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FORMÁLI FJÁRSÝSLUSTJÓRA
Óhætt er að segja að árið 2020 hafi verið óvenjulegt ár. COVID-19
heimsfaraldurinn brast á í byrjun árs og markaði það starfsemi
Fjársýslunnar verulega. Starfsfólk þurfti á stuttum tíma að takast á við
þróun í verkferlum og tileinka sér gjörbreytt vinnubrögð. Ráðist var í
það á árinu að tryggja starfsfólki nauðsynlegan búnað til að gera fólki
kleift að sinna starfi sínu að hluta til að heiman. Þessi breyting gekk
vonum framar og var starfsmannahópurinn einstaklega samheldinn í
þessum breytingum og horfði lausnamiðað og jákvætt á þetta verkefni.
Meginhluta ársins var starfseminni þannig háttað að helmingur hópsins
vann heiman frá sér í viku í senn og hinn helmingurinn á vinnustað. Til
viðbótar við þetta var lokað á milli hæða og því sviðin að mestu aðskilin.
Þetta leiddi fram miklar áskoranir en einnig gríðarleg tækifæri. Fundir
fóru nánast eingöngu fram í TEAMS og gafst það svo vel að líklega
verður megnið af fundum áfram teknir þar. Þetta skapaði heilmikinn
tímasparnað í ferðatíma á milli funda og aukna skilvirkni. Það þarf hins
vegar líka að horfa til þess að þessu fylgdi ákveðin einangrun og skortur

Ingþór K. Eiríksson
fjársýslustjóri

á félagslegri blöndun og á eftir að koma í ljós hver langtímaáhrif þessara
breytinga verða á starfsmannahópinn. Ákveðin verkefni töfðust á árinu vegna ástandsins, en á hinn bóginn var hægt að
flýta verulega öðrum verkefnum og taka stærri skref en annars hefði verið mögulegt.
Áfram er gerð aðhaldskrafa á rekstur ríkisaðila og er Fjársýslan þar engin undantekning. Þetta gerir kröfu um
snjallar lausnir og þróun verklags þannig að áfram sé hægt að uppfylla gott þjónustustig. Afkoma ársins var neikvæð
um 45 m.kr. og gekk stofnunin á höfuðstól sinn sem því nemur. Þessi halli skýrist að hluta til með vinnu við breytingu
verklags sem nauðsynleg er til að ná frekari hagkvæmni í rekstri og aukinni skilvirkni.
Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála þar sem gildin eru þekking, áreiðanleiki
og þjónusta og viljum við vera þekkt fyrir framúrskarandi þjónustu. Starfsmannavelta var um 9% á árinu en töluverð
endurnýjun hefur átt sér stað á undanförnum árum vegna aldurs starfsmanna og hefur meðalaldur starfsmanna lækkað
nokkuð. Þá hefur hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna af heildinni hækkað og er nú um 60%. Lögð er áhersla á að
Fjársýslan sé eftirsóknarverður vinnustaður fyrir öflugt og metnaðarfullt fólk þar sem starfsfólk hafi tækifæri til að þróa
sig áfram og geti haft jákvæð áhrif á þá ferla sem unnið er eftir.
Ljóst er að áframhaldandi aðhaldskrafa setur verulegar áskoranir á Fjársýsluna. Starfsfólk þarf að finna nýjar
og snjallar leiðir til að uppfylla kröfur um þjónustu og er lögð áhersla á að Fjársýslan muni áfram vera í fararbroddi
í vinnubrögðum og verklagi. Mikilvægt er að nýta fjármuni, mannafla og tíma á skilvirkan hátt og forgangsraða
verkefnum skýrt út frá virði þeirra fyrir viðskiptavini.
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STARFSEMI ÁRSINS
Starfsemi Fjársýslu ríkisins (FJS) á árinu 2020

ljóst að heimsfaraldurinn hefur haldið aftur af samtali

einkenndist mikið af heimsfaraldri COVID-19 og þeim

um stærri stefnumarkandi hluti.

áskorunum sem heimsfaraldurinn hafði í för með sér.

Til að taka á félagslega þætti vinnustaðarins,

Tekist var á við krefjandi verkefni, þar sem nýtt verklag

sem varð meira krefjandi með fjarvinnu, var ákveðið

var þróað hratt og örugglega til að aðlagast breyttum

að taka upp Workplace-kerfið til að auka samskipti

aðstæðum.

og bæta flæði upplýsinga hjá FJS, bæði innan sviða,

Haldið var áfram vinnu við þróun og innleiðingu

innan stofnunar og í þverfaglegum teymum. Það hefur

á kerfum, rafrænum viðskiptaháttum og breyttum

gefið góða raun og dregið úr almennum tilkynningum

verkferlum sem unnið er eftir, auk þess að sinna

gegnum tölvupóst.

hefðbundinni þjónustu stofnunarinnar.
Árleg ráðstefna FJS sem haldin hefur verið
síðustu ár var felld niður sökum heimsfaraldursins.
Þá hefur breyting á umhverfi ríkisaðila, með
lögum um opinber fjármál, gert töluverðar kröfur
til starfsemi FJS með aðkomu að útfærslu, aukinni
upplýsingagjöf og sérfræðiþjónustu. Ríkisreikningur
fyrir árið 2019 var gefinn út í byrjun júlí.

REKSTUR STOFNUNARINNAR
Síðustu ár hefur þrengst nokkuð um í rekstri
stofnunarinnar. Bæði hefur aðhaldskrafa verið sett á
fjárveitingar undanfarinna ára og svo hefur bæst við
kostnaður sem tengist nýjum verkefnum sem ekki
hefur fylgt fjármagn nema að hluta.
Afkoma FJS á árinu 2020 var neikvæð um 45
millj. kr. Rekstrargjöld ársins námu 2.144,1 millj. kr. og

ÁHRIF COVID-19

þar af voru útgjöld vegna upplýsingakerfa 940,3 millj.

