. Farið 

var í rúmar 40 heimilisathuganir til skjólstæðinga endurhæfingardeildarinnar árið 

2015 sem er svipað árinu áður.  

 

Hamrar Iðjuþjálfun Hömrum sinnir einstaklingsmeðferð og hópþjálfun heimilismanna. 

Einnig fer töluverður tími iðjuþjálfa í að panta og aðlaga hjólastóla. 

 

Dagdeild Iðjuþjálfi skipuleggur út frá faglegri nálgun sinni hópastarf í samvinnu með 

starfsfólki deildanna og sérlega verkefnastjórum, þar sem áhersla er á fjölbreytta 

örvun og að viðhalda færni skjólstæðinga meðal annars með skipulögðu endur-

minningastarfi, handíðum, spilamennsku, heimsóknum og ferðum út fyrir húsið.  

Iðjuþjálfi framkvæmir færnimöt í samráði við teymi deildar, heldur skráningu og 

skýrslugerð með niðurstöðum og skipuleggur íhlutun skjólstæðinga út frá þeim. 

 

Félagsstarf Margt var í boði í félagsstarfi hússins og var föst stundaskrá allt árið með ákveðnum 

viðburðum, stærri og smærri. Einnig fór starfsmaður félagsstarfs tvisvar sinnum í 

viku með samverustund á lokaðar deildir hússins. Opnir viðburðir voru m.a. boccia, 

bingó, söngstund, bíósýningar og spurningaleikir sem allt var vel sótt. Í söngstund 

mættu á bilinu 50-70 manns, bingó að meðaltali 35 manns og í aðra viðburði 15-30 

manns. Að auki voru árvissir fagnaðir og stærri viðburðir eins og hattaball á 

öskudaginn þar sem Guðmundur Haukur kom og skemmti. Kvennahlaupið var á 

sínum stað í júní og var þátttakan góð, um 100 þátttakendur. Karlagöngurnar voru í 

september og mættu rúmlega 40 herrar. Degi íslenskrar tungu var gert hátt undir 

höfði í nóvember og eftir það tók desember við með fjölda jólatónleika og 

jólaskemmtun Eirar þar sem börnin í skólahóp leikskólans Brekkuborgar sýndu 

okkur helgileikinn og sungu með okkur jólalög.  

Til viðbótar þessum viðburðum voru haldnir fjölmargir tónlistarviðburðir og 

skemmtanir. Einnig var fjöldi sölukynninga og voru þær vel sóttar. Við þökkum 

öllu því frábæra fólki sem koma og gladdi okkur með sínu óeigingjarna starfi í þágu 

aldraðra.  

 

Eirarvinir Við á Eir erum einnig svo heppin að hafa sjálfboðaliða, Eirarvini, sem koma 

reglulega í húsið. Sigurlaug Guðmundsdóttir var með okkur fram á sumar. Þá hætti 

hún að koma sökum aldurs. Við þökkum henni kærlega fyrir allt sem hún hefur fært 

heimilinu. Við eignuðumst nýjan Eirarvin, Markrúnu Óskarsdóttir. Hún kemur og 

les einu sinni í viku í Eirarholti. Einar Jónsson, undirleikari, kemur í hverri viku til 

okkar og spilar undir í söngstund við mikinn fögnuð. Við viljum þakka þeim 

sérstaklega fyrir óeigingjarnt starf. Þau eru miklir gleðigjafar. 

 

Í árslok Hér er á ferð mjög samhentur starfsmannahópur sem á gott samstarf við allar deildir 

hússins. Við munum áfram vinna að því að auka fjölbreytni í afþreyingu og efla 

þátttöku heimilismanna í félagsstarfi og iðjuþjálfun. 

 

  

Ása Lind Þorgeirsdóttir iðjuþjálfi, 

deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs 

Eir, Hömrum og Skjóli. 



Rekstrarsvið Eirar 

Inngangur Rekstrarsvið Eirar varð til við skipulagsbreytingar sem voru innleiddar á miðju ári. 

Undir sviðið heyrir viðhaldsdeild, eldhús, skrifstofa og öryggisíbúðir Eirar. Rekstur 

íbúða Eirar er undir sérstakri dóttureiningu Eirar, sem Eir öryggisíbúðir ehf., með 

sérstakri kennitölu. Heildarfjöldi starfsmanna á rekstrarsviði eru tuttugu starfsmenn. 

 

Eldhús Miðlægt eldhús Eirar afgreiðir á sjötta hundruð máltíðir á dag fyrir íbúa og starfsmenn 

hjá Eir hjúkrunarheimili ses., sem og Eir öryggisíbúðir, Hamra hjúkrunarheimili ehf., 

og Skjól hjúkrunarheimili ses, í samræmi við samrekstarsamning þar um. 

Hafin var innleiðing á Timian innkaupakerfinu fyrir eldhús Eirar á s.l. ári og eru 

bundnar vonir við að það skili betra utanumhaldi og skili sparnaði þegar litið er til 

lengri tíma.  Yfirmatreiðslumaður til 23 ára Gunnar Jónasson sagði upp störfum 

seinni hluta árs og eru honum þakkað fyrir hollustu og góð störf fyrir Eir. Ingvar Helgi 

Guðmundsson var ráðinn í hans stað og bjóðum við hann velkomin til starfa. 

 

Viðhaldsdeild Starf viðhaldsdeildar er mjög fjölbreytt og mikilvæg í starfsemi Eirar, dóttureininga 

og samrekstra aðila. Undir deildina heyra þrjú hjúkrunarheimili, tvö sambýli, þrjár 

dagdeildir með rúmlega 300 hjúkrunarrými og tvö hundruð og átta öryggisíbúðir 

nýttar til búsetu eða annarrar ráðstöfunar. Gerðar voru breytingar á rekstri 

viðhaldsdeildar með það að markmiði að draga úr rekstrarkostnaði sem þarf að vera 

í stöðugri endurskoðun með þjónustuna við heimilisfólk í huga og viðhald tækja og 

fasteigna að leiðarljósi. 

 

Öryggisíbúðir Öryggisíbúðir Eirar eru í Eirborgum, Fróðengi 1 - 11, Eirarhúsum 3 – 5 í Grafarvogi 

Reykjavík og Eirhömrum, Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ samtals 208 íbúðir. 

Í Eirarhúsum eru 37 íbúðir til búsetu og því til viðbótar rými sem nýtt er undir 

sambýlið Eirarholt.  

Í Eirborgum eru 108 íbúðir til búsetu og þar af 21 íbúð sem eru leigðar beint 

Félagsbústöðum hf., fyrir þeirra skjólstæðinga. Þessu til viðbótar eru fjórar íbúðir 

nýttar undir skrifstofu, vaktherbergi, sjúkraþjálfun og félagsaðstöðu. 

Í Eirhömrum eru 54 íbúðir til búsetu.  

 

Í lok árs skiptist fyrirkomulag búsetunnar sem hér greinir í þeim 199 íbúðum sem 

ráðstafað er til beinnar búsetu. 

 Öryggisíbúðarleiga 107 íbúðir. 

 Íbúðir með 100% íbúðarrétt 31 íbúð. 

 Íbúðir með blandaðan íbúðarrétt og leigu 47 íbúðir. 

 Tímabundin almenn leiga 14 íbúðir.  

 

Á eftirfarandi yfirliti er jafnframt hægt að greina stöðu íbúða í byrjun hvers 

mánaðar og yfir árið sem og samanburður í tekjulegu tilliti þar sem hluti íbúðanna 

hefur verið leigður tímabundið til tveggja ára í  almennri leigu. Þegar 

tímabundinni leigu líkur er eingöngu boðið upp á öryggisíbúðar-fyrirkomulag í 

ótímabundinni leigu. 



 
 

Viðhald Styrkir voru veittir úr framkvæmdasjóði aldraðra til nokkurra viðhaldsverkefna 2015. 

Lagðir voru til styrkir og samþykkt var að fara í endurbætur á þaki á A-húsi Eirar 

hjúkrunarheimilis, breyta fjölnota- og reykherbergjum í hjúkrunarrými í B-húsi á 

fyrstu og annarri hæð og endurnýja öryggismyndakerfið í húsinu.. Lokið hefur verið 

við endurnýjun á öryggismyndakerfi og breytingum á herbergjum í B-húsi. Farið 

verður í þakviðgerðir fyrri hluta árs 2016. Í vinnslu eru beiðnir til framkvæmdasjóðs 

aldraðra vegna styrkveitinga fyrir árið 2016. 

  

 
 

Hagræðing 

 

Farið var í breytingar með það að markmiði að ná fram sparnaði í ákveðnum þáttum 

starfseminnar. Samið var við Sólar ehf. um að taka að sér ræstingu og störf í 

býtibúrum snemma á nýju ári þar sem stefnir í umtalsverðan sparnað miðað við 

núverandi fyrirkomulag. Gengið var einnig til samninga við Fönn ehf., sem tekur gildi 

í maí 2016 um þvott á líni í stað viðskipta við þvottahús Landspítalans, en Eir mun 

sjálft sjá um þvott á starfsmannafatnaði. Samið var EMH ehf. um kaup á bleyjum og 

öðrum rekstrarvörum á hjúkrunarsviði. Ýmsar aðrar breytingar voru gerðar og eru í 

ferli til ná fram hagræðingu og sparnaði. 



Lokaorð Ég vil færa öllu starfsfólki sérstakar þakkir fyrir gott samstarf í öllum þeim verkefnum 

sem unnið hefur verið að í þeim tilgangi að ná betri árangri í rekstri og þjónustu við 

heimilisfólk Eirar. 

 

Sæmundur Runólfsson 

framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 



Starfsmannafélag Eirar 

 Aðalfundur starfsmannafélags Eirar var haldinn 21. apríl 2015. 

Stjórn B. Hjördís Ragnarsdóttir, formaður 

Marta K. Halldórsdóttir, gjaldkeri og meðstjórnandi 

Valfríður Möller, ritari og meðstjórnandi 

 

Varamenn í 

stjórn 

María Haukdal 

Guðlaug Ingvarsdóttir 

Skoðunarmenn 

reikninga 
Hörður Einarsson 

Þóra Guðbjörg Hallsdóttir 

 
Skemmtanir og 

ferðalög 

Skemmtinefnd ársins var frá deild 3. norður. 

