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Formáli 

Ritgerð þessi er BS lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands vorið 2018 og hefur 

6 (ETCS) eininga vægi. Í ritgerðinni er farið yfir ársreikninga Kvenfélagasambands Íslands 

á árunum 1949-2015 og helstu tekjustofnar sambandsins greindir. Helstu tölum er síðan 

breytt yfir á verðlag 2015 til að sjá þær breytingar sem hafa orðið í umfangi sambandsins 

síðan árið 1949. Fyrirfram hafði verið ákveðið að tekjugreina sambandið aftur til ársins 

1930 en því miður voru ársreikningar áranna 1930-1948 ekki fundnir sem og áranna 1962-

1968 og ársins 1981. 

Höfundur sendir þakkir til Einars Guðbjartssonar fyrir góða leiðsögn og hjálp við gerð 

ritgerðarinnar og til fjölskyldu og vina fyrir ómældan stuðning og hvatningu þegar reyndi 

á.
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um tekjugreiningu á ársreikningum Kvenfélagasambands Íslands. 

Kvenfélögin eru frjáls félagasamtök sem vinna að ófjárhagslegum markmiðum og með 

hag samfélagsins að leiðarljósi og er Kvenfélagasamband Íslands regnhlífarsamtök 

kvenfélaganna á Íslandi. Í dag eru í kringum 150 kvenfélög með um 4.500 meðlimi 

starfandi innan KÍ. 

Gerð var skrifborðsrannsókn við vinnslu þessarar ritgerðar og voru ársreikningar 

sambandsins skoðaðir aftur til ársins 1949. Því miður höfðu nokkrir ársreikningar glatast 

yfir árin og eru það árin 1963-1968 sem og árið 1981. Árinu 1981 var sleppt úr umfjöllun 

þessarar ritgerðar en tekjur áranna 1963-1968 voru framreiknaðar til samanburðarhæfis 

áratugarins 1961-1970. Þar af leiðandi eru heildartekjur sambandsins á áratuginum 1961-

1970 ekki alveg áreiðanlegar. Til að þeir útreikningar sem gerðir voru væru 

samanburðarhæfir voru allar upphæðir reiknaðar að verðlagi ársins 2015 og var einnig 

gert ráð fyrir þeirri krónubreytingu sem átti sér stað í byrjun árs 1981. 

Helstu tekjuliðir Kvenfélagasambands Íslands í gegnum árin hefur verið ríkissjóður, 

Hallveigarstaðir, Húsfreyjan og aðildarfélögin auk annarra liða. Á fyrsta áratugi starfsemi 

KÍ var hlutfall ríkissjóðs af heildartekjum 98,37% en á árunum 2011-2015 hafði hlutfallið 

snarlækkað og var 40,09%. Hlutfall tekna úr ríkissjóði fyrir öll árin 1949-2015 voru rétt 

60%. Heildartekjur sem sambandið hefur fengið úr ríkissjóði eru um 375 milljónir króna á 

verðlagi 2015. 

Kvenfélagasamband Íslands hefur komið að mörgun málefnum, til að mynda fyrstu 

mæðrastyrktsnefndinni, Styrktarfélagi vangefinna, Ljósmæðrafélagi Íslands og margt 

fleira. 
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1  Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að fara yfir ársreikninga Kvenfélagasambands Íslands og 

að greina helstu tekjustofna þess sem og að skoða hvernig samsetning tekna sambandsins 

hefur breyst yfir árin. 

Í samvinnu við Kvenfélagasambandið sem og Kvennasögusafnið, fékk höfundur aðgang 

að öllum ársreikningum félagsins og eru allar tölur sem rætt er um í þessari ritgerð 

fengnar þaðan. Kvennasögusafnið var stofnað í ársbyrjun árið 1975 og er helsta markmið 

þess að safna saman og varðveita hvers kyns prentað mál  um sögu íslenskra kvenna. 

(Kvennasögusafn, e.d.). Þær vísitölur sem notaður voru til útreikninga á tekjum 

Kvenfélagasambandsins voru fengnar af vefsíðu Hagstofu Íslands.  

Því miður voru nokkrir ársreikningar sem höfðu glatast yfir árin og skal því taka fram 

að árið 1981 verður ekki tekið með í umfjölluninni í þessari ritgerð og að heildartekjur 

1961-1970 eru ekki áreiðanlegar þar sem það vantaði ársreikninga 1963-1968 sem voru 

framreiknaðir. Að fyrstu hafði höfundur huga á að skoða fjárhag Kvenfélagasambandsins 

aftur til stofnunar þess en því miður fundust ekki ársreikningar fyrir 1948 og fyrr og hefst 

því tekjugreiningin á árinu 1949.  

Að fyrstu verður Kvenfélagasambandið kynnt og saga þess og hlutverk í menningu 

íslenskra kvenna skoðað og frá því greint í sér kafla. Að öðru eru ræddar áhrifabreytur á 

útreikninga og hvernig útreikningarnir voru gerðir. Í þriðja kafla eru helstu tekjustofnar 

Kvenfélagasambandsins útskýrðir og í fjórða kafla eru niðurstöðurnar ræddar, fyrst eftir 

áratugum, síðan yfir allt tímabilið og að lokum eru niðurstöðurnar ræddar og einstakir 

tekjuliðir teknir fyrir og skoðaðir. 
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2 Kvenfélagasamband Íslands 

 

Kvenfélagasamband Íslands (KÍ) var stofnað árið 1930 með það að markmiði að 

sameina öll kvenfélög landsins. Í KÍ eru 17 héraðs- og svæðasambönd og innan þeirra eru 

um 154 kvenfélög.  (KÍ, e.d. -C). Kvenfélagasambandið eru samtök þar sem að störf þess 

eru að mestu unnin af sjálboðaliðum og eru fáir launaðir starfsmenn sem sjá um daglegan 

rekstur. Helstu tekjur sambandsins eru gjafir og styrkir og að auki þær fjáraflanir sem að 

félagið stendur fyrir. (Hildur Helga Gísladóttir, munnleg heimild, 26 janúar 2017). 