COVID skall á af miklum þunga í marsmánuði og

kr. Tekjur vegna seldrar þjónustu námu 134,2 millj.

hafði þau áhrif að ákveðin verkefni hafa tafist en á

kr., aðrar tekjur 1,4 millj. kr. og tekjufært framlag úr

móti flýtt undirbúningi annarra verkefna sem hafa

ríkissjóði 1.963,6 millj. kr. Þá voru gjaldfærðar afskriftir

komist hraðar í framkvæmd en annars hefði orðið. Þar

54,1 millj. kr. sem voru fjármagnaðar með tekjufærslu

má til dæmis nefna innleiðingu rafrænna reikninga,

frestaðra tekna.

rafræn samskipti við viðskiptavini með rafrænni

Í árslok var eigið fé stofnunarinnar jákvætt um 120

þjónustugátt, meiri skilvirkni með TEAMS-fundum og

millj. kr. Unnið er að aðhaldsaðgerðum til að takast á

fleira slíkt.

við þennan rekstrarhalla.

Bregðast þurfti við með stuttum fyrirvara til

Varðandi aðrar upplýsingar um fjárhag

að uppfylla skilyrði um sóttvarnir. Í tilfelli FJS var

stofnunarinnar vísast til ársreiknings FJS sem fylgir

lokað á milli hæða í húsinu og megnið af árinu var

hér á eftir.

starfsmannahópnum skipt í tvennt þar sem helmingur
vann heima í viku, hinn helmingurinn á staðnum og
svo víxlað. Þetta krafðist sömuleiðis fjárfestingar í
búnaði svo sem fartölvum.
Þrátt fyrir gæði TEAMS til fundahalda, hefur það
ekki hentað til funda með öllum starfsmönnum og

MANNAUÐUR
Í árslok 2020 voru starfsmenn 86 og stöðugildi 84,5
eins og árið áður. Fjöldi karla var 29 og kvenna 57.
Á meðal stjórnenda eru fimm karlar og tvær konur.
Á árinu hættu átta starfsmenn, þar af sex
3

vegna aldurs. Átta starfsmenn voru ráðnir á árinu.

Starfsfólki FJS var boðin heilsufarsmæling með

Starfsmannavelta var 9,3% og er reiknuð út frá öðrum

sérstakri áherslu á forvarnir gegn hjarta-, æða- og

forsendum en áður.

lífsstílssjúkdómum. Markmið heilsufarsskoðunar er

Meðalaldur starfsmanna í lok árs 2020 var

34%

KARLAR

66%

KONUR

að veita hverjum einstaklingi innsýn í stöðu eigin
heilsu og getur í sumum tilfellum stuðlað að inngripi í
heilsufarsvandamál.
Eins og fyrri ár tók FJS þátt í könnuninni „Stofnun
ársins”. Meðaleinkunnin var 4,18 sem er hækkun

48,3 ár. Töluverð endurnýjun hefur átt sér stað hjá

úr 4,17 frá fyrra ári og hefur einkunn FJS hækkað

stofnuninni þar sem margir starfsmenn hafa hætt

síðustu ár. Upplýsingar úr þessari könnun gefa

störfum vegna aldurs og af þessum sökum hefur

mikilvægar vísbendingar um ánægju starfsmanna og

meðalaldur farið lækkandi.

leiðbeiningar fyrir stjórnendur um hvar má gera betur.

Háskólamenntaðir starfsmenn eru 52 talsins eða
60% og af þeim eru viðskiptafræðingar í meirihluta,
en 34 eða 40% með aðra menntun.
Skammtímaveikindi voru hjá 38 starfsmönnum,
miðlungsveikindi hjá 25 starfsmönnum og langvarandi
veikindi hjá 9 starfsmönnum. Veikindadagar sem
flokkast undir skammtíma- og miðlungsveikindi voru
5,4 dagur að meðaltali samanborið við 7,1 daga árið
2019. Við mat á veikindum er stuðst við skilgreiningu
frá Virk starfsendurhæfingu um veikindadaga.

UMHVERFIÐ
Umhverfisstefna er hluti stefnumörkunar FJS um
samfélagslega ábyrgð. FJS hefur fært grænt bókhald
frá árinu 2011. Stofnunin tók sín fyrstu skref sem
vinnustaður í Grænum skrefum sem er leið opinberra
aðila til að vinna markvisst að umhverfismálum.
Stofnunin náði á árinu þriðja skrefinu af fimm talsins.
Á árinu nýttu 14% starfsmanna sér samgöngustyrk
samanborið við 13% árið áður.
Stofnunin tók þátt í átakinu „Hjólað í vinnuna“

VIÐVERA OG LÍÐAN Í STARFI

eins og fyrri ár en verkefnið á að hvetja til reglulegrar

Eitt af verkefnum ársins og tengist markmiði FJS

hreyfingar og þess að nota virkan ferðamáta, þ.m.t.

um bætta líðan starfsmanna, var að innleiða nýja

hjólreiðar, almenningssamgöngur og göngu til og frá

viðverustefnu.

vinnu.