Leikhúsferð starfsmanna var farin í mars þar sem farið var að sjá farsann „Beint í 

æð“ í Borgarleikhúsinu. Mikil skemmtun og mikið hlegið. 

Árleg óvissuferð var farin í október og var þátttaka og stemning mjög góð. Farið var 

með rútu í miðbæ Reykjavíkur og farið í ratleik. Eftir ratleikinn hittist hópurinn á 

Amerikanbar. Þar beið hópsins hamborgaramáltíð og léttir drykkir, dans og gaman 

það sem eftir var kvöldsins. Þetta var mjög skemmtileg ferð og þökkum við 

skemmtinefndinni fyrir skipulagið. 

Árlega halda deildirnar jólagleði fyrir sitt starfsfólk og var þátttakan mjög góð frá 

öllum deildum þetta árið. 

 

Annað Um áramót hætti B. Hjördís Ragnarsdóttir störfum á Eir, var undirrituð beðin að 

taka að sér tímabundið formannsstarfið þann 31. mars 2016. Endurskoðendur voru 

Þóra Guðbjörg Hallsdóttir og Hörður Einarsson sem hætti einnig störfum á Eir og 

kom Ragnar Már Reynisson í hans stað.  Þau gefa bæði kost á sér í áframhaldandi 

vinnu að þeim málum á komandi tímabili.  

Með nýjum kokki á Eir fylgdu jákvæðar breytingar, fjölbreyttari sallatbar, sérlöguð 

súpa fyrir starfsmenn og heimagert brauð. Þökkum við þessar breytingar.  

 

 Fyrir hönd starfsmannafélagsins þakka ég fyrir gott samstarf á árinu sem er að líða. 

 

  

María Haukdal  
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Sta6festing stj6rnar 6 6rsreikningi

Eir er sjelfseignarstofnun sem et rekin samkvemt heilbrigoisldgum og l6gum um malefni aldra6ra Stolnuninni er skipt i
tvar eaningar sem sinna aoskildum petum i starfseminni, rekskarsj6d og h0srekstrarsj66 Gerdur er adskitinn 6rsreiknlngur
fyrir be6ar einingarnar, en bessi 6rsrerkningur er sameigtnlegur ersreikningur peifia

Umonnunar- og hj0krunarheimili6 Eir hefur starfa6 fre 1 mars 1993 Eir pj6nar a6 jafnaor um 468 einstaklingum
Starfsmenn Eirar eru 341 i 238 stdougildum lvteoal peirra eru 7 leknar, 36 hjUkrunarfraOingar, 3,5 sj0krapjetfar, idjupjeffi
og f6lagsradg,afi Hjokrunarheimilid Eir hefur 173 rymii '155 hj0krunarnimi, 12 endurhafingarrlimi, 6 skammdvatarnimi og
42 dagdeildarrimi Hisrekstrarsj66ur Eiat 6 208 ib06ir, 37 eru a0 Hli6arhrsum 3 - 5 vi6 hjUkrunarheimilid, 112 eru vi6
Fr60engi iGrafarvogi og 59 eru ad Hla6hdmrum 2 i ftIosfellsbe

Reksirarsi66ur ser um rekstur hjIkrunarnimis, rekstur dagdeildar fyrir f6lk me6 heilabilunarsj0kd6ma og skammtimadvatar
fyrir aldra6a sem dvelia heima og er atluo til endurhafingar, til ad lara yfir heilsutars6stand einstaklingsins og til ad l6tta
undir og hvila pA sem sty6ja vi6 b0seluna heima Einnig rekur rekslrarsjodur hjukrunarheimilisins Eirar einingu lyit aldta6a
til endurh€efingar eftir beinbrot og lidskiptaaoger6ir a6 lokinni brrdamedferO e Landspitala

Rekstrars,66ur hjukrunarheimilisins Errar fer framldg af !6rtdgum til aO annast reksturinn

A drinu 2014 var naudasamningur Eirar sta6festur Vedkrdfuhafar sambykktu a6 lengja I lenum til aO lekka greidslubyroi
hIsrekstrarsi66s Eirar Jafnframt fela nauOasamningar Da0 i ser a6 ib06ar6tthafar munu framvegis fa ib[Oarettargrei6st']r
sinar endurgreddar me6 skuldabrefi me6 stdasia gjalddaga ari6 2044 pegar ibddum er skila6 sem d6ur var stadgreiti

i kjolfar naudasamnings Errar var ekvedio a6 stofna s6r f6lag um rekstur ib06a Eirar Eir - dryggtsibo6ir ehf t6k yfir allan
rekstur iboda i eigu Eirar, h,Ukrunarheimilis. Fr6tt fyrir pao eru ibUdirnar eign hosrekskarsj6Os Eirar og eru pvi b6kfarOar i
efnahagsrelkningi Sama 6 vi6 skuldir sem tengjast bessum eignum

Oryggrsibidn Eirar voru metnar i lok ers af 6he6um matsaoila Samanlagt gangvir6i allra dryggisib0oa Eiat vat 6.tOA,l
milljOna kr6na samkvemt verdmatinu Ver6mati6 er byggt 5 sj66streymislikani sem leiOir 0t frjAlst sj6dskeymi tit eiginfj6r
Gangvir0i umham b6kfart ve16 er fan 6 serstakan eiginfjarreikning ad fjdrha6 1 227,8 millj6na k16na

A erinu 2015 varo um 82 millj6na kr6na halli af rekstri Eirar, en hallinn Ati6 edt, vat 9,8 milljdnir kr6na Rekstrarhalti
hisrekstrarsj60sins var 16,2 millj6nir krdna en rekslrarhalli rekstrarsj66s nam 65,8 mitlj6num kr6na Afkoma irsins 20.15 er
bvi um 72,2 millj6num kr6num verrien,ri6 d6ur

Eins og fram kemur i drsreikningi er bdkfart ergi6 f6 i irslok neikvEtt Stj6rn Eirar telur ad rekstrarhafr s6 tit staoar og
visad er til skyringar nr 11

Stl6rn o9 forstjOn Eirar stadfesta 6rsreikninginn fynr 6ri6 2015 meA undirritun sinnr

Reykjavik, 22 april 2016

Forma6ur\Y----\>-e-



Aritun 6h56s endu rsko6anda

Til stj6rnar Eirar, hjIkrunarheimilis

Vi6 hofum endursko6a6 me6fylgjandi sameiginlegan 5rsreikning Eirar, hj0krunarheimilis tyri 6ri6 2015 Sameiginlegi

6rsreikningurinn hefur a6 geyma sklirslu stj6rnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sj66streymi og uppllsingar
um mikilvagar reikningsskilaadferdir

Abyrgd stjornar og forstj1ra 6 1rsreikningnum
Stj6rn og forstjori eru 5byrg fyrir ger6 og framsetningu 5rsreikningsins i samremi vid log um 6rsreikninga og settar

reikningsskilareglur Stj6rn og forstj6ri eru einnig 6byrg fyrir pvi innra eftirliti sem naudsynlegt er var6andi ger6 og

framsetningu 6rsreikningsins, pannig a6 hann s6 6n verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eda mistaka,

Abyrgd endurskodenda
Abyrgd okkar felst i pvi aliti sem vi6 l5tum i lj6s 6 6rsreikningnum 6 grundvelli endurskodunarinnar. Endurskodad var i

samremi vid albjo6lega endursko6unarstadla. Samkvemt peim ber okkur ad fara eftir settum si6areglum og skipuleggja

og haga endursko6uninni pannig ad nagjanleg vissa f5ist um a0 6rsreikningurinn s6 6n verulegra annmarka

Endurskodun felur i s6r adgerOir til stadfestingar d tjbrhalum og o6rum upplyisingum i 5rsreikningnum Val

endurskodunara6ger6a byggir 6 faglegu mati endursko6andans, par me6 tali6 5 peirri hattu a0 verulegir annmarkar s6u

6 6rsreikningnum, hvort sem er af voldum sviksemi e6a mistaka Vid dhattumati6 er teki6 tillit til pess innra eftirlits
f6lagsins sem var6ar gerd og glogga framsetningu Srsreikningsins, til pess aO skipuleggja viOeigandi

endurskodunara6gerOir, en ekki i peim tilgangi a6 gefa 6lit 6 virkni innra eftirlits fyrirtakisins Endursko6un felur einnig i

s6r mat 6 pvi hvort reikningsskilaa6fer6ir og matsa6ferdir sem stj6rnendur nota vi6 gerO 6rsreikningsins s6u vi6eigandi

sem og mat 5 framsetningu hans i heild og a6 ganga 0r skugga um ad sklrsla stjornar hafi ad geyma p@r upplfsingar
sem par ber aO veita i samremi vi6 log um 5rsreikninga

Vid teljum ad vi6 endurskodunina hofum vi6 afla6 negilegra og videigandi gagna til ad byggja 5lit okkar 6

Atit
Fa6er5litokkara66rsreikningurinngefi gloggamyndafafkomuEirar56rinu20l5,efnahagpess3l desember20l5og
breytingu 6 handbaru f6 6 6rinu 2015, i samrami vi6 169 um 6rsreikninga og settar reikningsskilareglur og ad sklrsla
stj6rnar hafi a6 geyma per uppllsingar, komi par ekki fram annars staOar i 6rsreikningum, sem par ber ad veita i

samrami vi6 169 um 5rsreikninga

Abending
An pess aO gera um pa6 fyrirvara i aliti okkar viljum vi6 vekja athygli d skyringu nr 11 par sem fjallad er um

framti6arhorfur Eirar vegna fj5rhagsst66u pess

Reykjavik, 22 april 2016

ehf

Arsreikning pennan hofum vi6 f6lagskjornir endursko6endur yfirfari6 og ekkert fundi6 athugavert

sko6unarmadur
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Rekstrarreikningur fyrir 6ri6 201 5

Re kstra rte kj u r
Hissjooir og leigutekjur .................
Seld pjdnusta og adrar tekjur ........
Tekjur vegna ib[oarettar

Rekstrargiaild
Laun og launalengd gjdld .............. . . .... ...
Kostnaour vegna eldhIss
Lin, fatnadur og pvottur .

Lyf. lakninga- og hj0krunarv6rur
Starfstengdur kostnadur ............... ............... .

AOkeypt bj6nusta
HosnaOis- og bjonustukostnadur ......
Annar koslna6ur

Fjarmunatekjur og fjarmagnsgjitld
Framreikningur innborgana v/ibi6ar6ttar . ..