Þegar stofnun sambandsins stóð til var boðað til funda. Þessir fundir urðu að endingu 

12 talsins og mættu á þá fulltrúar úr helstu kvennasamböndum landsins. Á þessum 

fundum var tilgangur sambandsins ræddur, nafn ákveðið og mörg erindi um fræðslu og 

kennslu kvenna rædd. Á tólfta og síðasta fundinum var gengið til kosninga og var 

Ragnhildur Pétursdóttir kosin fyrsti forseti Kvenfélagasambandsins. (Thorlacius, 1981). 

Til að byrja með voru einu fjárráðin þau sem búnaðarþing hafði samþykkt að veita til 

að hefja starfið. Var því strax hafist handa við að sækja um fjárveitingu frá Alþingi. Við 

rekstur fyrsta áratugarins fengust fjárframlög frá ríkinu upp á 1.000-2.000 kr og 

Búnaðarþing lagði fram 1.500 kr fyrstu árin sem seinna lækkaði niður í 1.000 kr og var það 

fjárveitingin í nokkur ár. (Thorlacius, 1981). 

Árið 1944 jókst fjárframlag frá Alþingi sem gerði K.Í. það kleift að ráða til sín 

framkvæmdastjóra og opna skrifstofu. Fyrsti framkvæmdastjóri félagsins var Svafa 

Þórleifsdóttir. Svafa var vel að þessum titli komin en þess er getið í afmælisriti 

Kvenfélagasambandsins að Svafa hafi verið „[hún var] fróð um marga hluti og þá ekki síst 

málefni íslenskra kvenna, en hag þeirra bar hún fyrir brjósti til hins síðasta og hvatti þær 

til samstarfs og sóknar til betra mannlífs.“ (Thorlacius, 1981).  

Þegar fyrsta skrifstofa Kvenfélagasambandsins var opnuð var hún til byrjunar í 

húsakynnum Búnaðarfélags Íslands. Á landsþingi árið 1945 var fjallað um aðild K.Í að 

Hallveigarstöðum og þar ákveðið að tryggja sér húsnæði. Það var þó ekki fyrr en árið 1967 

sem að skrifstofa KÍ færðist yfir á Hallveigarstaði. (Thorlacius, 1981).  
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Á landsþingi árið 1947 urðu forsetaskipti þar sem Ragnhildur Pétursdóttir lét af 

störfum og tók systir hennar Guðrún við. Á sama þingi var Ragnhildur kosin heiðursforseti 

sem viðurkenningu fyrir það mikla „brautryðjendastarf sem hún hafði unnið“. (Thorlacius, 

1981). 

Árið 1953, á 10. Landsþingi sambandsins, gerðist eiginkona þáverandi forseta, Dóra 

Þórhallsdóttir, verndari sambandsins (Thorlacius, 1981) og var það hefð að forsetafrú 

væri verndari starfsins en nú er það Forseti Íslands sem gegnir þeirri stöðu. (Hildur Helga 

Gísladóttir, munnleg heimild, 26 janúar 2017). 

Kvenfélagasamband Íslands hefur í gegnum tíðina verið mjög virkur styrktaraðili 

menningar- og menntamála sem og líknarmála auk þess að hafa komið að ýmsum 

söfnunum og verkefnum. Í bók Sigríðar Thorlacius, Margar hlýjar hendur, eru mörg 

málefni talin upp sem Kvenfélagasambandið hefur styrkt eða staðið fyrir í fjölda ára. 

Fjöldi kvenfélaga undir Kvenfélagasambandi Íslands hefur breyst nokkuð á þeim árum 

sem það hefur verið starfandi. Til dæmis má nefna að árið 1947 voru 182 félög með 9.790 

félaga og árið 1961 hafði sá fjöldi aukist í 216 félög með 14.183 meðlimum. (Thorlacius, 

1981). Frá árinu 1961 og til ársins 2016 höfðu þessar tölur lækkað, en þá voru 154 félög 

innan Kí með í kringum 4.500 meðlimi. (KÍ, e.d. -B). 

Samfélagslegur hagnaður af kvenfélögum á Íslandi er mikill og er vert að nefna að 

vegna kvenfélaga hefur mörgum félögum og samtökum verið komið á fót. Þar má nefna 

fyrsta mæðrafélagið, styrktarfélag vangefinna, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, 

fæðingardeild Landspítalans og Ljósmæðrafélag Íslands. Einnig hafa héraðssambönd 

verið dugleg að styrkja stofnanir á sínu landssvæði, hafa heilu landshlutarnir safnað fyrir 

elliheimilum, sjúkrahúsum og skólum. (Thorlacius, 1981). 
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3 Aðferðarfræði 

Fenginn var aðgangur að ársreikningum Kvenfélagasambandsins og gerð ákveðin 

skrifborðsrannsókn á þeim. Skrifborðsrannsókn (Secondary research/desk analysis e.) fer 

þannig fram að rannsakandi nýtir sér gögn sem annar hefur safnað og gefið út, á blaði eða 

á netinu og túlkar niðurstöður þess (Flick, 2011). Ástæða fyrir nafninu skrifborðsrannsókn 

er sú að þessa tegund rannsóknar er hægt að gera á meðan rannsakandi situr við 

skrifborð. (Management study guide, e.d.) 