Nýrri nálgun var beitt varðandi
starfsmannasamtöl sem miðuðu að því að létta ferlið
og gera samtal stjórnenda og starfsmanna einfaldara
og skilvirkara.
Undirbúningur hófst að innleiðingu styttingu
vinnuvikunnar sem reyndist nokkuð krefjandi
verkefni. Það á eftir að koma í ljós hvaða áhrif það
hefur á starfsmannahópinn til lengri tíma litið. Nýtt
fyrirkomulag styttingu vinnuvikunnar hefst 1. janúar
2021 og gildir til 1. september 2021 og verður þá
endurskoðað.
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FRÆÐSLA
Reglulega voru haldnar örkynningar fyrir starfsmenn
FJS. Á örkynningum kynna sviðin sína starfsemi,
ýmist almennt eða afmörkuð áhugaverð verkefni, eða
fengnir eru gestafyrirlesarar um málefni sem snerta
stofnunina eða líðan starfsfólks. Tekin var upp sú
nýjung á árinu að starfsmenn fengu tækfæri til að
vera með örkynningu um sín helstu áhugamál. Þessi
nýbreytni féll í góðan jarðveg.

SKJALAVARSLA

ÞJÓNUSTA

Í byrjun ársins var GoPro Foris tekið í notkun og um

Innleiðing þjónustukerfisins JIRA hófst innan allra

leið var nýr málalykill samþykktur af Þjóðskjalasafni

sviða FJS. Kerfið á að bæta og halda utan um

Íslands. Kerfið var kynnt fyrir starfsmönnum og

þjónustu FJS við viðskiptavini og auka hagræðingu,

lykilstarfsmenn sendir á námskeið í notkun þess.

sem var eitt af helstu markmiðum FJS á árinu.

Útbúið var kennsluefni, bæði ör-myndbönd og

Innleiðingin er langt komin og stærsti hluti erinda til

kennsluefni í textaformi. Í lok ársins var send

stofnunarinnar afgreiddur gegnum JIRA.

inn umsókn til Þjóðskjalasafns, ásamt ítarlegri

278

notendahandbók um rafræn skil og var umsóknin
samþykkt í byrjun árs 2021.

VERKFERLAR
Eitt af verkefnunum ársins var kortlagning og rýning
þeirra ferla sem unnið er eftir. Vegna endurnýjunar
í starfsmannahópnum var kominn tími á skráningu
lykilferla til að tryggja yfirfærslu þekkingar. Þá sýnir
myndræn uppsetning ferlanna skörun starfa og
starfssviða.
Einn ferillinn sem unnið var m.a. í á árinu var

FJÁRLAGALIÐIR
Í ÞJÓNUSTU FJS

RÁÐUNEYTI OG
STOFNANIR ÞAR AF

108

Á árinu 2020 voru 278 fjárlagaliðir í þjónustu FJS,
þar af 108 ráðuneyti og stofnanir.
Í þjónustu FJS felst m.a. færsla alls bókhalds,
bókun og greiðsla reikninga, ferðauppgjör, færsla
sjóðbóka, færsla innkaupakorta, útbúa reikninga fyrir
stofnanir, framtal, afstemmingar og uppgjör ásamt
afgreiðslu launa fyrir þær stofnanir sem þess óska.

að tryggja að mótteknir og útsendir reikningar yrðu
að fullu rafrænir og skil gagna pappírslaus. Hlutfall

UPPLÝSINGAKERFI

rafrænna útsendra reikninga er um 98% að frátöldum

Rekstur FJS skiptist annars vegar í hefðbundinn

vefskilum skattsins. Hlutfall rafrænna móttekinna

rekstur ríkisaðila og hins vegar í rekstur viðamikilla

reikninga var um 90% í árslok.

kerfa fyrir fjárhagsupplýsingar. Þungamiðja í

Í lok ársins lágu fyrir drög að áhættustefnu

starfsemi FJS er umsjón með þróun og rekstri

FJS og listi yfir helstu áhættuþætti. Skerpt var á

upplýsingakerfa fyrir ríkissjóð og allar ríkisstofnanir.

aðgangsheimildum og sérstaklega horft til þess að

Að þeim verkefnum koma öll svið stofnunarinnar

tryggja innra eftirlit milli bókara og gjaldkera. Vinna fór

með einum eða öðrum hætti. Hér á eftir verður

á fullt við breytingar á mannauðskerfum í tengslum

fjallað um helstu þætti sem snúa að þróun á Orra og

við kjarasamninga sem skrifað var undir á árinu sem

Tekjubókhaldskerfi ríkisins (TBR) á árinu.

tóku að mestu yfir verkefni í mannauðskerfum.
Innleiðingu reikningsskilabreytinga LOF er að
mestu lokið. Hún hefur haft veruleg áhrif á ýmsa ferla
hjá FJS og töluverður tími farið í að uppfæra þá og
tryggja að breytingarnar skili sér. Verklag við uppgjör
hefur verið bætt, með áherslu á að einfalda ferlið, ná
skýrri yfirsýn og bættu eftirliti með ársreikningum
ásamt rafrænni undirritun.

ORRI
Rekstur Orra gekk vel og kerfið var í stöðugum rekstri.
Eins og fyrri ár var þróun kerfisins unnin í samvinnu
við notendur. Þar má helst nefna:
Vöruhúsi fjárhags og vöruhúsi launa var komið
fyrir í Azure-skýi Microsoft, áhersla lögð á að tryggja
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öryggi aðgangs og samnýtingu aðgangsheimilda.

•

Unnið var að nýrri útgáfu af ráðningakerfi og

Launavöruhús var uppfært og gert aðgengilegt í Orra

bar þar hæst breyting á innskráningu,

til skýrslugerðar.

starfsauglýsingum, umsóknum, stöðubréfi og

Vefsíða sem birtir ársreikninga ríkisaðila var

eins var leit í kerfinu bætt.