Vaxtatekjur og verobatur.... . .... .

Vaxtagjdld og verobatur

Tekjuafgangur Ghalli) fyrir rikisframlag

Rikisframlag og styrkir

Tekiuafgangur / (tekjuhalli) 6rsins

Sameiginlegur Rekstrarsi6our
reikningur

2015 2015

76.790 561 0
303.209 883 303.209.883
38.713.874 0

Sameiginlegur
reikningur

2014

77 .486.e,45
285.601.570

36.307.761
399.395.976

HUsrekstrar-
sj66ur
2015

76.790 561

0
38.713.87 4

418.714.318 303.209.883 115.504.435

(99.481.456) (99.259.306)
(151 779.303) (96.839.193)

(2.029.93s.s76) (2 013 709.340)

't.947 894.488',t.947.894.488

(82.041.088) (65.814.852)

1 668 230 055
71.161 291
17.424.614
64 125 960
13 167 895
85.581 722
76.662.258
4.555.569

2.000.909.364

'l'1s.504.435 (1.601.513.388)

(76.790.561) (77 757 983\

(54.717 960)
0

('t6 226.236) (1.787.135 146)

o 1.777 .327 .129

(16.226.236) (9 808.017)

1.834 153.040
94.560 840
18.829.147
71 163 278
13.852119
97.977.468
85.850.049

3.422.751

1.834.'153 040
94.560.840
18.829.147
7',t.163 278
'13.852 '119

97.977 .46A
85.850.049

3.422.751
2.219.808.692

0

0
0
0

0

0
0

0

Tekjuafgangur -(halli) fyrir afskriftir og ('1.801.094.374) (1.916 598 809)
hreinar fi6rmunatekjur
Afskriftir

2 219.808.692

(77.061.899)

(54 717 .960)
2.420.113

(27',t.338t

0
2.420.',t13

(30 171.097)
2.825 769

(222 1sO) (8O.518.447)
(54.940 110) (107 863 775)

Ei hjikrunarheimili Arsreikningur 201 5 F6rhadi i krdnum
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Efnahagsreikningur pann 31. desember 2015

Eign ir

Fastafj6rmunir
Hjukrunarheimili
Oryggisibi0ir .........
B0nadur, taki og listaverk
Eignarhlutir i dotturf6logum ..........

201420'15

1 449 349.338
6.704.722.OOO

22.460.799
1.500.000

1.466.983.868
5 541.O48.O22

22.528.353
1.500.000

8 178.032.137 7.032.060 243

Veltufj{rmunir
BirgOir .. . ...............
A6rar krdfur .

Eir - oryggisib06ir ehf.
BankainnsteOur

Eignir samtals

@6 608 549 542 969.912

I824640.686 7.575.030.155

't.912.321

110.814.168
467 103.05't

66.779.009

2.889 814
56.651.068

322.924.587
'160 504.443

Eir hjikrunatheimiti. Arsrelkningur 201 5 Fjerh@dir i kbnun
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Efnahagsreikningur pann 31. desember 2015

Eigi6 f6 og skuldir

Eigi6 f6
Framldg
Endurmat ersins
ojafnad eigi6 fe

Skuldir

Langtimaskuldir:
ib06al6nasj66ur og lifeyrissj66ir
Skuldabr6f EIR 14 - 'l

lnnborganir ibtOaretthafa
0innkomnar tekjur vegna afskrifra iboOar6ttar

S kam mtimas ku ld ir:
Ymsar skuldir
69reidd laun og launatengd gjdld
Nasta ars afborgun langtimaskulda

Skuldir samtals

Eigi6 f6 og skuldir samtals

2015 2014

1 .577.267.975
1222.77a.793

1 577.267 .975
0

(2.915.343.393) (2.833.302.305)
(115.296.625) (1256.034.330)

6.254 943 244
778.175 891

1600.873.191
(171 .1 10.708)

6.079 709.818
526.703.12',1

1 827 781 579
(173 866.748)

8 462.881.618 8.260 327.770

259.336.138
163 207 656
54.5'l'l.899

272 259.788
150.278.586
1 48 . 

'l 98.34 1

570 736.715477 055.693

8.939.937.311 8.83't.064.485

8.824.640.686 7.575.030.'lss

Eit hjikrunarheimiti. Arsrcikningu 2Ol 5 Fjdrhedir i kronum
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Sj66streymi 6rsins 201 5

Rekstarhreyfingar
Veltufe fre rekstri (til rekstrar):
Halli arsins
Rekstrarli6ir sem ekkr hafa ehril e i6rstreymi:
Afskriftir
Framreikna6ar innborganir vegna bUsetur6ttar.
Breyting vegna afsknfta ibUdarettar ......
Verdbetur langlimaskuldbindinga

Flirfestingahreyfingar
Kaupvero varanlegra rekstrartr6rmuna
Kaupverd eignarhluta i odrum f6ldgum

Fjarmognunarhreyfingar
Tekin ni langtimal6n ...

Afborganir langtimalana .... .

Tengdir adilar, breyting

Hakkun (lakkun) 5 handb@ru f6

Handbart f6 i ersbyrjun

Handbart f6 i arslok

2015

(82.041.088)

77 061.899
u.7't7.960

(38.629.308)
555.716

(9.808.017)

77 757 983
30.17'r.097

(42.328.854)

55.717.378

(44 194 308)
71 .407 .517
27.2',t3.209

82.930.587

2014

1 1 .665 179

Breytingar rekstra(engdra eigna og skuldalida:
Lakkun ( hekkun ) rekstrartengdra eignalioa ........ (49 826 982)
Hekkun ( lakkun ) rekstrartengdra skuldalida (6.796.367)

(56 623.349)

Handbert f6 fra rekstri ( til rekstrar ) (44.9s8 170)

(255.000)

0
(255.000)

0
(51 117.332\

2.605.068
(48.512.26,/.)

(93.725.434)

'160.504.443

66.779.009

(1 17.596.971)

278.10',t.414

160.504.443

'l 54 601.991
(83.185 884)

(270 943.665)
(199 527 558)

Eir hjikrunaheinili Arsrctkningur 20l 5 FjArh@dir i kr6num
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Rei kni n gsski laadfe16i r

1. Grundvtillurreikningsskila

Arsreikningur hjikrunarheimilisins Eirar er ger6ur i samrami vi6 log um [6rrei6ur rikisins, nr 88/1997, log um
6rsreikninga, nr. 3/2006 og reglugero um framsetningu og innihald 6rsreikninga.

Arsreikningurinn er sameigrnlegur 6rsreikningur rekstrarsjoos og hijsrekstrarsj6ds Eirar Rekslrars,odurinn er A-hluta

stofnun rikisins, med tekjur af ,iirldgum, og er gerdur upp i samrami vid ldg um [6rrei0ur rikisins og ldg um
drsrerkninga H[srekstrarsj6our er ekki meo tekjur af!6dogum og er gerour upp i samremi vid ldg um Srsreikninga.

Log um fj6rrei0ur rikisins eru fr6brug6in ldgum um 6rsreikninga ad pvi leyti ad pau gera A0 fyti aO varanlegir
rekstrarldrmunrr s6u ekki fardir til eignar, og aO lifeyrisskuldbrnding er ekki fa16 sem skuldbinding i pessum

arsreikningi eru fastaljarmunir hins vegar Iardir til eignar i samrami vio l0g um ersreikninga

Arsrerkningurinn er gerour samkvamt over6lei0r6ttri kostnadarverdsreglu og er i islenskum kr6num og i meginatrioum
gerOur eftrr scimu reikningsskilaa6ferdum og nota0ar voru 6ri6 ddur

2. Skr6ning tekna

Tekjur i rekslrarreikningi samanstanda af reikningsfardri solu d pjonustu, leigutekjum og h0sgjoldum og tekjum vegna
ibUOarr6tlar, a6 fredregnum virdisaukaskatti og afsl6ttum Tekjur af veittri pj6nustu eru feerdar samkvemt afangaadferd
og tekjur af lergu eru ferdar vi6 rltgafu reikninga Tekjur vegna ib0darr6ttar eru teiknadat 2ak af seldum framreiknudum
ibidarretti isamrami vi6 samninga um ibuoarrett

3. Skr6ning gjalda

I lok 6rsins eru 6fallin gjold, er tilheyra vidkomandi rekstrardri, f€rd 6 rekstrarreikning og sem 6greidd gjold i arslok.

4. Skattar

Eir hj0krunarheimili grei0irekki tekjuskatt.

5. Afskriftir og varanlegir rekstrarfj6rmunlr

0ryggisibUdir hafa veri6 endurmetnar til gangvirdis af ohaoum matsaoila Hekkun 6 b6kfardu verdi fasteigna til
gangvirois er far6 6 serstakan reikning medal eigin fj6r Arlega er mismunur d gjaldferdum afskriftum samkvemt
rekstrarreikningi og peim afsknflum sem ferdar hef6u verid mi6a6 vio upphaflegt kostnaoarver6, fer6ur til hakkunar a
oraostofuOu eigrn fe

Varanlegir rekshar[armunrr eru fardir til eignar 6 kostnadarverdi Fr6 kostnaoarverdi eru dregnar reiknadar afskriftir
Kostnadarverd varanlegra rekstradjarmuna samstendur af kaupveroi og kostnadi vi6 ad koma eignunum i videigandi
noth@ft 6stand Alskriftir eru reiknaoar sem fastur arlegur hundradshluti af kostnadarverdi mi6ad vi6 aetladan
endingartima Afskriftahlutfoll eru eftirfarandi:

Fastergnir

Ahdld og taki ..

6. Peningalegar eignir og skuldir

10/o

10./"

Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verdtryggingu eru feroar mi6a6 vi6 visitolur sem toku grldi 1. januar
2016 Breytingar sem myndast eru far6ar i rekstrarreikntng

Eit hjikrunatheinili Arcrcikningur 201 5 FjAth@dit i kr'num
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Rei kn i n gss ki laa6fe rdi r

7. Birgdir

Birgdir samanstanda af lyflum og rekstrarvdrum. Birgdir eru metnar 6 kostnadarver6i eda dagver6i s6 pa6 legra.
Kostnadarve16 6kvardast samkvemt fyrst inn, fyrst [t adfer6 (FIFO).