Í byrjun vinnslu við rannsóknina leitaðist höfundur eftir öllum ársreikningum aftur til 

stofnunar árið 1929 en eingöngu fundust ársreikningar aftur til ársins 1949. Þegar 

höfundur fór yfir ársreikningana og skoðaði þá var áherslan eingöngu lögð á tekjuhlið 

þeirra. Nokkrir ársreikningar hafa því miður glatast í gegnum árin og fundust ekki 

ársreikningar fyrir árin 1962-1968 sem og árið 1981. 

Að fyrstu skráði höfundur allar tekjur Kvenfélagasambandsins eftir árum í eitt stórt 

skjal. Næst var heildarskjalinu skipt niður eftir áratugunum sem fram koma hér seinna í 

ritgerðinni. Voru þá reiknaðar heildartekjur sem og hlutfall hvers tekjuliðar af 

heildartekjunum. Að lokum voru heildartölurnar dregnar saman í enn annað skjal til að 

skoða heildartekjur Kvenfélagasambandsins á árunum 1949-2015 og til að sjá breytingu 

einstakra tekjuliða í gegnum árin.  

Til að finna raunverulega breytingu tekna færði höfundur allar tekjur yfir á verðlag 

2015 og var notast við neysluverðsvísitölur sem gefnar voru út af Hagstofu Íslands. Einnig 

þurfti að gera ráð fyrir krónubreytingunni sem átti sér stað árið 1981.  

3.1 Verðlagsbreytingar 1949-2015 

Peningar gegna því hlutverki meðal annars að vera mælieining á verðmæti. Þó svo að 

upphæðin sé sú sama á milli ára þá breytist virði hennar. Þá getur verið að minna sé hægt 

að kaupa fyrir sömu upphæð og áður og er þetta almennt kallað verðbólga. (Magnússon, 

2012).  
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Því var mikilvægt, að fyrir þá útreikninga sem þessi ritgerð byggir á, að tekið yrði tillit 

til þeirra verðlagsbreytinga sem hafa átt sér stað yfir árin og þeirrar krónubreytingar sem 

átti sér stað árið 1981 til þess að upphæðirnar séu samanburðarhæfar.  

Tafla 1. Breytingar á neysluverðsvísitölu á grunni ársins 1939. 

Ár   Vísitala á grunni ársins 1939  

1939 
                                                 

102,90      

1949 
                                                   

330,2      

1959 
                                                   

777,6      

1969 
                                               

2.150,8      

1979 
                                             

26.870,9      

1989 
                                           

669.127,5      

1999 
                                       

1.001.228,3      

2009 
                                       

1.820.241,0      

2015 
                                       

2.260.871,8      

 

 

3.1.1 Krónubreyting árið 1981 

Árið 1981 átti sér stað myntbreyting sem í sér fól að tvö núll voru tekin aftan af 

krónunni. Það þýddi að hægt var að skipta hverjum 100 gömlum krónum út fyrir eina nýja 

krónu.  (Magnússon, 2001).  Þar af leiðandi eru tvö núll tekin aftan af útreikningunum fyrir 

öll árin fram að 1981. 

Í grein sem að Grétar Júníus Guðmundsson ritaði fyrir Viðskiptablað Morgunblaðsins 

(2008) nefnir hann nokkur dæmi um ástæður þessarar myntbreytingar. Ef núllin tvö hefðu 

ekki verið tekin aftan af krónunni myndi brauð, sem í dag kostar í kringum 300 krónur úti 

í búð, kosta í gömlum krónum 30 þúsund.  Annað dæmi væri bíóferð, en í dag er miðinn 

seldur í kringum 1.500 krónur. Þetta þýðir að miðinn myndi kosta í kringum 150.000 

gamlar krónur.  Til samanburðar nefnir Grétar Júníus frá því þegar Seðlabanki Zimbabwe 
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tók átta núll aftan af dollaranum hjá sér. Því má ætla að helsta ástæða þessarar 

krónubreytinga hafi verið til einföldunar. 

Þegar höfundur talar um að upphæðirnar fram að árinu 1981 séu á verðlagi 2015 þá 

hefur krónubreytingin nú þegar verið tekin til greina. 

 

3.1.2 Breyting yfir á verðlag 2015 

Ekki er nóg að skoða upphæðirnar út af fyrir sig og hvernig þær hafa breyst með 

árunum. Þörf er á því að reikna upphæðirnar yfir á verðlag 2015 til þess að sjá 

raunbreytingu á umfangi Kvenfélagasambandsins. Þegar upphæðir eins árs eru reiknaðar 

yfir á verðlag annars árs er notast við eftirfarandi jöfnu, hér er dæmi tekið með árið 1990: 

 

Tekjur 1990 * (vísitala2015/vísitala1990) = tekjur 1990 á verðlagi 2015 

 

Við útreikningana var notast við meðaltalsvísitölu ársins fyrir hvert ár fyrir sig og eins og 

áður hefur verið nefnt er stuðst við neysluverðsvísitölurnar í þessari ritgerð sem fengnar 

eru af heimasíðu Hagstofu Íslands.  

