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Markáætlun á sviði vísinda og tækni
kt. 470599-3169
Borgartúni 30, 105 Reykjavík

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Markáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar er sjóður sem starfar samkvæmt lögum um stuðning við vísindarannsóknir (3/2003)
og veitir styrki til grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna. Markáætlun nær yfir stefnumarkandi áætlanir þar sem um er að ræða
tímabundinn forgang á fjármagni. Verkefni eru unnin í nánu samstarfi fyrirtækja, rannsóknastofnana og háskóla á einstökum sviðum,
eða þverfaglegum fræðasviðum á grundvelli vandaðra rannsóknaáætlana.
Starfsemi stofnunarinnar fellur undir málefnasvið 7 og málaflokk 10 samkvæmt flokkun í fjárlögum.
Á árinu 2019 var ársveltan kr. 192,5 milljónir og afkoma kr. 112,9 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 925,5
milljónir í árslok og eignir samtals kr. 948,4 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2019 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Markáætlun á sviði vísinda og
tækni í samræmi við lög um opinber fjármál.
Forstöðumaður staðfestir hér með ársreikning Markáætlun á sviði vísinda og tækni fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Hallgrímur Jónasson
Forstöðumaður

(undirritað rafrænt)
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Yfirlit um afkomu ársins 2019
Skýr

2019

2018

192.500.000

192.500.000

192.500.000

192.500.000

77.236.000
2.328.124

3.020.774
0

Gjöld samtals

79.564.124

3.020.774

Afkoma ársins

112.935.876

189.479.226

(2.328.124)
(77.236.000)
192.500.000
112.935.876

0
(3.020.774)
192.500.000
189.479.226

Tekjur
Framlög ríkissjóðs ........................................................................................

2

Tekjur samtals
Gjöld
Framlög og tilfærslur ...................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .............................................................................

Afkoma ársins skiptist þannig eftir fjárheimildaliðum
Rekstur .......................................................................................................
Rekstrartilfærslur .......................................................................................
Fjármagnstilfærslur ....................................................................................

3

Skýringar með ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti yfirlits um afkomu ársins.
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Efnahagsreikningur 31. desember 2019
Skýr

Eignir
Veltufjármunir
Tengdir aðilar ..............................................................................................
Handbært fé ................................................................................................
Veltufjármunir samtals

4
5

Eignir samtals

31.12.2019

31.12.2018

938.022.978
10.394.865
948.417.843

815.972.433
930.705
816.903.138

948.417.843

816.903.138

925.547.843
925.547.843

812.611.967
812.611.967

7.920.000
14.950.000
22.870.000

4.291.171
0
4.291.171

948.417.843

816.903.138

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Hrein eign ....................................................................................................
Eigið fé samtals
Skuldir
Tengdir aðilar ..............................................................................................
Ýmsar skammtímaskuldir ............................................................................
Skuldir samtals

6

4

Eigið fé og skuldir samtals

Aðrar upplýsingar

7

Skýringar með ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2019
Skýr
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins ..............................................................................................

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda:
Tengdir aðilar ..........................................................................................
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ..................................................................................

2019

2018

112.935.876

189.479.226

112.935.876

189.479.226

(118.421.716)

(189.466.847)

14.950.000

0

(103.471.716)

(189.466.847)

Handbært fé frá rekstri

9.464.160

12.379

Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í byrjun árs .............................................................................
Handbært fé í árslok

9.464.160
930.705
10.394.865

12.379
918.326
930.705

Skýringar með 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 ávæði 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.
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 góðri reikningsskilavenju, ákvörðunum reikningsskilaráðs A-hluta ríkissjóðs eða styðjast við
ákvæði IPSAS 33 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.
Fjárheimildir til rekstrar ársins eru færðar til tekna á árinu.
Fjárheimildir 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.
Handbært fé
Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum
bankainnstæðum.
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.
Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.
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Skýringar
2 Framlög ríkissjóðs
Fjárheimildir ársins ...................................................................................................................................

Yfirlit um breytingar á fjárveitingum og staða þeirra í árslok:

2019

2018

192.500.000
192.500.000

192.500.000
192.500.000

Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum .......................................

Rekstur
0

Rekstrartilfærslur
0

Fjármagnstilfærslur
192.500.000

Samtals
192.500.000

Fjárveiting til tekna ...............................................................
Ráðstöfun ársins, skv. rekstrarreikningi ......................................

0
(2.328.124)

0
(77.236.000)

192.500.000
0

192.500.000
(79.564.124)

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

(2.328.124)

(77.236.000)

192.500.000

112.935.876

2019

2018

39.600.000
37.636.000
77.236.000

0
3.020.774
3.020.774

938.022.978
938.022.978

815.972.433
815.972.433

7.920.000
7.920.000

4.291.171
4.291.171

10.394.865
10.394.865

930.705
930.705

812.611.967
112.935.876
925.547.843

623.132.741
189.479.226
812.611.967

3 Framlög og tilfærslur
Rekstrartilfærslur til ríkisaðila í A-hluta ....................................................................................................
Rekstrartilfærslur aðrir .............................................................................................................................

4 Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.
Kröfur á tengda aðila:
Viðskiptareikningur við ríkissjóð ...............................................................................................................
Skuldir við tengda aðila:
Viðskiptareikningar við ríkisaðila í A-hluta ríkissjóðs ................................................................................

5 Handbært fé
Sparisjóðsreikningar .................................................................................................................................

6 Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum
Hrein eign
Jöfnuður 1.1.2019 .....................................................................................................................................
Afkoma ársins ...........................................................................................................................................
Jöfnuður 31.12.2019

Ráðstöfun afkomu ársins og yfirfærsla eiginfjár yfir á næsta ár er háð ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytis. Ákvörðun ráðuneytisins er
byggð á reglum sem ráðuneytið setur út frá 30.gr. laga um opinber fjármál og samráði við viðkomandi fagráðuneyti og verður birt í séryfirliti
með ríkisreikningi 2019 og B-deild Stjórnartíðinda.
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Skýringar
7 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Fjárlagaliðurinn hefur ekki gert skuldbindandi samninga.
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.
Óafturkallanleg loforð
Á ekki við
Atburðir eftir reikningsskiladag
Á ekki við
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