8. Skammtimakrcifur

Skammtimakr6fur eru 'far6ar 5 nafnverdi a6 teknu tilliti til 5fallinna vaxta par sem vi6 a og a6 fr6dreginni nidurfarslu til
a6 mata peim krofum sem kunna ad tapast. Nidurfarslan er byggd a mati a taps6hettu gagnvart einstokum krofum og
kr6fum i heild. Krofur sem eru endanlega tapadar eru fardar ut ur bokum hj0krunarheimilisins

9. Handbart f6

Handbart f6 samanstendur af bankainnstadum.

10. Skammtimaskuldir

Skammtimaskuldir eru ferdar d nafnverdl ad teknu tilliti til 6fallinna vaxta par sem vid 6

'l,1. Fj6rhagsleg sta6a Eirar hjrikrunarheimilis

A arinu 2014 var naudasamningur gagnvart peim adilum sem eiga inni ibO6arr6ttargreidslu formlega sta6festur og Eir
klSradi einnig samkomulag vi6 ib0dalenasjod og lifeyrissjodi vegna vanskila ldna, en med samkomulaginu bettust
vanskilin vi6 hofudstol lSna og endurgreidslutiminn lengdur

i6rslok 2015 voru oryggisibtidir endurmetnar til gangvir6is samkvemt mati oha0ra matsadila. Fannig hefur eigi6 fe
Eirar batnad verulega en pad er ennp6 neikvatt i6rslok 2015. Hinsvegar gera rekstrar- og greidslu6aflanir Eirar rd6
fyrir jakve6u f5rstreymi til lengri tima. Aatlanir gera 166 Iyri ad handbert fe ver6i negilegt til ad standa straum af
afborgunum og v6xtum lana til nestu ara 6samt pvi ad standa undir hef6bundnum rekstri. Stjorn Eirar telur pvi ad
rekstrarhafi se tryggt nastu 6rin. Vid hina fj6rhagslegu endurskipulagningu sem dtti ser sta6 6 arinu 2014 hefur
framsetning a skuldahli6 efnahagsreiknings breyst verulega og pannig hefur veltufj6rhlutfall Eirar batna6 verulega.

12. Breyting 5 fyrirkomulagi rekstrar

i flottar naudasamninga Eirar, hjrikrunarheimilis ses. yfirtok Eir - oryggisib06ir ehf. allan rekstur ibuda i eigu Eirar.
Bokfartverd pessara eigna eru 8.174,3 millj. kr. en skuldirvegna pessara eigna nema 7.062,5 millj. kr. iarslok 2015.

Af ofangreindri [5rha6 grei6ir Eir - dryggisib06ir ehf. afborgarnir og vexti af rumlega 5.250 millj. kr. og rekstrarsjo6ur
Eirar afborgarnir og vexti af 1 500 millj. kr , sem er i samrami vi6 skuldauppgj6r og sampykki velferdarr66uneytis. A
moti hefur husrekstrarsjodur Eirar ses. leigutekjur sem nema afskriftum 5rsins.

Eir hjukrunarheimili Arsreikningur 201 5 Fjdrhedir i kronum
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Sta6festing stj6rnar 6 5rsreikningi

Eir er sj6lfseignarstofnun. Rekstrarsj6dur hj0krunarheimilisins Eirar 6samt husrekstrarsjodi Eirar mynda
sameiginlega hj0krunarheimili6 Eir sem starfar samkvamt sta6festfl skipulagsskr6. Gerdur er adskilinn
6rsrerknrngur fyrir bedar einingarnar, sem og sameiginlegur arsreikningur Markmi6 hjukrunarheimilisins er ao
hj0kra oldrudum og ena sj6lfsb,argargetu peirra.

A 6rinu 2015 vard 65,8 mrlli. kr. tekjuhalli af rekstri rekstrarsj6dsins. Vi6hald hefur veri6 i ldgmarki undanfarin ar,
sje nenar i skiringu 10. Samkvaml efnahagsreikningi nemu eignir rekstrarsj6ds hjUkrunarheimilisins 397,2 millj.
kr og eigi6 f6 var neikvatt um 135,2 millj kr i 6rslok 2015.

i\ etinu 2014 var nauoasamningur Eirar staOfestur og i kjolfar hans var sampykkl ad rekstrarsj6dur Eirar greidi

afborgarnir og vexti af 1 500 millj. kr. skuld husrekstrarsjods Eirar en pa6 er i samramr vrd skuldauppg,or og
sampykki Velferdarr66uneylis

Eins og fram kemur i 6rsreikningi er b6kfErt eigid f6 i 6rslok neikvett Stj6rn Eirar ses telur ad rekstrarhefi se til

slaoar og visad er lil skyringar nr. 23.

Stj6rn og forstj6ri Eirar hjukrunarheimrlis, rekstrarsjo6s, staofesta drsreikninginn fyrir eri6 2015 meO undirritun sinni.

Reyklavik, 22. arril 201 6

istj6rn

\ \---"..t
\--\ =:-\

HrOnn P6lursd6ttir

/)zrr/



Aritun 6h66s endurskodanda

Til stj6rnar UmOnnunar- og hjIkrunarheimilisins Eirar, rekstrarsj66s

ViO hofum endurskodad meofylgjandi arsreikning Rekstrarsj6ds Umdnnunar- og hjikrunarheimihsins Eirar fyrir eri6

2015 Arsreikningurinn hefur aO geyma skyrslu stjornar, rekstrarreikning, efnahagsreikn ing, yfidit um sjoostreymi og
upplisingar um mrkrlvagar reikningsskilaaofe16ir og aorar skiangar.

Abyrgd stj'mar og forstjora 6 ,rsreikningnum
Stjorn og forstiofl eru 6byrg fyrir gerd og framsetningu arsreikningsins isamrami vrO lcig um drsreikninga og settar
reikningsskilareglur Stj6rn og forstjori eru einnig 6byrg fyrir Fvi innra eftirliti sem nau6synlegt er varoandi ger6 og

framsetningu ersreikningsins, pannig aO hann s6 6n verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eoa mistaka.

Abyrgd endurskodenda
Abyrgo okkar felst i Fvi eliti sem vi6 lalum i ljos 6 drsreikningnum a grundvelli endurskodunarinnar. Endursko0a6 var i
samrami vi6 alpjoOlega endurskodunarstaola. Samkvamt peim ber okkur a0 fara eftir settum si6areglum og skipuleggja

og haga endursko6uninni pannig a6 nagjanleg vissa feist um ad drsreiknrngurinn s6 dn verulegra annmarka.

Endurskooun felur is6r aOgerdrr til sta6festingar 6 fjarhe0um og 66rum upplysrngum i ersreikningnum. Val

endurskodunaradger6a byggir 6 raglegu mati endursko6andans, par med tali6 6 peirri hattu a6 verulegir annmarkar seu
6 drsreikningnum, hvorl sem er af vdldum sviksemi eda mistaka Vrd 6hattumati6 er teki6 tillit til pess innra eftirlits
felagsins sem vardar ger6 og gldgga framselningu 6rsreikningsins, til pess ad skrpuleggja vioeigandi

endurskodunaraogeroir, en ekki i peim tilgangr aO gefa ehl 5 virkni innra eftirlits fyrirtakisrns Endurskooun felur einnig i

ser mal 6 pvi hvort reikningsskilaaOferdir og matsaOfer6ir sem stjornendur nota vid gerd arsreiknrngsins seu vioergandi
sem og mat 6 framsetningu hans i heild og ad ganga 0r skugga um ad skirsla stj6rnar hafi ad geyma par upplisingar
sem par ber ad veita i samremi vi6 l0g um arsreikninga

Vi6 teljum ad vi6 endurskoounina hdfum vid aflad nagilegra og vioeigandi gagna til a0 byggia dlit okkar 6

Arit
Fa6 er 6lit okkar aO drsreikningurinn gefi glogga mynd af alkomu heimilisins 6 6rinu 2015, efnahag pess 31 . desember
2015 og breytingu 6 handbaru fe d arinu 2015, i samrami vi6 ldg um ersreikninga og seltar reikningsskilareglur og a0
skirsla sljornar hafl a6 geyma par upplisingar, komi peer ekki fram annars stadar i ersreikningum, sem par ber a6 veita
isamrami vrd l0g um ersreikninga.

Abending
An pess a6 gera fyrirvara viO 6lit okkar viljum vid vekja athygli e skiringu 23 bar sem fram kemur ad eigi6 16

hjukrunarheimilisins er neikvatt

Reyklavik, 22. aptil 2016

Arsreikning pennan hdfum viO yllrfariO og gerum ekki athugasemdir vi6 framsetningu hans

2016





Rekstrarreikningur 6rsins 201 5

Tekiur
Seld pionusta og adrar tekjur.....
Fadissala... ... ....

Gjnrd
Laun og launatengd 9jd1d....................
Kostnadur vegna eldhoss
Lin, fatnaour og Pvottur .

Lyf, lekninga- og hjUkrunarvdrur
Starfstengdur kostnadur
Adkeypt bj6nusla...
Vi0halds- og hUsneOiskostna6ur
Annar rekstrarkostnadur.... . . . ..... .

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

Tekjuafgangur Ctekjuhalli) fyrir hreinar fjermunatekiur

Fjdrmunatekjur ( - qermagnsgjdld ).....

Tekjuafgangur (-tekjuhalli) fyrir rikisframlag

Rikisframlag og styrkir

Tekjuafgangur (- tekjuhalli ) arsins

2 220 080 030 2.00'l.180.702

(1.916 870 147) (1 715.579 132)

(96.839.193) (77.692 678)

(2.013.709.340) (1.793.271.810)

'1.947.894.488',t.777.327.129

(65.814.852) (15 944.681)

Skfr.

3

2015

297.682.255
5.527.628

2014

281.718.856
3.882.7',t4

4

6
7
8

I
10

11

'13

303.209 883

1.834 153 040
94.560.840
18.829.147
71163.274
13.852.119
97.977.464
85.850.049

3.422.751
271.338

285.601 570

1.668.230.055
71.161 291
17.424.614
64.'125.960
13.'167.895
85.58't.722
76.662.258

4 555.569
27',t.338

12
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Efnahagsreikningur pann 31. desember 2015

Skyr.

Eignir

Fastafjermunir
Varanlegir rekstrarfjarmunir.
Bifrei6

Ahettutrarmunir
Eignarhlutir i dotturf6ldgum.............. . .