 

3.2 Framkvæmd útreikninga 

Það fyrsta sem höfundur gerði var að safna saman öllum tekjum 

Kvenfélagasambandsins fyrir hvert ár og hafa í sama skjalinu. Því næst var upphæðunum 

breytt með formúlunni sem er nefnd hér að ofan og þær fundnar á verðlagi ársins 2015 

sem og gert var ráð fyrir krónubreytingunni þegar svo bar undir. Næst var heildarskjalinu 

skipt niður í þá áratugi sem höfðu verið ákveðnir fyrirfram og summur allra flokka fundnar 

ásamt hlutfalli þeirra af heildartekjum. Fyrir árin 1949-1980 gerði höfundur þá 

krónubreytingu sem var nefnd og einfaldlega fjarlægði tvö síðustu núllin af upphæðunum 

og námundaði að næstu einingu. 

Að lokum voru heildartölur allra áraflokkanna teknar saman og reiknaðar voru 

heildartekjur og -hlutföll fyrir allt tímabilið sem um er rætt hér á eftir. 
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4 Útskýringar á helstu tekjustofnum 

 

4.1 Ríkissjóður 

Ríkissjóður hefur verið ötull styrktaraðili Kvenfélagasambands Íslands frá stofnun þess. 

Ekki eru styrkir ríkissjóðs sundurliðaðir í ársreikningunum heldur eingöngu ein upphæð 

nefnd.  

4.2 Húsfreyjan 

 

Húsfreyjan er tímarit sem er gefið út af Kvenfélagasambandi Íslands og var það fyrst 

gefið út árið 1949.   Þetta tímarit er gefið út fyrir konur sem geta lesið íslensku og er hluti 

af sögu og menningu íslenskra kvenna.  (KÍ, e.d. -A). Afkoma Húsfreyjunnar var tekið með 

í ársreikningum til ársins 1980 og var hluti af heildartekjum en á árunum eftir það var 

afkoma hennar eingöngu getið. 

4.3 Hallveigarstaðir 

Hallveigarstaðir hefur verið heimili Kvenfélagasambandsins síðan árið 1967. Í sama 

húsnæði eru einnig Kvenréttindafélag Íslands og Bandalag kvenna í Reykjavík. Þessi 

kvennasamtök skiptast á því að sjá um húsið og leigja það einnig út til Sendiráðs Kanada 

á Íslandi. (Hildur Helga Gísladóttir, munnleg heimild, 26 janúar 2017). Því eru þær tekjur 

sem koma frá Hallveigarstöðum leigugreiðslur sendiráðsins sem og þóknun fyrir þau ár 

sem KÍ sér um rekstur húsnæðisins. 

4.4 Vaxtatekjur 

Vaxtatekjur voru reiknaðar sem hluti af heildartekjum í ársreikningum 

Kvenfélagasambandins á árunum 1949-1962 og einnig árið 1974. Utan þessara ára þá 

voru vaxtatekjurnar ekki reiknaðar með í heildartekjum. 
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4.5 Aðildarfélög 

Það er ekki fyrr en árið 1982 sem ársreikninar KÍ nefna árgjöld aðildarfélaga og því má 

ætla að þau hafi ekki verið tekin upp fyrr en þá. Undir þennan tekjulið falla einnig ýmsar 

greiðslur frá aðilarfélögum. 

4.6 Leiðbeiningastöð heimilisins 

Leiðbeiningastöð heimilisins er eign Kvenfélagasambandsins og sér sambandið um 

rekstur hennar. (KÍ, e.d.). Leiðbeiningastöðin gefur ýmis ráð og upplýsingar sem koma að 

heimilishaldi, svosem eldamennsku og þrifum. Leiðbeiningarstöðin gefur út tímarit 

fjórum sinnum á ári og er einnig hægt að hringja til stöðvarinnar gjaldfrjálst til að nálgast 

upplýsingar. (Leiðbeiningastöð, e.d.) 

4.7 Aðrir tekjuliðir 

Aðrir tekjuliðir sem ekki þurfa frekari útskýringar eru styrkir og gjafir frá fyrirtækjum 

og einstaklingum, hvers kyns tekjur vegna funda og þinghalds, sala á fræðsluritum, 

kortum og hvers kyns öðrum munum (til styttingar: sala muna), húsaleiga, kennslulaun 

og að lokum sérstakar safnanir og verkefni. 
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5 Niðurstöður 

Sambönd eins og Kvenfélagasambandið reiða sig að mestu leyti á framlag frá ríkinu og 

styrkjum frá öðrum stofnunum og einstaklingum. Aðrir tekjuliðir eru félagsgjöld 

aðildarfélaganna sem og ýmsar greiðslur frá þeim, framlag og þóknum frá 

Hallveigarstöðum, sala á margs kyns vörum; helst þá sala fræðslurita og korta, framlag 

Húsfreyjunnar, tekjur vegna fundahalds og þinga, og að lokum tekjur sem koma úr 

sérstökum söfnunum og verkefnum. 