þróuð áfram. Þar birtast ársreikningar ríkisaðila í A-,
B- og C-hluta ásamt ársreikningum sveitarfélaga,
eftir að þeir hafa verið áritaðir af viðkomandi
ábyrgðaraðilum.
Ný útgáfa af Aski í Orra var tekin í notkun á
vormánuðum. Breytingarnar voru til þess að aðgreina
betur skýrsluhlutann.
Lokið var við gerð kerfishlutar til að meðhöndla
greiðslubeiðnir rafrænt, sem auðveldar vinnslu og
bætir öryggi.
Til að auðvelda bókurum að bæta við
dráttarvöxtum, var bætt við virkni í Viðskiptaskuldum
Orra. Einnig var útbúið nýtt viðmót fyrir áritun
reikninga, þar sem hægt verður að breyta bókun
reiknings í samþykktarferli. Með þessum hætti getur
bókari flutt vinnu til ábyrgðaraðila verkefnis sem
flýtir afgreiðslu reikninga og bætir gæði upplýsinga í
bókun.
Peppol tenging var uppfærð til samræmis við

ALMENNINGUR OG FYRIRTÆKI
Fjármála- og efnahagsráðuneytið, í samvinnu við
FJS, hefur unnið að bættri þjónustu við almenning og
fyrirtæki með því að birta upplýsingar undir fjármál
á Ísland.is og leiða vegferð varðandi stafræna þróun.
Þar geta viðskiptavinir séð stöðu sína við ríkissjóð og
stofnanir, ásamt birtingu reikninga/greiðsluseðla í
pósthólfi sínu.
Á árinu var innleitt umboðskerfi fyrir fyrirtæki
undir fjármál á Ísland.is sem nýtist fyrirtækjum vel til
að skoða upplýsingar. Útfærslu var lokið á þjónustu
vegna stöðu- og hreyfingayfirlita fyrir lánadrottna.
Fyrsta útgáfa fyrir nýja greiðslugátt á Ísland.is var
tekin í notkun á árinu. FJS mun halda áfram þróun
gagna sem munu birtast undir fjármál á Ísland.is.
Á árinu voru um 400 þúsund heimsóknir inn á
fjármál á Ísland.is miðað við 80 þúsund árið á undan.

PEPPOL BIS Billing 3.0 og EN 16931.
Útbúin var keyrsla sem sér um bókun vegna
frestaðra tekna á móti afskriftum. Þetta var áður
handunnið og mun auðvelda gerð mánaðaryfirlita
sem og ársreikninga stofnana.
Töluverð vinna var sett í þróun
mannauðsupplýsinga í samvinnu við Kjara- og
mannauðssýslu og er undirbúningur kominn langt
að birtingu á þeim upplýsingum. Helstu viðbætur í
mannauðskerfinu eru:
•

Breytingarkerfi: Tegund breytingar og
framlenging á ráðningu

•

Fræðslukerfi: Bættur stýringar- og
umsjónarhluti
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•

Launalistar í samþykktarferli

•

Nýr innlestur sem vinnur á launaforsendu

TBR
Lokaskref voru tekin á árinu varðandi innleiðingu á
útsendum rafrænum reikningum og að ríkissjóður
og stofnanir sendi einungis rafræna reikninga.
Markmiðið er að lækka viðskiptakostnað allra
aðila, nútímavæða viðskiptaumhverfi ríkisins með
auknu framboði stafrænnar þjónustu og framfylgja
umhverfissjónarmiðum.
Vöruhús gagna í TBR er komið í lokafasa í
innleiðingu og unnið að afstemmingu á milli þess og
TBR-kerfisins á seinni hluta ársins.
Inneignir úr TBR eru nú greiddar út allar virka
daga í miðlægu ferli. Greiðslur verða tengdar við
greiðsluferlið í Orra svo þær greiðist til viðskiptavina

degi fyrr en áður.
Lokið var við greiningu á rafrænum

RAFRÆN ÞRÓUN
Unnið var að greiningu á færslu á vefþjónustum

greiðsluáætlunum. Um 20 þúsund greiðsluáætlanir

yfir í Strauminn (X-Road) þar sem markmiðið er

eru gerðar árlega og gert ráð fyrir að 90% þeirra verði

að samræma tæknilega útfærslur á vefþjónustum

rafrænar eftir innleiðingu rafrænna greiðsluáætlana.

hjá stofnunum ríkisins og auðvelda samskipti milli

Öll innheimtubréf verða send rafrænt á Ísland.
is. Í lok árs var rafrænt innheimtubréf sent út í fyrsta

upplýsingakerfa á öruggan hátt.
Rafrænar þinglýsingar voru í lokaprófunum

skipti til 50 þúsund viðtakenda, sem var stórt skref í

á árinu og teknar í notkun í desember þ.e.a.s.

umhverfisvænni innheimtu.

skilmálabreytingar vegna COVID-19. Samtímis

Nokkur verkefni voru vegna heimsfaraldursins
sem komu að frestunum á gjalddögum á

var unnið að lokaprófunum á rafrænu ferli vegna
skilagjalds ökutækja.

meðal annars staðgreiðslu, tryggingagjaldi og
reiknuðu endurgjaldi ásamt frestunum á álagi á
virðisaukaskatti. Skilgreiningar vegna úrskurðar

ÁLAGNINGARVINNSLA

skattyfirvalda á úrræðum fyrirtækja og útgreiðslur í

Álagningarvinnsla einstaklinga fór fram í maí.

kjölfar ráðstafana ríkisstjórnarinnar.