Fastafiarmunir samtals

Veltufjermunir
Birgdir.... ................
Skammtimakrdfur...... ..... .

Handbart f6.....

Eignir samtals

Eigid f6 og skuldir

Eigi6 f6
Hctfu6st6ll i drsbyrjun..............
Uppgjor vi6 LSR, lifeyrisskuldbinding..... .

Tekjuafgangur Clekjuhalli) d drinu.

Skuldir

Langtimaskuldir:
Skuldir i islenskum kr6num

Skammtimaskuldir
Ymsar skammtimaskuldir
69reidd laun og launatengd gjold.
Nasta 6rs afborganir at tangtimastutaum . ......

Skuldir samtals

Eigi6 f6 og skuldir samtals

16
17

21.367 .119
2't 367.1',19

343.412.477
163.207.656

4.420.781

(135 204 552) (69 389.700)

2.170.700
2.170.700

1.500.000
1.500.000

2015

2.154.362

2014

13
2.154.362

1 .s00.000
1 500 000

3 654.362

1.912.321
324.955.992
66.680.806

3.670.700

2.889.814
274.145.494
157.137.175
434.172 443

437.843.143

393.549.119

397.203.481

(6s.389.700)
0

(23 648.831)
(29.796.188)

18
19

20

24.838.566
24.838.566

327.857.693
150.278 586

4.258.038
5'r 'r .040 91 4

532.408.033

397.203.481

482.394.317

507 232.883

437.843.183

Eir hjikrunarheimili, rckslrarslodur. Arsrcikningur 201 5 Fj4rh@dn i kr6num
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Sj66streymi 6rsins 201 5

Rekstrarhreyfingal
Hreint veltufe f6 fre rekstri (til rekslrar):
Tekjuafgangur Gtekjuhalli)... .....
Rekstrarli6ir sem ekki hafa dhri, e Iarstreymi:
Afskriftir.

SkYr. 2015

(65 814 852)

271 338
555.716

(64.987 798)

977.493
(50.810.4s8)

1.101.215
(48.731.79Ot

(1 13 719.588)

2014

(15 944 681)

271.334

(15.7 48 .17 4)

(1.892.636)
(45 920.005)
36.865 001

Adrir li6ir

Breyting a rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgdir, lakkun (hekkun)...............
Skammtimakrdfur, lakkun (hakkun)
Vi6skiptaskuldir, hakkun

Handbart f6 fri rekstri (til rekstrar)

Fjarfestinga h reyf i nga r
Kaupver6 varanlegra rekstrartr6rmuna
Kaupvero eignarhluta idotturfelogum . ... .........

Fjirmtignunarhreyfingar
Tekin nli langtimalan.... .. . . .

Afborganir langtimalana
Tengdir a0ilar, breyting

Hakkun a handbaru f6

Handbart f6 i drsbyrjun

Handbart f6 i lok ersins

(10.947 640)

(26.695.814)

(255 000)
0

(255.000)

0
(3.864 420)
27.382.639
23 518 219

(90.456.369)

157.137 175

0
(1.000.000)
(1.000.000)

29.796 188
(624.753)

78 646.558
107 817.993

80.122.179

77.O14.996

66 680.806 157.137 .175

Eir hiikrunaheimiti, rekstrcrsj'dur. Arsreikningu 201 5 Fjdrhadir i krcnum
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Skiringar

ReikningsskilaaOferOir

1. Grundviillur reikningsskila

Arsreikningur rekstrarsj6os umdnnunar- og hjikrunarheimilsins Eirar er settur fram meO sama hatti og almennt
tidkast hj6 A-hluta stofnunum. Arsreikningurinn er ger6ur i samrami vid 169 um farreiour rikisins, nr. 88/1997, lO9

arsreikninga, nr. 3/2006 og regluger6 um framsetningu og innihald 6rsreikninga og samstaoureikninga, nr.
696/1996.

Samkvaml [arreioulogunum eiga A-hluta rikisstofnanir ekki ad eignfera varanlega rekstrar!6rmuni heldur skulu
beir gjaldrardir a kaup6ri. Stofnanirnar eiga almennt ekki aO taka lan til langs tima og mega ekki gangast undir
skuldbindingar til lengri tima nema med heimild i tarl0gum.

2. Framsetningarsreiknings

Skattar

Eir sjalfseignarstofnun greioir ekki tekjuskatt.

Skr5ning tekna

Tekjur Eirar eru bokaoar i peim m6nu6i sem reikningar eru gefnir 0t.

Skrening gjalda

Gi6ld eru almennt b6ku6 pegar reikningar berast heimilinu I lok arsins eru afallin gjdld, er tilheyra vidkomandi
rekstrarari, fard e rekstrarreikning og sem 69reidd gjttld i arslok

Varanlegir re kstra rfj e rm u n ir

Varanlegir rekstrarljiirmunir eru fardir til eignar a kostnadarverdi. Fre kostnaoarverdi eru dregnar reiknaoar
afskrifrir. Kostnadarvero varanlegra rekstrartrarmuna samanstendur af kaupver6i og kostnadivi6 ad koma eignunum
i vioeigandi nolheft 6stand. Afskriffir eru reiknaoar sem tastur erlegur hundradshluti af kostnaOarverOi mi6a6 vi6
6atla6an endinga(ima.

Bifreioar ................. . . ................................. 2\yo

Eignarhlutir i d6tturf6liigum

Eignarhlutir i d6tturfeldgum eru tar6ir 5 kostnadarverdi.

Birgdir

Birg6ir samanstanda af lyfium og hjikrunarvorum og eru eignfar6ar a kostnaoarverdi.

Skammtimakrdful

Skammtimakrdfur eru feroar e nafnver6i a0 teknu tillititil 6fallinna vaxta par sem vi6 a.

Handbart f6

Handbart fe samanstendur af bankainnsta6um.

Ei hjikrunatheimili, rekstrarcj6dur. Arsreikningur 201 5 Fjdthedir i kr6nun
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Skammtimaskuldir

Skammtimaskuldir eru tatoat e nafnveroi ad teknu tilliti til 6fallinna vaxta Far sem vi6 6.

3. Seld pj6nusta og aorar tekjur

Seld pjonusta og a6rar tekjur hakka Ot 281,7 mlllj.k(. i 297,6 millj kr

Grei6slur fra hUsrekstrarsj66i vegna samrekstrar...................
Grei6slur fre Heilsugeslu h0fu6borgarsv. v. Eirhamra.................
Endurgrei6sla frii Mosfellsba vegna heimapj6nustu..............
Leigutekjur
Endurgrei6slur vegna sjIkrabjalfunar.....
56rtekiur dagdei|dar. .....................

297.642 255 28'l .7'18.856

4. Laun og launatengd giiild

Hlutdeild Skj6ls i launakostnadi vid samrekstur a eldhUsi er kr.26 millj. kr. og eru far6 med launum iSkjoli.
Hlutdeild Eirar i launum vegna samrekstrar eldh0ss er fard her. Lidurinn hakkar um 165,9 millj kr Kostna6ur
vegna afallinnar yflrvinnu getur veri6 breytilegur a milli ara m a. me6 tilliti til hvernig helgidaga j6la ber upp a
vikudaga.

2015

94.086.243
63.016.588

111.825.657
't0.611.524
7.363.523

10.774.720

2014

96 195.607
63.064.092
99.513 717
10.392 345
6.627.595
5 925 500

Dagvinnulaun..............
Launatengd gjdld... ...... ..
Vakta6lag
Yfirvinna
Greitt orlof
Breyting a afallinni eftirvinnu og orlofi
Aukagreidslur
Dagpeningar....

20'15

1.052.031.735
3,14.885.570
171.973.231
173.407.4O7
35 352.292
12.837.288
43.532 780

132.337

2014

873 972 210
313.360.452
160 162.628
154 731 144
32 916 452
15.380 603

117.639.272
67 294

1 834 153.040 't .668.230 055

Ei hjikrunaheimili, rckstrcrsjodur. Arsreiknngu 20 1 5 FjArhadir i krdnum
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5. Kostnadur vegna eldhriss

Kostna6ur vegna eldhtss hefur hakka6 um 23,4 millj kr. e milli ara, en skipting kostna6ar milli Eirar, Skjols og
Hamra er mi6u6 vi6 tdlda legudaga. Datttaka annarra i rekstri eldhtss er sala 6 fa6i til dagdeildar svo og ibria i

dryggisibudum i Eirarhusum, Eirhdmrum og Eirborgum Sala 6 fadi til starfsf6lks er synd sem ser lina i6rsreikningi.

Hreefni.

Lyf og lytatengdar vdrur
Hj0krunarvdrur
Gjaldfard ahdld og teki til hjUkrunar

8. Starfstengdurkostna6ur

Starfstengdur kostnadur hakkar um 680 bUs.kr. milli 6ra.

Bifreidastyrkir og aksturskostna6ur
Tryggingar og annar starfslengdur kostnadur.....
Fra6sla,fer6irogfundir.. ...................
Starfsmannakostnaour... ............
Risna, gjafir og styrkir... ..

2015

152.515.288
27.783.394

(48.583.729)
(37.154.113)

20't4

140.751 212
21.912.610

(46.756.994)

Annar rekstrarkostnaOur
betttaka Skj6ls i rekstri eldhtss..
Detttaka annarra i rekstri eldh0ss (44 .7 45.537 )

94 560.840 71 161 291

6. Lin, fatnadur og pvottur

Kostnadur vegna lins, fatna6ar og pvotta hekkar um kr. 'l,4 millj. kr. milli ara.

Dvottur
Lin, fatnadur

18 829.147 17.424.614

7. Lyf, l@kninga- og hjfkrunarviirur

Hjukrunarvdrur hekkuou um 4 millj.kr. A milli 6ra eda um 16,6% og lyf og lylatengdar vorur hekkudu um 1,5 millj.kr.
eoa um 4,4o/o

2015

18.099.308
729.839

2014

'16.847.660

576.954

2015

37 .79',t.829
28.249.283
5.122.166

2014

36.213.351
24.235.940

3.676.669
71.163.278 64.'125.960

2015

6.810.169
3.076 371

1 626 448
2 320.391

18.7 40

20'14

7.429.634
1.464.202
1 926 773
2 278.499

68.747
13.167 895

Er hj1krunarheimili, rekstrcrsjodut. Arsrciknngu 20 1 5
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9. Adkeypt pj6nusta

Kostnadur vegna adkeyptrar p.ionustu i heild hefur hakkad um '12,3 millj.kr. a mitli era

Aokeyptvinna lakna .................
Adkeyplur akstur og sjoklingatryggingar .

dnnur a6keypl pj6nusta........................