5.1 Útreikningum skipt í ár 

Þar sem útreikningarnir ná aftur til ársins 1949 þá var ákveðið að skipta þessum 

árafjölda niður eftir áratugum. Fyrst er byrjað á 12 árum eða 1949-1960, síðan 1961-1970, 

1971-1980, 1981-1990, næst 1991-2000, síðan 2001-2010 og lokakaflinn spannar síðan 5 

ár, eða 2011-2015. Í töflum eitt til þrjú hefur krónubreytingunni verið beitt og sýna 

upphæðir á verðlagi 2015 því sanna mynd. 

 

5.1.1 1949-1960 

Heildartekjur Kvenfélagasambandsins á árunum 1949-1960 námu 1.975.789 krónum 

og á verðlagi 2015 jafngildir það 73.373.666 krónum. Langstærsti tekjuliðurinn þennan 

áratuginn er framlag ríkissjóðs en þau námu 98,59% af heildartekjum áratugarins eða rétt 

rúmar 72 milljónir króna. Vaxtatekjur námu 0,77% af heildartekjum, kennslulaun 0,3% og 

að lokum voru það aðrir liðir sem námu 0,35% af heildartekjunum. Aðrir liðir eru hér 

húsaleiga, sala muna, styrkir og gjafir og sérstakar safnanir og verkefni. 

Tafla 2. Tekjuskipting á árunum 1949-1960. 

Tekjuliður   Upphæð í krónum  
Upphæð á 

verðlagi 2015 
 Hlutfall af 

heildartekjum  

 Ríkissjóður  
                                  
1.950.000      

                        
72.337.296      98,59% 

 Vaxtatekjur  
                                        
16.245      

                              
562.569      0,77% 

 Kennslulaun  
                                          
3.856      

                              
220.563      0,30% 
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 Aðrir liðir  
                                          
4.801      

                              
253.238      0,35% 

 Samtals  
                                  
1.975.789      

                        
73.373.666        

 

 

 

Mynd 1. Tekjuskipting á árunum 1949-1960. 

 

 

 

 

 

5.1.2 1961-1970 

  

 Fyrir þennan áratug voru því miður ekki allir ársreikningar tiltækir. Eingöngu fundust 4 af 

þeim tíu sem annars væru í umfjöllun þessa áratugar. Því gaf höfundur sér það bessaleyfi 

að framreikna upphæðirnar svo þær væru samrýnalegri öðrum áratugum. 

Heildartekjur þeirra fjögurra ársreikninga sem fundust voru rétt tæpar tvær milljónir. Eftir 

framreikning var þessi upp upphæð rétt undir fimm milljónum. Á verðlagi 2015 voru 

gefnar heildartekjur 27.191.013 krónur og framreiknaðar heildartekjur á verðlagi 2015 

 Ríkissjóður  Vaxtatekjur

 Kennslulaun  Afkoma Leiðb.stöðvar heimilisins

 Aðrir liðir
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voru tæpar 70 milljónir króna. Ríkissjóður var stærsti tekjuliðurinn en framlag ríkissjóðs 

nam 87,18% heildarteknanna, tæpar 60 milljónir króna á framreiknuðum heildartekjum. 

Nánari útlistun á skiptingu teknanna má sjá í töflu 2. 

 

Tafla 3. Tekjuskipting á árunum 1961-1970. 

Tekjuliður 
Upphæð í 
krónum 

Framreiknað í 
krónum 

Upphæð á 
verðlagi 2015 

Framreiknað á 
verðlagi 2015 

Hlutfall af 
heildartekjum 

Ríkissjóður 1.663.352 4.158.381 23.704.281 59.260.702 87,18% 

Húsfreyja 115.164 287.909 1.350.656 3.376.640 4,97% 

Sala muna 53.088 132.720 546.883 1.367.207 2,01% 
Sérstakar safnanir og 
verkefni 40.880 102.199 239.757 599.393 0,88% 

Tekjur vegna funda 28.142 70.356 1.079.349 2.698.373 3,97% 

Vaxtatekjur 9.677 24.193 245.544 613.861 0,90% 

Kennslulaun 1.000 2.500 24.543 61.357 0,09% 

Samtals 
             
1.911.303      

                      
4.778.257      

                        
27.191.013      

                                 
67.977.532        

 

 

Mynd 2. Hlutfallskipting heildartekna á árunum 1961-1970 

 

Ríkissjóður Húsfreyja

Sala muna Sérstakar safnanir og verkefni

Tekjur vegna funda Vaxtatekjur

Kennslulaun
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5.1.3 1971-1980 

Heildartekjur KÍ á árunum 1971-1980 námu tæpum 50 milljónum, áður en 

myntbreytingin varð árið 1980 þegar að tvö núll voru felld niður. Reiknaðar tekjur á 

verðlagi 2015 eru rétt tæpar 9,5 milljónir eða um 950 m.kr. m.v. fyrir myntbreytingu. 

Hlutfall ríkissjóðs af heildartekjum minnkar frá seinasta áratug og er nú í kringum 70% eða 

65.953.664 krónur á verðlagi 2015. Annar stærsti tekjuliður þessa áratugar er sala 

fræðslurita, korta og annara muna og nemur sá liður 17,65% af heildartekjum eða tæp 17 

milljónir á verðlagi 2015. Þriðji stærsti tekjuliðurinn er síðan Húsfreyjan en tekjur af henni 

námu 8.394.238 krónum á verðlagi 2015 eða tæpum níu prósentum. 

Í ársreikningum þessar áratugar var það eingöngu árið 1974 sem að sambandið taldi 

vaxtatekjur með til heildartekna.  