Greiddar voru út inneignir að upphæð 21,8 milljarðar

Á árinu voru níu dreifingarútgáfur af TBR teknar
í notkun. Markmið þeirra er meðal annars að auka

til rúmlega 170 þúsund einstaklinga.
Fjöldi einstaklinga á skattgrunnskrá er rúmlega

yfirsýn innheimtumanna, bæta innheimtuvinnslur

313 þúsund, bæði þeir einstaklingar sem telja fram

og auðvelda vinnslur vegna launagreiðenda. Þá voru

og fengu áætlun. Samhliða álagningu eru bætt

aðgangsmál vegna TBR í brennidepli.

upplýsingaskil til launagreiðenda, sem geta sótt
launagreiðendakröfur á Ísland.is.
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Fjársýsla ríkisins
kt. 540269-7509
Vegmúla 3, 108 Reykjavík

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Fjársýsla ríkisins er ríkisaðili í A-hluta. Starfsemi stofnunarinnar er að annast fjárreiður ríkissjóðs á grundvelli ákvæða í lögum um opinber
fjármál.
Starfsemi stofnunarinnar fellur undir málefnasvið 05 og málaflokk 30 samkvæmt flokkun í fjárlögum.
Á árinu 2020 var ársveltan kr. 2.153,2 milljónir og afkoma kr. -45,0 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 119,9 milljónir í
árslok og eignir samtals kr. 596,0 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2020 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Fjársýslu ríkisins í samræmi við lög
um opinber fjármál.
Forstöðumaður staðfestir hér með ársreikning Fjársýslu ríkisins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Ingþór Karl Eiríksson,
fjársýslustjóri
(undirritað rafrænt)
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Yfirlit um afkomu ársins 2020
Skýr
Tekjur
Tekjufærsla fjárveitinga ................................................................................
Seld þjónusta ................................................................................................
Framlög og ýmsar tekjur ...............................................................................
Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára ............................................................

2
3
4
2

Tekjur samtals
Gjöld
Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður ........................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................................................
Afskriftir ........................................................................................................
Gjöld samtals
Afkoma fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap .............................................................

Afkoma ársins

5
6
7

2020

2019

1.963.600.000
134.153.884
1.371.917
54.111.989

1.937.100.000
106.802.164
0
36.835.279

2.153.237.790

2.080.737.443

977.147.090
1.166.981.360
54.111.989

905.245.194
1.109.246.769
36.835.279

2.198.240.439

2.051.327.242

(45.002.649)

29.410.201

(17.797)

(53.031)

(17.797)

(53.031)

(45.020.446)

29.357.170

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti yfirlits um afkomu ársins.
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020
Skýr

Eignir
Fastafjármunir
Óefnislegar eignir ..........................................................................................
Varanlegir rekstrarfjármunir:
Áhöld, tæki og búnaður ................................................................................

8
9

Fastafjármunir samtals
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur .............................................................................................
Tengdir aðilar ................................................................................................
Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður ...............................................
Veltufjármunir samtals

10
11

Eignir samtals

31.12.2020

31.12.2019

197.550.320

185.200.533

31.279.788

33.389.238

228.830.108

218.589.771

2.491.000
341.215.446
23.433.450
367.139.896

1.174.700
315.948.158
23.218.264
340.341.122

595.970.004

558.930.893

119.931.525
119.931.525

164.951.880
164.951.880

418.173
75.390.349
105.796.508
294.433.449
476.038.479

115.155
69.185.552
98.342.868
226.335.438
393.979.013

595.970.004

558.930.893

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Hrein eign .....................................................................................................
Eigið fé samtals
Skuldir
Tengdir aðilar ................................................................................................
Viðskiptaskuldir ............................................................................................
Ýmsar skammtímaskuldir ..............................................................................
Frestun tekjufærslu fjárfestingarheimilda ....................................................
Skuldir samtals

12

10
13
14

Eigið fé og skuldir samtals

Aðrar upplýsingar

15

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2020
Skýr
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins ...............................................................................................

2020

2019

(45.020.446)

29.357.170

54.111.989
(54.111.989)

36.835.279
(36.835.279)

(45.020.446)

29.357.170

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur - aðrar skammtímakröfur ................................................
Tengdir aðilar ...........................................................................................
Birgðir .......................................................................................................

(1.531.486)
32.893.495
0

(2.919.189)
(65.006.819)

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ....................................................................................

13.658.437

42.697.076

45.020.446

(25.228.932)

0

4.128.238

(56.047.314)
(8.305.012)
10.000
(64.342.326)

(78.058.065)
(8.050.797)
128.744
(85.980.118)

0
64.342.326
64.342.326

(148.120)
82.000.000
81.851.880

0
0
0

0
0
0

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir .......................................................................................................
Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára ............................................................

7

Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingarhreyfingar
Kaupverð óefnislegra eigna ...........................................................................
Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna .........................................................
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ........................................................
Fjármögnunarhreyfingar
Breytingar á árslokastöðu fyrra árs samkvæmt
ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins ..............................................
Fjárfestingarframlag .....................................................................................
Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í byrjun árs ...............................................................................
Handbært fé í árslok

8
9

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti sjóðstreymisyfirlits.
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Skýringar
1.

Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál og ákvarðanir reikningsskilaráðs A-hluta ríkissjóðs auk þess að styðjast
við ákvæði laga um ársreikninga eftir því sem við á. Hér er gerð grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum sem beitt er við gerð
ársreikningsins. Reikningsskilin eru á rekstrargrunni að öðru leyti en sjóðstreymi sem er á greiðslugrunni.
Beitt er kostnaðarverðsreglu (að öðru leyti en við mat á sem xxx sem byggir á núvirtu framtíðarfjárflæði þeirra).
Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum.
Aðferðir þessar eiga sér stoð í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IPSAS, ákvörðunum reikningsskilaráðs A-hluta ríkissjóðs eða styðjast
við ákvæði ársreikningalaga, en raunverulegt verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir getur við sölu eða innlausn reynst annað en
niðurstaða samkvæmt matinu.
Innlausn tekna
Tekjur af afhendingu á vörum og þjónustu til þriðja aðila eru metnar á gangvirði móttekins endurgjalds.
Tekjur af sölu vöru eru færðar þegar verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi hefur færst til kaupanda.
Tekjur vegna veittrar þjónustu eru færðar línulega yfir þann tíma sem þjónustan er veitt, nema fyrir liggi atvik sem betur lýsir lokum
viðskiptanna.
Fjárveitingar til rekstrar ársins eru færðar til tekna á árinu.
Fjárveitingar sem ætlaðar eru til fjárfestinga eru færðar til tekna þannig að þær mæti þeim kostnaði sem af fjárfestingunni hlýst í formi
afskrifta, úreldingar eða sölutaps.
Gjöld
Gjöld eru færð á því tímabili þegar til þeirra er stofnað.
Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru upphaflega færðar á kostnaðarverði.
Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru færðar á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun og niðurfærslum. Niðurfærslur eru
gjaldfærðar línulega yfir líftíma eignarinnar í yfirliti um afkomu. Almennt er áætlaður nýtingartími tölvuhugbúnaðar sex til átta ár.
Óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma eru ekki niðurfærðar en eru prófaðar a.m.k. árlega með tilliti til virðisrýrnunar.
Innleyst tap vegna ráðstöfunar óefnislegra eigna er fært í yfirlit um afkomu á því tímabili þegar viðskiptin eiga sér stað. Söluverð eigna
og þar með söluhagnaður myndar fjárfestingarheimild og er meðhöndlað þannig.
Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru skoðaðar a.m.k. árlega til að ákvarða hvort einhver vísbending sé um virðisrýrnun. Ef
endurheimtanleg fjárhæð óefnislegrar eignar er lægri en bókfært verð hennar, er bókfært verð hennar fært í endurheimtanlega
fjárhæð og virðisrýrnunartap fært í yfirlit um afkomu.
Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Liggi kostnaðarverð ekki fyrir er miðað við metið
gangvirði sem kostnaðarverð. Ef eignar er aflað án endurgjalds eða gegn vægu endurgjaldi er eignin færð til tekna á gangverði, þegar
gangvirði verður ákvarðað með áreiðanlegum hætti, í yfirlit um afkomu.
Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan notkunartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna þannig að kostnaðarverði, eða
matsvirði, að frádregnu niðurlagsverði sé dreift á notkunartíma eignarinnar. Afskriftaraðferð, notkunartími og niðurlagsverð eru
endurmetin á uppgjörsdegi og breytt ef við á.
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Skýringar
Áætlaður notkunartími varanlegra rekstrarfjármuna er sem hér segir eftir flokkum:
Áhöld, tæki og búnaður ............................................................................................................................

3-13 ár

Þegar bókfært verð eigna er hærra en endurheimtanlegt verð þeirra, eru eignirnar færðar niður í endurheimtanlegt verð.
Söluverð og þar með talinn söluhagnaður eigna myndar heimild til endurnýjunar eigna og er meðhöndlað sem fjárfestingarheimild. Tap
af sölu eigna er mismunur á söluverði og bókfærðu verði á söludegi og er hluti af afkomu ársins.
Vaxtagjöld af lánum sem tekin hafa verið til þess að fjármagna kaup á varanlegum rekstrarfjármunum eru eignfærð á þeim tíma sem
tekur að koma þeim í nýtingarhæft ástand. Önnur vaxtagjöld eru gjaldfærð í yfirlit um afkomu.
Kostnaður vegna viðhalds er gjaldfærður í yfirlit um afkomu þegar hann fellur til. Kostnaður við meiriháttar endurbætur á varanlegum
rekstrarfjármunum er eignfærður þegar endurbótum er ætlað hafa í för með sér að eignir verði hæfari til tekjuöflunar eða nýtingartími
breytist. Endurbæturnar eru afskrifaðar á áætluðum endingartíma viðkomandi eigna.
Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð
á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum
stofnunarinnar.
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir eru skráðar eftir mati á þeim útgjöldum sem þarf til að gera upp skuldbindinguna. Skuldir sem gerast
upp eftir lengri tíma en 12 mánuði, aðrar en orlofsskuldbinding, eru skráðar á núvirði áætlaðs framtíðarsjóðstreymis vegna greiðslu
þeirra.
Skuldbindingar
Skuldbindingar eru framtíðarútgjöld og -skuldir í samningum sem gerðir hafa verið á reikningsskiladegi.
Skuldbindingar eru flokkaðar þannig:
- leiguskuldbinding: óuppsegjanlegar rekstrarleigugreiðslur með leigutíma umfram eitt ár
- uppsegjanlegar skuldbindingar með viðurlögum eða útgöngukostnaðarákvæðum í samningi, eru færðar á því verði sem nemur
viðurlögum eða útgöngukostnaði (það er lágmarks framtíðargreiðslur)
Skuldbindingar um greiðslu vaxta af skuldum, skuldbindingar um framlög og skuldbindingar sem tengjast ráðningarsamningum
starfsmanna eru ekki taldar með í samantekt um skuldbindingar.
Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.
Samanburðarfjárhæðir
Þar sem við á hefur samanburðarfjárhæðum verið breytt til þess að gæta samræmis við breytingu á framsetningu þessa árs.
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Skýringar
2 Tekjufærsla fjárveitinga
Fjárveiting ársins ..................................................................................................................................................
Tekjufærsla frestaðra tekna .................................................................................................................................

Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok:

2020

2019

1.963.600.000
54.111.989

1.937.100.000
36.835.279

2.017.711.989

1.973.935.279

Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum skv. fjárlögum ............................
Fjáraukalög 5 ............................................................................................
Millifært úr varasjóð ................................................................................

Rekstur
1.947.800.000
(6.200.000)
22.000.000

Rekstrartilfærslur
0
0
0

Fjármagnstilfærslur
0
0
0

Samtals
1.947.800.000
(6.200.000)
22.000.000

Fjárveiting til tekna ............................................................................
Ráðstöfun ársins, skv. yfirliti um afkomu að frádregnum sértekjum ......

1.963.600.000
(2.008.620.446)

0
0

0
0

1.963.600.000
(2.008.620.446)

Staða fjárveitinga ársins í lok árs .........................................................

(45.020.446)

0

0

(45.020.446)

2020

2019

25.800.250
104.880.159
2.768.475
705.000
134.153.884

24.192.650
71.699.007
4.555.407
6.355.100
106.802.164

1.371.917
1.371.917

0
0

Laun ......................................................................................................................................................................
Orlof, breyting ......................................................................................................................................................
Launatengd gjöld ..................................................................................................................................................
Starfsmannakostnaður .........................................................................................................................................

780.551.144
13.706.545
174.913.540
7.975.861
977.147.090

726.350.023
4.409.023
166.006.434
8.479.714
905.245.194

Meðalfjöldi stöðugilda .........................................................................................................................................

84

81

3 Seld þjónusta
Verksala ................................................................................................................................................................
Kostnaðarhlutdeild ...............................................................................................................................................
Mötuneyti starfsmanna ........................................................................................................................................
Fræðslustarfsemi og fundir ..................................................................................................................................

4 Framlög og ýmsar tekjur
Framlög frá ríkisaðilum í A-hluta ..........................................................................................................................

5 Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður
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Skýringar
2020

2019

Bækur, ritföng, filmur o.fl. ....................................................................................................................................
Byggingarvörur, almennar ....................................................................................................................................
Tæki og búnaður til innréttinga ...........................................................................................................................
Ýmis tæki og áhöld ...............................................................................................................................................
Varahlutir og viðhaldsvörur .................................................................................................................................
Orkugjafar .............................................................................................................................................................
Matvæli .................................................................................................................................................................
Almennar rekstrarvörur .......................................................................................................................................
Vörukaup, almenn

900.435
141.199
16.185
1.862.491
149.745
2.563.012
7.583.504
844.107
14.060.678

1.711.934
245.943
9.596
1.518.190
102.069
2.564.013
9.546.700
1.089.874
16.788.319

Kennslu- og föndurvörur ......................................................................................................................................
Ýmsar sérgreindar vörur .......................................................................................................................................
Vörukaup, sérgreind

14.363
150.364
164.727

41.100
354.684
395.784

Fundir, námskeið, risna ........................................................................................................................................
Ferðir, uppihald ....................................................................................................................................................
Akstur ...................................................................................................................................................................
Sérfræðiþjónusta .................................................................................................................................................
Innheimta, umboðs-, sölu- og þjónustugjöld ......................................................................................................
Auglýsingar og kynningarstarfsemi ......................................................................................................................
Prentun, póstur, flutningar og önnur þjónusta ....................................................................................................
Funda- og ferðakostnaður, akstur og ýmis sérfræðiþjónusta

3.549.764
834.339
851.221
872.368.141
42.871
630.343
3.542.387
881.819.066

7.343.979
3.938.812
1.659.957
828.729.532
56.444
1.527.382
4.109.431
847.365.537

Afnotagjöld ...........................................................................................................................................................
Leigugjöld .............................................................................................................................................................
Notkun véla og flutningatækja .............................................................................................................................
Verkkaup ..............................................................................................................................................................
Kostnaðarhlutdeild ...............................................................................................................................................
Áhættutap og bætur ............................................................................................................................................
Tryggingar, lögboðnar ..........................................................................................................................................
Opinber gjöld ........................................................................................................................................................
Tilfærslur ..............................................................................................................................................................
Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar, opinber gjöld o.fl.

150.231.242
95.403.042
134.250
13.512.377
11.296.000
4.990
42.450
142.538
170.000
270.936.889

127.179.938
93.191.765
78.791
13.276.573
10.560.000
2.200
110.131
127.731
170.000
244.697.129

1.166.981.360

1.109.246.769

10.283.687
130.775
43.697.527
54.111.989

8.738.484
0
28.096.795
36.835.279

6 Annar rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður samtals
7 Afskriftir
Áhöld, tæki og búnaður ........................................................................................................................................
Sölutap og úreltar eignir .......................................................................................................................................
Niðurfærsla óefnislegra eigna ..............................................................................................................................
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31.12.2020

31.12.2019

197.550.320

185.200.533

Óefnislegar eignir greinast þannig í árslok 2020:
Stofnverð 1.1.2020 ...............................................................................................................................................................................
Viðbót á árinu .......................................................................................................................................................................................

Hugbúnaður
230.083.441
56.047.314
286.130.755

Niðurfært 1.1.2020 ...............................................................................................................................................................................
Niðurfærsla ársins ................................................................................................................................................................................

44.882.908
43.697.527
88.580.435

Staða 31.12.2020 ..................................................................................................................................................................................

197.550.320

8 Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir .................................................................................................................................................

9 Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:
Áhöld, tæki og búnaður ........................................................................................................................................

31.279.788
31.279.788

33.389.238
33.389.238

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig í árslok 2020:

Staða 1.1.2020 ......................................................................................................................................................................................
Viðbætur á árinu ..................................................................................................................................................................................
Selt/niðurfært á árinu ..........................................................................................................................................................................