Aokeyptar rannsdknir....
TOlvu-og hugbUnadarkostnaour............
Sima- og afnolagjdld.... . ..............
Helgistundir, felagslif heimilisf6lks og endurhafi n9...
Prentkostnaour. burdargjrild.............
Sorpgemar.............

97 977 468 85 581.722

10. Vi6halds- og hIsna6iskostnaour

Hluti daggjalda er vegna vi6halds fasteigna og fasteignagjalda, en fasteignin er rard me6 eignum hosrekstrarsj66s.
Kostnadur vi6 viohald husnadis er vegna reglubundins viohalds og gardvinnu. Liourinn hakkar um 9,'l millj.kr. 6
milli 6ra. Far vegur byngst hakkun a vidhaldskostnadi h0sna6is og tekja, samtals um 7,3 millj.kr.

2015

40.'t93.482
23.250.428
1'1.'144.689
8.506.551
5.699.139
2.292.O73
2 024 820
2.',t28.553
2.737 .733

2014

34.06'1.558
17.274.414
9.370.612
7.892.688
6.500.953
3.355.728
2.147 457
2 461 259
2.517 .O53

Fasteignagjold og dnnur opinber gjdld
Rafmagn og hiti.. ... .............
Vi0hald h0sna0is
Rastivdrur..............
Vi6hald og endurnyjun tekja.
Try99ingar.............
Annad

11. Annar rekstrarkostna6ur

Bakur, ritfdng og Askrift..........
Gjaldfard skrifstofuahdld og taki..
Auglysingar............

12. Hreinar fjirmunatekjur ( - fjdrmagnsgjiild )

Vaxtatekjur............... ........
Vanagjdld..

201s

29.204.443
16 294 15a
16.186.817
7.798.171
8 807 272
5.941.927
1 617 261

2014

30.317.440
14.439.730
'12 a2a.635
8.632.962
4.O22.440
5 069 796
1.351.255

85 850.049 76 662 258

2015

'1 004.491
1 .508.182

910.078

2014

868.818
3.336.292

350.459
3.422 751 4.555.569

Vaxtagjdld ad t6rhad kr. 95 968.339 eru vegna skulda Eirar, hjtkrunarheimilis ses. Sj6 nanar skiringu nr 23.

2015

2.420',t't3

20'14

2.825.769
(80 .518.447)
(77 692.678)

Eir hjikunarheimili, rekstrarsjodur. Arsrcikningur 201 5 Fjerh@dir i kfinun
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1 3. Afskrift ir og varanlegir rekstrarfjarmunir

Varanlegir rekstrar[ermunir greinast bannig:

Stofnverd 1/1 . . .. ..

Vidbetur arsins
Stofnverd 31/'12 ... . .

Afskriftir 1/1

Afskriftir 6rsins

B6kfart ver6 ierslok

14. Eignarhlutiri d6tturf6169um

Eignarhlutir i d6tturf6ldgum greinast e eftirfarandi hatt:

Brfrer0ar

2.713 376
255.000

2.968.376

Samtals

2.713.376
255.000

2.968.376

542.676
271.33A

542 676
271 338

814 014 814 014

2154.362 2154 362

Eir 14 - 'l ehf.

Eignarhlut-
deild i %

1000/0

1000/0

100%

Nafnverd
i lok ars

500.000
500 000
500 000

B6kfert vero
i lok 6rs

500.000
500.000
500.000

D6tturf6ldg:
Hamrar, hjUkrunarheimili ehf.
Eir - oryggisibuOir ehf

1500.000

15. Birg6ir lyfja og rekstrarvdrur

Rekstrarvdrur
1yf.................. . . .....

16. Skammtimakriifur

Hisrekstrarsjodur Eirar. .

Einstaklingar, feldg og samtdk
Orlofsdvalarsjodur
Rekstrarsj60ur Skjols, vidskiptareikningur . .............................
Hamrar, hjikrunarheimili, vi6skiptareikningur ..

Fyrirfram greidd laun

17. Handbert f6

Bankareikningar.
Arion banki, b[st61pi...................

2015

1.276.890
635 431

2014

2 342 339
547 .47 5

1.912.321 2.889.814

2015

214.141.824
97 .479.423

2.371 .724
2.924.7A4
6.256.242
1.381.995

2014

217.500.448
41.150.583

473.667
12 142.229

1 542 405
1.336.162

324.955.992 274.145.494

2015

66.606.569
74.237

2014

157.064.337
72.838

157.137 175

Eir hjikrunarheimili, rekstrarsl^dur. Arcreikningur 201 5
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18. Ymsar skammtimaskuldir

Tryggingastofnun innborgun
Eir - 6ryggisib06ir ehf .......... .

Vi6skiptaskuldrr
Tryggingastofnun vegna grei6slubetttdku heimilisf6lks
Ymsar skuldir...

19. Ogreidd laun og launatengd gjdld

Aunni6 69reitt orlof hefur veri6 uppreikna6 i lok ars 20'15.

Aunni6 ogreitt orlof
ogreidd launatengd gjold. . .

2015

104.546.520
'106.029.197

100.069.903
28.209.730

4.557.127

2014

128/92 817
78.646.558
86.901.541
26 13s 817

7.680.960
343.4',|2.477 327 857 693

2015 2014

127 .529 .243 122 .57 5 .232
35.678.413 27 703 354

163 207 656 150.278.586

20. Langtimaskuldir

Skuldir i islenskum k16num:
Ver6tryggdar skuldir Vextir 3,7%

Langtimaskuldir samtals

Alborganir af langtimaskuldum i lok ers 2015 greinast pannig e nastu ar:

Ari6 20'16
Ati6 2017
Arid 2018
Ari6 2019
Ati6 2020

25 787 900
25 787 900

25.787.900

Si6ar

4 420.781
4.575.508
4 735.651
4 901 399
5.O72.948
2.O81.612

25 747.900

4 420 781
21.367.119
25.787 .900

Langtimaskuldir samtals kr. 25.787.900, koma pannig fram i efnahagsreikningi:

Afborganir arsins 20'16, far6ar me6al skammtimaskulda
Afborganir med gjalddaga eftir eitt 5r eoa si6ar

Eir hjikrunarheimili, rekstft tsj6dur. Arsrcikningu 201 5 Fj'rh@di i kronum
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21. Eigi0 f6

Skilgreining e framlagi rikissj66s og farsluadferd leidir paO af ser aO hofudst6ll slofnunarinnar synir uppsafnaoa
stddu hennar gagnvart ferlogum og q6rheimildum. I lok 6rsins 2015 haf6i eigiO fe lakkao um 65,8 mi j. kr.

Hofu0st6ll 1. janiar 2015........ (69.389.700)
Rikistramlag og styrkir......... '1947 894.488
Fjarmunatekjur - !6rmagnsgjOld.... (96.839.193)
Tekjuafgangur fyrir rikisframlag og styrki ................. (1.916.870.147)
Hdfudstdll 31 desember 2015...... (135.204.552)

22. Ftamlag [r rikis- og borgarsj66i

Framlag ir rikissj66i er greitt fre Tryggingastofnun rikisins iformi daggjalda.

Grei6slur fr6 Tryggingastofnun rikisins...............
Greidslur frd Tryggingastofnun rikisins husneoisbatur . . . ...........
Grei6slur frii Tryggingastofnun rikisins launab€etur
Styrkur fra Reykjavikurborg og Velferdarraduneyli...............

Rekstrarreikningur 6rsins 2015 sundurli6adur eftir tegundum, er me6 eftirfarandi hetti

LaunagjOld..............
Onnur rekstrargjOld
S6rtekjur og !6rmagnstekjur..........

2015

1.755 869 188

111.861.300
73.664.000
6.500.000

2014

1.620.730.66'l
104.596 468

0
52.000.000

't.s47.894.488 1.777.327.129

'1 834.153.040 1 668 230 055
385 655 652 332.679 309

1 796 883 186

Eit hjikrunarheimih, rckstrcrsj,dur. Arcrcikningur 2Ol 5 Ftehadir i kr'num
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23. 46rar upplfsingar

Fjerhagssta6a

Drett fyrir neikvett eigi6 fe i lok arsins 2015 gera rekstrar- og greidslu6@tlanir Eiat lyti )Akva.cu ierstreymi til lengri
tima Aetlanir gera ra6 fyrir ad handbert f6 ver6i nagiiegt til a6 standa straum af afborgunum og vdxtum lana til
nastu 6ra 6samt pvi ad standa undir hefdbundnum rekstri Stj6rn Eirar telur pvi a6 rekstrarhafi s6 tryggt nestu
ein. Vi6 hina fjarhagslegu endurskipulagningu sem atti s6r sta6 a arinu 2014 helur framsetning a skuldahlio
efnahagsreiknings breysl verulega og bannig hefur vellurarhlutfall Eirar batnad verulega

Breyting 6 fyrirkomulagi rekstrar

I kldlfar nauoasamninga Eirar, hjukrunarheimilis ses. yfirt6k Eir - dryggisibudir ehf. allan rekstur ib0da i eigu Eirar.
Eir ses. er i5byrg6um f,/rir ahvilandi skuldum pessara eigna sem nema 7.062,5 miltj kr. i6rslok 2015

Ib06irnar og ahvilandi skuldir peirra eru b6kfar6ar i hisrekstrarsj6oi Eirar og koma fram i sameiginlegum
6rsreikningi Eirar

Af ofangreindri larhao greioir rekstrarsj66ur Eirar afborgarnir og vexti af 'l.500 millj. kr., sem er i samruemi vi6
skuldauppgj0r og sampykki Velferdarra6uneytis.

Fjogurra 6ra yfirlit i Frisundum kr6na a verdlagi hvers 6rs:

Rekstur
Tekjur...
Gjdrd..
GjOld umfram tekjur
Rikisframlag og styrkir.. ..

2015

206.371
(2.22O.O8O).