Tafla 4. Tekjuskipting á árunum 1971-1980. 

Tekjuliður Upphæð í krónum Upphæð á verðlagi 2015 Hlutfall af heildartekjum 

Ríkissjóður             30.859.896                              65.953.664      69,50% 

Sala muna               9.045.529                              16.748.899      17,65% 

Húsfreyja               7.431.757                                 8.394.238      8,85% 

Aðildarfélög               2.006.013                                 2.335.678      2,46% 

Sérstakar safnanir og verkefni                   144.602                                    787.905      0,83% 

Vaxtatekjur                   149.685                                    677.896      0,71% 

Samtals             49.637.483                              94.898.280        

 

 

Mynd 3. Hlutfallsskipting heildartekna á árunum 1971-1980. 

Ríkissjóður Sala muna

Húsfreyja Aðildarfélög

Sérstakar safnanir og verkefni Vaxtatekjur
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5.1.4 1981-1990 

Heildartekjur Kvenfélagasambandsins á árunum 1981-1990 námu rúmum 65 

milljónum á verðlagi 2015. Framlag úr ríkissjóði var 52,98% af heildartekjunum eða rétt 

tæpar 35 milljónir á verðlagi 2015. Sala muna eru 12.346.233 krónur á verðlagi 2015 sem 

er 18,84% af heildartekjum en það er hækkun um 1,19 prósentustig á milli ára. Nýr 

tekjuliður bætist hér í hópinn en það er framlag og þóknun frá Hallveigarstöðum og á 

þessum áratug nemur sá tekjuliður 10,57% af heildartekjum eða rétt tæpar sjö milljónir á 

verðlagi 2015. Aðrir liðir sem sjá má í töflu 4 eru styrkir og gjafir, greiðslur frá 

aðildarfélögum og tekjur vegna funda. Nánari útlistun tekna á árunum 1981-1990 má sjá 

í töflu 4. 

Vert er að nefna að ársreikningur 1981 er ekki með í útreikningum þessa áratugar þar 

sem hann var ekki fundinn. 

Tafla 5. Tekjuskipting á árunum 1981-1990. 

Tekjuliður 
Upphæð í 
krónum Upphæð á verðlagi 2015 Hlutfall af heildartekjum 

Ríkissjóðir              6.231.000                              34.726.158      52,98% 

Sala muna              2.081.845                              12.346.233      18,84% 

Hallveigarstaðir              1.953.863                                6.929.700      10,57% 

Sérstakar safnanir og verkefni              1.243.300                                3.681.296      5,62% 

Annað              1.925.858                                7.862.792      12,00% 

Samtals            13.435.866                              65.546.180        

 

 

Mynd 4. Hlutfallsskipting heildartekna á árunum 1981-1990. 

Ríkissjóðir Sala muna Hallveigarstaðir Sérstakar safnanir og verkefni Annað
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5.1.5 1991-2000 

Heildartekjur á árunum 1991-2000 námu 103.872.396 krónum á verðlagi 2015 og er 

það hækkun um tæpar 40 milljónir milli áratuga. Ríkissjóður er ennþá stærsti tekjuliðurinn 

og nemur hann rétt rúmum 37 milljónum króna á verðlagi 2015. Hlutfall ríkissjóðs af 

heildartekjum hefur hins vegar lækkað um tæp 17% milli áratuga og er nú 35,64%. Tekjur 

frá aðildarfélögunum er annar stærsti tekjuliðurinn þennan áratuginn en hann nemur rétt 

rúmum 16 milljónum króna á verðlagi 2015 eða 15,42%. Framlag og þóknum frá 

Hallveigarstöðum nær síðan 15 prósentum eða rúmum 15 milljónum á verðlagi 2015. 

Hlutfallslega minnkar framlag Hallveigarstaða frá síðasta áratug þó svo að upphæðin hafi 

hækkað um tæpar níu milljónir. 

 

 

 

Tafla 6. Tekjuskipting á árunum 1991-2000. 

Tekjuliður Krónur Verðlag 2015 Hlutfall 

Ríkissjóður             15.200.000                              37.014.995      35,64% 

Aðildarfélög               6.603.654                              16.018.453      15,42% 

Hallveigarstaðir               6.226.581                              15.582.259      15,00% 

Styrkir og gjafir               4.082.052                                 9.712.646      9,35% 

Sala muna               3.603.189                                 9.098.712      8,76% 

Annað               6.796.161                              16.445.330      15,83% 

Samtals             42.511.637                            103.872.396        
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Mynd 5. Hlutfallskipting heildartekna á árunum 1991-2000. 

 

5.1.6 2001-2010 

Heildartekjur Kvenfélagasambands Íslands á árunum 2001-2010 námu tæpum 150 

milljónum á verðlagi 2015. Hlutfall ríkissjóðs hækkaði aftur og var rúm 55% af 

heildartekjum áratugarins eða 84.180.419 krónur á verðlagi 2015. Hluti aðildarfélaganna 

af heildartekjum sambandsins jókst einnig og var á þessum áratug 17,91% sem er í 

kringum 2,5 prósentustiga aukning. Voru heildartekjur frá aðildarfélögunum á þessum 

áratug 26.805.765 krónur á verðlagi 2015. Styrkir og gjafir frá fyrirtækjum og 

einstaklingum voru þriðji stærsti liðurinn, rétt undir tíu prósentunum eða tæpar 15 

milljónir á verðlagi 2015. Tekjur frá Hallveigarstöðum voru síðan rúm 12,5 milljón króna á 

verðlagi 2015 og hlutfall þess liðar 8,39%. Aðrir liðir sem sjá má í töflu eru frá 

Húsfreyjunni, sala muna, sérstakar safnanir og verkefni og afkoma leiðbeiningastöðvar 

heimilisins. Á mynd 6 má sjá skiptingu hlutfalls heildartekna. 