Áhöld, tæki
og búnaður
71.236.704
8.305.012
(257.982)
79.283.734

Afskriftir 1.1.2020 .................................................................................................................................................................................
Selt/niðurfært á árinu ..........................................................................................................................................................................
Afskrift ársins .......................................................................................................................................................................................

37.847.466
(127.207)
10.283.687
48.003.946

Staða 31.12.2020 ..................................................................................................................................................................................

31.279.788

31.12.2020

31.12.2019

281.374.843
59.840.603
341.215.446

295.451.001
20.497.157
315.948.158

418.173
418.173

115.155
115.155

23.433.450
23.433.450

23.218.264
23.218.264

10 Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.
Kröfur á tengda aðila:
Viðskiptareikningur við ríkissjóð ..........................................................................................................................
Aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs ......................................................................................................................

Skuldir við tengda aðila:
Viðskiptareikningar við ríkisaðila í A-hluta ríkissjóðs ..........................................................................................

11 Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður
Fyrirframgreiddur kostnaður ...............................................................................................................................

09-103 Fjársýsla ríkisins, ársreikningur 2020

10

Skýringar
12 Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum;
Hrein eign
Jöfnuður 1.1. .........................................................................................................................................................
Breytingar á árslokastöðu fyrra árs samkvæmt ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins ........................
Afkoma ársins .......................................................................................................................................................
Jöfnuður 31.12. .....................................................................................................................................................

31.12.2020

31.12.2019

164.951.880
91
(45.020.446)
119.931.525

135.742.830
(148.120)
29.357.170
164.951.880

Ráðstöfun afkomu ársins og yfirfærsla eiginfjár yfir á næsta ár er háð frekari yfirferð og byggir endanleg ákvörðun á reglum sem fjármála- og
efnahagsráðuneyti setur út frá 30. gr. laga um opinber fjármál í samráði við viðkomandi fagráðuneyti. Niðurstaðan verður birt í séryfirliti með
ríkisreikningi.
13 Ýmsar skammtímaskuldir
Ógreitt orlof ..........................................................................................................................................................
Ógreidd laun .........................................................................................................................................................
Önnur ógreidd gjöld .............................................................................................................................................

105.703.391
0
93.117
105.796.508

91.996.846
5.528.496
817.526
98.342.868

14 Frestun tekjufærslu fjárveitinga til fjárfestinga
Ríkissjóður fjármagnar rekstur stofnunarinnar, þar með taldar fjárfestingar. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er í eðli sínu
fyrirframgreiðsla kostnaðar sem dreift er til gjalda á notkunartíma eignarinnar í formi afskrifta. Við innfærslu eignanna eru færðar frestaðar tekjur
vegna fjárveitinga til fjárfestinga sem færast til tekna á eftirstöðvum notkunartíma eignanna eða falla niður við sölu eignarinnar nema
söluandvirðið verði notað til endurfjárfestingar.
31.12.2020
31.12.2019
Frestaðar tekjur vegna fjárfestingafjárveitinga ...................................................................................................
Ónotuð fjárveiting til fjárfestinga (Umframráðstafað til fjárfestinga), óefnislegar eignir ..................................
Ónotuð fjárveiting til fjárfestinga, varanlegir rekstrarfjármunir .........................................................................

228.830.108
51.939.233
13.664.108
294.433.449

218.589.771
(4.713.453)
12.459.120
226.335.438

Frestaðar
tekjur vegna
fjárfestinga
218.589.771
0
0
8.305.012
56.047.314
(54.111.989)
228.830.108

Fjárfestingafjárveiting

Samtals
frestaðar
tekjur
226.335.438
122.200.000
10.000
0
0
(54.111.989)
294.433.449

Staða 1.1.2020 .........................................................................................................................
Fjárfestingarfjárveiting ársins .................................................................................................
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna ...........................................................................
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ..........................................................................
Fjárfesting í óefnislegum eignum ............................................................................................
Tekjufærsla frestaðra tekna ....................................................................................................

7.745.667
122.200.000
10.000
(8.305.012)
(56.047.314)
0
65.603.341

Af frestuðum tekjum vegna fjárfestinga í árslok 2020 munu kr. 62,8 milljónir koma til tekna á árinu 2021.
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15 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Fjársýslan hefur gert skuldbindandi samninga um húsnæði til ársloka 2027, þjónustusamninga um rekstur hugbúnaðarkerfa til næstu ára auk
annara samninga. Árlegar greiðslu vegna húsaleigu nema kr. 98,1 milljón, vegna reksturs hugbúnaðarkerfa kr. 983,8 milljónum og vegna annara
samninga kr. 12,7 milljónum.
Veðsetningar
Engar veðsetningar eru áhvílandi á eignum stofnunarinnar í árslok 2020.
Veittar ábyrgðir
Stofnunin hefur ekki gengist í ábyrgðir vegna þriðja aðila.
Óefnislegar eignir
Vegna ákvæða í lögum um ársreikninga um að óheimilt sé að eignfæra áður gjaldfærðar óefnislegar eignir eru óefnislegar eignir sem stofnað var
til fyrir 1.1.2017 ekki færðar til eignar við innleiðingu á LOF.
Óefnislegar eignir stofnunarinnar felast í ýmsum hugbúnaði og lausnum þeim tengdum.
Óafturkallanleg loforð
Stofnunin hefur ekki veitt nein óafturkallanleg loforð sem hafa áhrif á framtíðarrekstur hennar.
Atburðir eftir reikningsskiladag
Engir atburðir hafa átt sér stað eftir reikningsskiladag sem hafa áhrif á fjárhagsstöðu og upplýsingar í ársreikningi.
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