(2 013.709)
1.947.894

2014

207.909
(2 001 181)
(1.793.272)
1 777.327

2013

262.119
(1 778 363)
(1.516.244)
1573.367

2012

267.745
(1.772.4O1)
(1 504 655)
1.511.288

O bJJ

437 843
437 843

338 976 273.817
397.203 338 976 273.817

(135.205)

532.408
397.203

(69.3e0)
507.233

(23.649)
362 625

(1s3.439)
354.588
201 .'150437.843 338.976

Tekjuafgangur (halli) arsins ......... . ... (65 815) (15.945) 57.123

Efnahagur
VeltuIermunir
Eignir alls

HdfuOst6ll

Skuldir og skuldbindingar. ... . . ....

397.203

Eit hjikrunarheimili, rekstrarsj'dur. Arsrcikningur 201 5 FjArhadir i kftnum
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Stadfesting stj6rnar 6 5rsreikningi

Eir er sj6lfseignarstofnun. H0srekstrarsj06ur Eirar 6samt rekstrarsj66i hj0krunarheimilisins Eirar mynda sameiginlega

hjukrunarheimilio Eir Ger6ur er aoskilinn arsreikningur fyrir bddar einingarnar, sem og sameiginlegur drsreikningur.

H0srekstrarsjoOur Eiar A 37 ib0oir aO Hli6arh0sum 3 - 5, 1 12 Reykjavik, 59 ibioir ad Hlaohomrum 2, 270 N.4osfellsbee

og 112 ib06ir Frooengi '1 -11,1'l2Reykiavik.

A 6rinu 2014 var nau6asamningur Errar stadfestur Vedkrdfuhafar sampykktu ad lengja i l6num til a6 lekka
greidslubyror h0srekstrarsj66s Eirar. Jafnframt fela naudasamningar pa6 i ser aO ibioaretthafar munu framvegis fe

ibuoarettargrei6slur sinar endurgreiddar med skuldabr6fi me6 si6asta gjalddaga etid 2044 Fegat ib06um er skilad sem

aOur var stadgreitt

i kj6lfar nauOasamnings Eirar var 6kve6i6 aO stofna ser felag um rekstur ib06a Eirar. Eir - dryggisibridrr ehf t6k yfir

allan rekstur ibooa i eigu Errar, hj0krunarheimrhs frr6tt fyrir pad eru ibi6irnar eign husrekstrarsj6os Eirar og eru pvi

b6kfar6ar iefnahagsreikningi Sama 6 vid um skuldir sem tengjast pessum eignum

A erinu 2O15 va|l'15,5 millj6na krona rekstrarafgangur hj6 hUsrekstrarsjooi Eirar fyrir afskriftir, vexti og verdbatur 6

ibiOardttargreiOstur og langtima ldn Afskriftir a arinu namu 76,8 millj6num kr6na Tekjuhalli arsins 2015 a rekstri

h0srekstrarsjodsins var 16,2 millj6nir krona.

Oryggisibndir Eirar voru metnar i lok 6rs af ohadum matsadila Samanlagt gangviror allra dryggisibUda Eirar var

6.704,7 mrtljona k16na samkvamt verdmatinu. Verdmati6 er byggt d sjoOstreymislikani sem lei6ir 0t frjelst si66streymi til

eiginllar. Gangvir6i umfram b6kfart verd er fart d serstakan ergin[6lreikning a0 ldrhao 1 .227 ,8 milljdna !Jona.

Heildareignir h0srekstrarsjods Eirar i erslok 2015 eru 8,75 milljardar krona en j6kvatl eigi6 fe er 19,9 milljonir kr6na

Stj6rn Eirar lelur a6 rekstrarh@fi se til staaar og visa6 er til skliringar nr 10

Slj6rn og forstj6ri h[rsrekstrarsjods Eirar sla6fesla her me6 arsreikninginn meO 6ritun sinni

Reyk,avik, 22 aptil 2016

Sigur0ur RUnar Sigurj6nsson

Hrdnn P6lursdottir



Aritun oh56s endurskodanda

Til sti6rnar Eirar, sji lfseig na rstofn una r

Vi6 hofum endurskooad medfylgjandi 6rsreikning Hrsrekstrarsjoos Umdnnunar- og hjukrunarheimilisins Eir fyrir eri6

20'15. Arsreikningurinn hefur ad geyma sk)rrslu stj6rnar, rekstrarreikning, efnahagsreiknrng, yfirlit um sj6dstreymi og

upplysingar um mikilvegar reikningsskilaaofer6ir og adrar skyringar.

Abyrgd slj,mar og forstj'ra A Arsreikningnum
Sljorn og forstj6ri eru dbyrg fyrir gerd og framselningu ersreikningsins i samremi vi6 169 um ersreiknrnga og settar

reikningsskilareglur. StjOrn og lorstjdri eru einnig 6byrg tyrir pvi innra eftirliti sem nauosynlegt er var6andi gero og

framsetningu ersreikningsins, Fannig ad hann s6 6n verulegra annmarka, hvorl sem er vegna sviksemr e6a mistaka.

Abyrgd endurskodenda
Abyrgd okkar felst i pvi dliti sem vio letum i ljos 6 Srsreikningnum a grundvelli endurskodunarinnar. Endurskoaa6 var i
samraemi vi6 alpjo6lega endursko6unarstaOla. Samkvamt berm ber okkur ad fara eflir settum si6areglum og skipuleggja
og haga endurskoduninni pannig a0 nagjanleg vissa faist um a6 ersrerkningurinn s6 6n verulegra annmarka

Endursko6un felur i ser adgerdir til sladfestlngar 6 fjdrha6um og 06rum upplysingum i drsreikningnum Val

endurskodunaradger6a byggir 6 faglegu mali endursko6andans, par meO tali6 d peirri hettu ad verulegir annmarkar seu

e ersreikningnum, hvort sem er a, vdldum sviksemi e6a mistaka. Vi6 6hatlumati6 er tekio tillit lil pess innra eftirlits
felagsins sem vardar ger6 og glogga framsetningu ersreikningsins, trl bess a0 skipuleggja vioeigandi

endurskodunaraOgeroir, en ekki i peim tilgangi a6 gefa aht d virkni innra eftirlits fyrirtakisrns. Endurskooun felur einnig i

sdr mat d pvi hvort reikningsskilaa6ferdir og matsadfer6ir sem stjornendur nota vid gerd ersreikningsins seu vi6eigandi

sem og mat e framsetningu hans iheild o9 a0 ganga 0r skugga um aO skyrsla stjornar hafi aO geyma par upplysingar
sem par ber ad veita isamrami vi6 ldg um arsreikninga.

ViO teljum aO vi6 endurskodunina hdfum vro aflad nagilegra og vi6eigandi gagna til a6 byggja dlil okkar a

Abending
An pess a6 gera um pad lytiNata i 6liti okkar viljum vi6 vekja athygli 6 skiringu nr 10 bar sem lallad er um
framti6arhorfur felagsins vegna tArhagsstOou pess.

Atit
traO er 6lit okkar, ad teknu tilliti til framangreindrar 6bendingar, ad ersreikningurinn gefi gldgga mynd af alkomu
Hrlsrekstrarsj6ds Eirar 6 erinu 2015, efnahag pess 31. desember 2015 og breytingu 6 handbaru fe e 6rinu 2015, i

samrami vi6 169 um ersreikninga og seltar reikningsskilareglur og ad skyrsla stjornar hafi aO geyma per upplisingar,
komi par ekki fram annars staoar i6rsreikningum, sem par ber a0 veita i samreemi vi6 ldg um arsreikninga

Reykjavik, 22. aptil 2016

Arsreikning bennan hOfum vi6 ylirfarid og gerum ekki athugasemdir vrd framsetningu hans Vio viljum benda e erilun
endursko6anda ad ofan.

2016

sko6u narmadur
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Rekstrarreikningur 5rsins 201 5

Re kstra rte kj u r
Leigutekjur og hUssj00ir . . ..........
Tekjur vegna ib00arr6ttar .........

Tekjuafgangur fyrir afskriftir og hreinar fi6rmunatekjur

Afskriftir .......

Fjarmunatekjur og fjermagnsgjtild
Framreiknadar innborganir vegna ibidarr6ttar .

Djonustugjdld .....

Tekjuafgangur (- tekiuhalli) arsins

2015

76.790.561
38.7't3.874

115.504.435 113.794.406

115.504.435 113.794 406

(76.790.s61) (77 486.645)

(54.717.960) (30.171.097)
(222j50) 0

(54.940.110) (30.171.097)

(16.226.236) 6.136.664

Skfr. 2014

77.486.645
36.307.761

Eit hjt:tkrunaheinili, hisrekstrarsjddur. Arsretkningur 201 5 FjAha)i i kfinum
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Efnahagsreikningur pann 31. desember 2015

Eignir

Fastafjermunir
Varanlegir rekstrartr6rmunir:
Hj0krunarheimili
Oryggisibioir .. ..... . .

B[na6ur, taki og lislaverk

VeltufiSrmunir
AOrar krdfur
Eir - dryggisib06ir ehf.
Bankainnsta6ur

Eignir samtals

SkYr. 2015 2014

1.449.349.338'1.466.983.868
6.704.722.000 5.541.048.O22

20.306.437 20.357 653
8.174.377.775 7.028.389543

0
573.132.248

6.023
401.571.145

98 203 3367.268
573 230.451 404.944.436

8747.608226 7.433.333.979

Eit hjikrunatheimili, hisrekstrasj^dut. Arcrcikningur 201 5 Fjirh@dir i kr6nun
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Efnahagsreikningur pann 31. desember 2015

Eigi6 f6 og skuldir SkYr.

Eigi6 f6
Stofnframldg og gjafafe
Endurmat 6rsins
0.iafna6 eigrd fe
Eigi6 f6 samtals

Skuldir

Langtimaskuldir:
ibi6alanasjddur og lifeyrissj6dir ......
Skuldabref EIR '14 - 1 ....
lnnborganir ibUOarrefl hafa ............
6innkomnar tekjur vegna alskrifta ibu6arr6ttar .