Tafla 7. Tekjuskipting á árunum 2001-2010. 

Tekjuliður Krónur Verðlag 2015 Hlutfall  

Ríkissjóður            56.200.000                              84.180.419      56,24% 

Aðildarfélög            17.247.150                              26.805.765      17,91% 

Styrkir og gjafir              8.226.314                              14.770.082      9,87% 

Hallveigarstaðir              7.815.000                              12.556.646      8,39% 

Annað              6.737.052                              11.375.739      7,60% 

Samtals            96.225.516                            149.688.652        

Ríkissjóður Aðildarfélög Hallveigarstaðir Styrkir og gjafir Sala muna Annað



26 

 

Mynd 6. Hlutfallsskipting heildartekna á árunum 2001-2010. 

 

 

5.1.7 2011-2015 

Á árunum 2011-2015 voru heildartekjur KÍ 55.722.472 krónur á verðlagi 2015. Hlutfall 

ríkissjóðs af heildartekjum var í kringum 40% og námu þær tekjur rúmum 22 milljónum 

króna á verðlagi 2015. Annar stærsti tekjuliðurinn var síðan aðildarfélögin sem voru rúmar 

17 milljónir króna á verðlagi 2015 sem er 30,88% hlutfall af heildartekjum. Húsfreyjan var 

síðan þriðji stærsti tekjuliðurinn sem nam 13,20% af heildartekjum áratugarins eða 

7.352.768 krónur á verðlagi 2015. Aðrir liðir samkvæmt töflu 7 eru tekjur frá 

Hallveigarstöðum, sérstakar safnanir og verkefni og styrkir og gjafir. 

Tafla 8. Tekjuskipting á árunum 2011-2015. 

Tekjuliður Krónur Verðlag 2015 Hlutfall  

Ríkissjóður            21.190.000                              22.339.406      40,09% 

Aðildarfélög            16.413.714                              17.204.334      30,88% 

Húsfreyja              7.073.289                                7.352.768      13,20% 

Tekjur vegna funda              3.101.764                                3.273.701      5,88% 

Annað              5.372.343                                5.552.264      9,96% 

Samtals            53.151.110                              55.722.472        

 

 

Ríkissjóður Aðildarfélög Styrkir og gjafir Hallveigarstaðir Annað
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5.1.8 Tekjur allra ára 

 

Heildartekjur Kvenfélagasambands Íslands á árunum 1949-2015, að undanteknu árinu 

1981, námu rúmum 600 milljónum króna á verðlagi 2015. Mestar tekjur komu frá 

ríkissjóði eða rúm 60% heildartekna á árunum 1949-2015 sem voru tæpar 400 milljónir á 

verðlagi 2015. Annar stærsti liðurinn voru greiðslur sem komu frá aðildarfélögunum en 

66.522.058 krónur á verðlagi 2015 komu frá henni eða tæp 11%. Aðrir tekjuliðir voru 

minni og eru þeir útlistaðir nánar í töflu 8. 

Tafla 9. Tekjuskipting á árunum 1949-2015. 

Tekjuliður 
Upphæð í 
krónum 

Upphæð á verðlagi 
2015 

Hlutfall 
heildartekna 

Ríkissjóður 
          
133.294.248      

                      
375.812.641      61,4998% 

Aðildarfélög 
             
41.841.308      

                        
66.522.058      10,8860% 

Styrkir og gjafir 
             
18.206.418      

                        
37.227.141      6,0920% 

Húsfreyja 
             
31.437.964      

                        
62.055.659      10,1551% 

Hallveigarstaðir 
             
15.221.206      

                        
27.248.380      4,4591% 

Sérstakar safnanir og verkefni 
               
7.289.691      

                        
15.277.612      2,5001% 

Sala muna 
               
4.703.877      

                        
14.317.430      2,3430% 

Tekjur vegna funda 
               
6.556.676      

                        
10.385.118      1,6995% 

Vaxtatekjur 
                   
175.608      

                          
1.854.326      0,3035% 

Kennslulaun 
                       
4.856      

                              
281.920      0,0461% 

Húsaleiga 
                       
1.800      

                                
96.895      0,0159% 

Samtals 
          
258.734.539      

                      
611.079.178       
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Mynd 7. Hlutfallsskipting heildartekna á árunum 1949-2015. 

Ríkissjóður Aðildarfélög

Styrkir og gjafir Hallveigarstaðir

Tekjur vegna funda Sala muna

Húsfreyja Sérstakar safnanir og verkefni

Vaxtatekjur Leiðb.stöð heimilisins

Húsaleiga Kennslulaun
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5.2  Niðurstöður 

Umfang Kvenfélagasamband Íslands hefur snar stækkað í gegnum árin eins og fyrri 

útreikningar sýna fram á. Má þar nefna til dæmis aukningu heildartekna eftir áratugum 

en á árunum 1949-1960 voru heildartekjur 73 milljónir á verðlagi 2015 og á árunum 2011-

2015 voru heildartekjurnar rúmar 55 milljónir króna á verðlagi 2015, og spannar seinasti 

áratugurinn eingöngu 5 ár. 