Skammtimaskuldir:
tmsar skuldir
Rekstrarsj66ur Eirar
Nesta ars alborgun

Skuldir samtals

Eigi6 f6 og skuldir samtals

2015

1 .577 .267 .97 5
1 .222 778.793

(2.780.138 841)
't9 907.927

2014

1 577 267.975
0

(2.763.912.605)
(1 186 644.630)

7

7

8

6

6.233 576 125 6.054.871.252
778175.891 526 703 121

'l 600.873.'191 1.827 .781.579
(171.110.708) (173.866.748)

8.441 .514.499 I 235.489 204

langtimaskulda

21.952 858
214 141.824

50.09'r . 'r 'r 8
286.185.800

8.727.700.299

23 048.653
217 500.449
143.940.303
384 489.405

8.619.978 609

I747.608226 7.433.333.979

Eir hjikrunarhemili, httsrckstrarcjodut. Arcreikningu 201 5 Fjeh@dit i kr'num
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Sj66streymi 6rsins 201 5

Rekstarhreyfingar
Veltufe fra rekstri

Tekjuafgangur C tekjuhalli) arsins
Rekstrarli6ir sem ekki hafa ahrif 5 farstreymi:
Afskriftir
Framreiknadar innborganir vegna ib06arr6ttar
Breyting vegna afskrifta ibi6arr6ttar

Breytingar rekstrartengdra eigna og skuldali6a:
Lekkun ( hekkun ) rekstratengdra ergnalida
Hekkun ( lakkun ) rekstrarlengdra skuldali6a

Handbert f6 fr6 rekstri

Fjermdgnunarhreyfingar
Tekin ny langtimaldn
Afborganir langtimalana ...........
Tengdir adilar, breyting . .

H:ekkun (lakkun) e handba.u f6

Handbart f6 i 5rsbyrjun

HandbEert f6 i arslok

Skfr. 201s

(16.226.236)

76 790.561
54.717 .960

(38.629.308) (42.328.85/.)
76.652 977

2014

6.136.6M

77.486.645
30.171.O97

71.465.552

3.618.333
34.542.516

6 023

(7 891.5s9)

68.761 .418

38 160 849

'109.626.401

0 124.805 803
(47 252 912) (82.561 131)
(24.777.571) (349.590.223)
(72.030.483) (307.345.551)

(3.269.065)

3.367.268

98.203

(197 719.150)

201.086.418

3.367.268

Eit hjikrunaheimiti, hisrckstra$jddur. Arsrcikniogur 201 5 Fjdrh@dir i kr6num
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Skf ringar

ReikningsskilaaAferOir

1. Grundv0llurreikningsskila

Arsreikningurinn er ger6ur isamrami vid l69 um ersreikninga og regluger6 um framsetningu o9 innihald ersreikninga

Arsreikningurinn er ger6ur samkvemt 6verdlei6r6ttri kostna6arver6sreglu og er i islenskum kr6num og imeginatri6um
ger6ur eftir sdmu reikningsskilaaoferdum og notadar voru 6116 d6ur.

2. Peningalegar eignir og skuldir

Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verdtryggingu eru ferdar mi6a6 vi6 visitdlur sem toku gildi 1. janiar
20'16. Breylingar sem myndast eru fardar i rekstrarreikning

3. Tekjur vegna ibfoarr6ttar

Tekjur vegna ibioarr6ttar eru rciknadat 2o/o af seldum framreiknuoum ibudarr6tti i samrami viO samninga um ibudarrdtt,
og hakka um 2,4 millj kr. milli era.

4. Framreiknadar innborganirvegna ibu6arr6ttar

Framreiknadar innborganir vegna ib06arr6ttar hakkudu [r 30,2 millj. kt eti6 2014 i kr 54,7 millj. kr. 6ri6 20'15. Breyting
6 framreiknuOum innborgunum vegna ibodarrdttar er midud vi6 hakkun e visitOlum ad teknu tilliti til inn- og itborgana
vegna ib0danna a arinu

Ei hjikrunaheimili, hisrekstrarst61ut. Arcreikningu 201 5 FjArh@6i i kr6num
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Skf ringar

5. Afskriftir og varanlegir rekstrarfjarmunir

Oryggisibo6ir hafa veri6 endurmetnar til gangvirdis af 6hedum matsadila. Hakkun e b6kfardu ver6i fasteigna til
gangvirOis e('fafi e s6rstakan reikning medal eigin [ar. Arlega er mismunur 6 gjaldferoum afskriftum samkvamt
rekstrarreikningi og peim afskriftum sem f€r6ar hef6u veri6 mi6a6 vid upphaflegt kostnadarverd, far6ur til hakkunar 6
or66stdfu0u eigin fe

Adrir varanlegir rekstrarlarmunir eru f@rdir til eignar a kostnaoarverdi Fra kostnaoarverdi eru dregnar reiknaoar
afskrifrir Kostna6arverd varanlegra rekstrarfiarmuna samanslendur af kaupverdi og kostnadi vi6 a6 koma eignunum i
videigandi nothafl 6stand Afskriftir eru reikna6ar sem fastur erlegur hundradshluti af kostnadarverdi mi6a6 vid
eatla0an endingartima.

1%

1ovo

Varanlegir rekstrar[6rmunir greinast pannig

Ahdld og taki

Stofnver6 'l /1

Almennur
byggingar-

kostnadur

1763.453.022
0

Oryggis-

ibU6ir

5.919 344.2't 8
't.222.778.793

BunaOur, teki
og listaverk

208.348.268

0

Samtals

7.891 145 508
1.222 778 793Endurmat ersins

Stofnvero 31/12 1.763.453.O22 7.142.123 011 208.348.268 9113.924.301

Afskriftir '1l1

Afskriftir ersins

314.103 684 437 401 011 188.04't.831 939.546.526

B6kfart verd 1.449.349.338 6.704.722 000 20.306437 8.174.377.775

Fasteigna- og brunabotamat eigna ierslok 2015 sundurlioast me6 eftirfarandi hatti (i bus kr.):

Fasteignamat Fasteignamat Fasteignamat Brunab6tamat
h0seigna l66a samtals huseigna

Hj0krunarheimili

296.469.154
17 634.530

378.296.'196

59 104.8'15

187.990.615

51.216
862.755 965

76 790.561

Oryggisib EirarhUsum
Oryggisib Eirhrimrum
Hla6hamrar eldra h0s
oryggisib. Fr6dengi ...

1.994.220
496.850

1.048 350
395 150

2.695.440

173 100
27 400

1'14.080

49 615
314.960

2 167.320
524.250

1.162.430
444.765

3 010.400

2 946.288
969.971

1.028.407
439.133

3.514.962
6 630.0'10 679 '155 7.309 165 8.898.761

Eit hjikrunarheimili, hisrekstrasjodur Arsreikningur 20 I 5 Fj6rh@0i i kronun
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Skf ringar

6. oinnkomnar tekjur vegna afskrifta ib[6arr6ttar

oinnkomnar tekiur vegna afskrifta ibuoarrettar lekka um 102,2 millj. kr. Breyting milli 5ra er mismunur innborgana og
itgrei6slna ibtdarrettar.

7. Langtimaskuldir

Skuldir vi6 ib06alanasjo6, lifeyrissj6di og skuldabref EIR 14 - 1 eru tryggoar med vedi i Htidarhrisum 3-7 i Reykjavik,
Hla6h0mrum 2 i Mosfellsba, og Fr66engi 1 - 11 i Reykjavik og eru verdtryggOar me6 visitdlu neysluveros. Afborganir
neslu fimm ara af langtimaskuldum sundurli6ast me6 eftirfarandi hatti:.

Ari6 2016

fui6 2017

Ari6 2018

Ari6 20'19

Ati6 2O2O

50.091.'118

51 844 307

53.658.858

55.536.918

57.44O.710

6.793.231.223Si6ar

7 061.843 ',t34

8. lnnborganir ib(6arr6tthafa

lnnborganir ib06arr6tthafa nemu um 1.600 millj6num kr. ierslok 20'15 en voru 1828 millj6nir kr ari6 66ur Sta6a
innborgana vegna kaupa 6 ib0darr6tti er framreiknuO m v. hakkun e visitdlum

9. Ojafnad eigi6 f6

0jafna6 eigi6 f6 1/1 2O15 (2.763.912 605)
Tekjuafgangur arsins
ojafnad eigi6 f6 31/12 2015 (2.780.138 841)

Etr hqkrunaheimili, hiyekstrarsjbdur. Arsrcikningur 201 5 Fjdrhadir i kfinum
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Skliringar

10. A6rar upplysingar

Fjarhagsstaoa Eirar

A einu 2O14 voru naudasamningur gagnvart heim a6ilum sem eiga inni ibUOarr6ttargreioslu formlega stadfestur og Eir
klaradi einnig samkomulag viO [bU6alanasj66 og lifeyrissjoOi vegna vanskila lana, en med samliomulaginu battust
vanskilin vid hdfu6st6l lana og endurgrei6slutiminn lengdur

i 6rslok 2015 voru dryggisibudir endurmetnar til gangvirdis samkvamt mati 6he6ra malsadila. pannig hefur eigid f6
Hosrekstrarsj6ds Eirar batnad verulega og er j6kv€tt i erslok 2015. Rekstrar- og greidsluaatlanir Eirar gera ra6 fyrir
jakva6u ferstreymi til lengri tima. Aatlanir gera red fyrir aO handbert f6 ver6i negilegt til a6 standa straum af
alborgunum og vdxtum lana I nastu 6ra Ssamt pvi a6 standa undir hefdbundnum rekstri. Sljorn Eirar telur pvi a6
rekstrarhefl s6 tryggt nastu drin. Vi6 hina iarhagslegu endurskipulagningu sem atti s6r sta6 e arinu 2014 hefut
framsetning 6 skuldahli6 efnahagsreiknings breyst verulega og pannig hefur veltur5rhlutfall Eirar batnad verulega

Breyting a fyrirkomulagi rekstrar

I kldlfar naudasamninga Eirar, hjokrunarheimilis ses. yfirt6k Eir - Oryggisib06ir ehf. allan rekstur ibU6a i eigu Eirar.
B6kfart ver6 pessara eigna eru 8.174,3 millj kr. en skuldir vegna pessara eigna nema 7.062,5 millj kr. ierslok 2015.

Af ofangreindri !drhad grei6ir Eir - oryggisib06ir ehf. afborgarnir og vexti af romlega 5.250 mittj. kr. og rekstrarsj66ur
Eirar alborgarnir og vexti af 1.500 millj. kr., sem er i samremi vi6 skuldauppgjOr og sampykki velferoa1166uneytis. A
moti hefur hUsrekstrarsjodur Eirar ses. leigutekjur sem nema afskrifrum 6rsins.

Eir hiiktunarheimiti, hisrcks!rcrcjbdur. Arsreikningu 201 5 Fl6rh@di I kronum