Framlag ríkisissjóðs til sambandsins á árunum 1949-2015 voru rétt rúmar 375 milljónir 

króna á verðlagi 2015 sem að var í kringum 60% heildartekna alls tímabilsins. Á mynd 9 

má sjá þær tekjur sem Kvenfélagasambandið fékk frá ríkissjóði á hverjum áratugi og hvert 

hlutfallið var af heildartekjunum fyrir þessa sömu áratugi. 

 

 

 

 

Mynd 8. Tekjur frá ríkissjóði eftir áratugum og hlutfall þeirra af heildartekjum áratuganna. 

Annar stærsti tekjuliður KÍ á árunum 1949-2015 voru greiðslur frá aðildarfélögunum en 

þær tóku upp 16,88% af heildartekjunum eða rúm 66,5 milljón króna á verðlagi ársins 

2015. Þessi tekjuliður gaf ekkert af sér fyrstu tvo áratugina sem fjallað er um, frá 1949-

1970, en var annar stærsti tekjuliðurinn á árunum 1991-2015 á eftir tekjum úr ríkissjóði. 
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Afkoma Húsfreyjunnar var talin með til tekna í ársreikningum Kvenfélagasambandsins 

til að byrja með en að endingu voru tekjur af Húsfreyjunni komnar til vegna framlags. Til 

að byrja með var afkoman neikvæð eða til ársins 1962 og var afkoman orðin jákvæð árið 

1970. Heildartekjur af Húsfreyjunni eru tæpar 65 milljónir króna á verðlagi 2015 eða 

10,15% af heildartekjum sambandsins. 

Hluti tekna sem komu til vegna styrkja og gjafa er fjórði stærsti tekjuliður sambandsins 

og nemur sá hluti 6,09% af heildartekjum eða í kringum 37 milljónir króna á verðlagi 2015. 

Á árunum 1961-1980 voru engar tekjur af þessum tekjulið og á árunum 2001-2010 var 

þessi tekjuliður sá annar stærsti með tæpar 15 milljónir á verðlagi 2015. 

Það var ekki fyrr en á árunum 1981-1990 sem að Kvenfélagasambandið fór að sjá tekjur 

af Hallveigarstöðum, þá  10,57% af heildartekjum áratugarins eða tæpar sjö milljónir af 

65 milljónum króna á verðlagi 2015. Tekjur af Hallveigarstöðum voru hæstar á árunum 

1991-2000 eða rúm 15,5 milljón króna á verðlagi 2015 sem var 15% heildartekna 

áratugarins. Þessi tekjuliður er sá fjórði stærsti hjá Kvenfélagasambandinu og er í kringum 

7% af heildartekjum eða sem nemur 27.248.380 krónum á verðlagi 2015. 

Sérstakar safnanir og verkefni sem Kvenfélagasambandið stóð fyrir er sjötti stærsti 

tekjuliðurinn og er 2,5% af heildartekjunum eða rúmar 15 milljónir króna á verðlagi 2015. 

Sjöundi stærsti tekjuliðurinn er síðan sala á fræðsluritum, kortum og hvers kyns munum 

sem nam 2,34% af heildartekjum eða tæpum 15 milljónum króna á verðlagi 2015. Áttundi 

stærsti tekjuliðurinn eru síðan tekjur vegna funda, þinghalds og annars samstarfs sem 

voru tæpar 11 milljónir króna á verðlagi 2015 eða 1,69% af heildartekjunum. 

Vaxtatekjur, kennslulaun og húsaleiga eru síðan minnstu tekjuliðirnir og komu 0,37% 

af heildartekjum á árunum 1949-2015 frá þessum liðum eða rúmar 2 milljónir króna á 

verðlagi 2015. 
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6  Lokaorð 

 

Þegar höfundur var að byrja að hugsa um það ritgerðarefni sem hann ætti að skrifa þá 

var hann gjörsamlega tómur. Þegar Einar Guðbjartsson, leiðbeinandi, gaf það út að hann 

væri að leita eftir einstakling til þess að skoða tekjur Kvenfélagasambands Íslands var 

höfundur meira en tilbúinn að taka að sér það efni og þá einna helst vegna allra þeirra 

sterku kvenna sem eru mér nánar og hafa verið virkar í félagsstörfum frá unga aldri. 

Það óeigingjarna starf sem Kvenfélagasamband Íslands hefur unnið í gegnum árin er 

mikilvægur hluti af menningu kvenna á Íslandi. KÍ hefur komið að mörgum samtökum og 

félögum sem að hafa það að markmiði að styðja samfélagið sem við búum í til hins betra. 

Mikilvægi kvenfélaga og samfélagslegur hagnaður af störfum þeirra er því mikill. 

Utanumhald skýrslna og ársreikninga hefði mátt vera betra og skipulegar gert til þess 

að auðveldara væri að kanna skiptingu teknanna og gera þeim enn betri skil en gert hefur 

verið hér í þessari ritgerð. Þó að höfundur geri ekki ráð fyrir að tekjur sambandsins frá 

stofnun á árinu 1930 og til ársins 1948 hafi verið veigamiklar hefði þó verið gaman að fá 

að sjá tekjur sambandsins alveg frá upphafi. 
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