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Fiskræktarsjóður
kt. 6703730109
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfjörður

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Fiskræktarsjóður er ríkisaðili og starfar á grundvelli sérlaga. Hlutverk stofnunarinnar er að veita lán og styrki til verkefna sem þjóna
þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka verðmæta veiði úr þeim.
Starfsemi stofnunarinnar fellur undir málefnasvið 13 og málaflokk 10 samkvæmt flokkun í fjárlögum.
Á árinu 2019 var ársveltan kr. 0 milljónir og afkoma kr. -6,8 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 459,9 milljónir í
árslok og eignir samtals kr. 460,7 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2019 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Fiskræktarsjóðs í samræmi við lög
um opinber fjármál.
Forstöðumaður staðfestir hér með ársreikning Fiskræktarsjóðs fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Páll Árni Jónsson
Forstöðumaður

(undirritað rafrænt)
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Yfirlit um afkomu ársins 2019
Skýr
Tekjur
Tekjufærsla fjárveitinga ...............................................................................

2

Tekjur samtals
Gjöld
Laun og launatengd gjöld ............................................................................
Framlög og tilfærslur ...................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .............................................................................
Gjöld samtals
Afkoma (tap) fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur, verðbætur og gengishagnaður ................................................
Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap ............................................................

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

3
4
5

2019

2018

0

14.000.000

0

14.000.000

1.347.937
31.300.000
5.548.928

2.774.964
35.950.000
3.827.521

38.196.865

42.552.485

(38.196.865)

(28.552.485)

31.408.231
(188)

24.476.247
(1.249)

31.408.043

24.474.998

(6.788.822)

(4.077.487)

11.611.178
(18.400.000)
0
(6.788.822)

3.372.513
(7.450.000)
0
(4.077.487)

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

31.12.2019

31.12.2018

Veltufjármunir
Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður ..............................................
Handbært fé ................................................................................................
Veltufjármunir samtals

459.942.828
799.865
460.742.693

482.656.003
1.589.332
484.245.335

Eignir samtals

460.742.693

484.245.335

459.905.779
459.905.779

466.694.601
466.694.601

801.394
35.520
836.914

17.550.734
0
17.550.734

460.742.693

484.245.335

Eignir

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Hrein eign ....................................................................................................
Eigið fé samtals
Skuldir
Tengdir aðilar ..............................................................................................
Viðskiptaskuldir ..........................................................................................
Skuldir samtals

6

7

Eigið fé og skuldir samtals

Aðrar upplýsingar

8

Skýringar með ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2019
Skýr
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins ..............................................................................................
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

2019

2018

(6.788.822)

(4.077.487)

(6.788.822)

(4.077.487)

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur - aðrar skammtkröfur ....................................................

22.713.175

(482.656.003)

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

35.520

(3.000.000)

22.748.695

(485.656.003)

15.959.873

(489.733.490)

(16.749.340)
(16.749.340)

31.512.979
31.512.979

(789.467)
1.589.332
799.865

(458.220.511)
459.809.843
1.589.332

Handbært fé frá rekstri
Fjármögnunarhreyfingar
Tengdir aðilar ..............................................................................................
Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í byrjun árs .............................................................................
Handbært fé í árslok

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 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.
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.
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.
Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.
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Skýringar
2 Tekjufærsla fjárveitinga
Fjárveiting ársins .......................................................................................................................................

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

2019

2018

0
0

14.000.000
14.000.000

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

Rekstur
(12.900.000)

Rekstrartilfærslur
12.900.000

Fjármagnstilfærslur
0

Samtals
0

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

(12.900.000)
24.511.178

12.900.000
(31.300.000)

0
0

0
(6.788.822)

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

11.611.178

(18.400.000)

0

(6.788.822)

Laun ..........................................................................................................................................................
Launatengd gjöld ......................................................................................................................................

1.165.230
182.707
1.347.937

2.394.382
380.582
2.774.964

3 Laun og launatengd gjöld

Það eru 4 aðilar í stjórn sjóðsins, enginn fastur starfsmaður þar sem sjóðurinn er með þjónustusamning við Fiskistofu sem sér um
skrifstofumál sjóðsins.
4 Framlög og tilfærslur
Rekstrartilfærslur til ríkisaðila í A-hluta ....................................................................................................
Rekstrartilfærslur aðrir .............................................................................................................................

11.750.000
19.550.000
31.300.000

0
35.950.000
35.950.000

2019

2018

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

138.800
162.425
62.754
104.060
868.213
165.674
1.501.926

292.680
254.722
65.744
0
40.955
173.420
827.521

Kostnaðarhlutdeild ...................................................................................................................................
Opinber gjöld ............................................................................................................................................
Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar, opinber gjöld o.fl.

3.000.000
1.047.002
4.047.002

3.000.000
0
3.000.000

Annar rekstrarkostnaður samtals

5.548.928

3.827.521

5 Annar rekstrarkostnaður
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Skýringar
6 Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum
Hrein eign
Jöfnuður 1.1. .............................................................................................................................................
Afkoma ársins ...........................................................................................................................................
Jöfnuður 31.12. .........................................................................................................................................

31.12.2019

31.12.2018

466.694.601
(6.788.822)
459.905.779

470.772.088
(4.077.487)
466.694.601

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

801.394
0
801.394

17.431.872
118.862
17.550.734

8 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Stofnunin hefur gert skuldbindandi þjónustusamning við Fiskistofu. Árlegar greiðslur nema kr. 3 milljónum. Einnig hefur verið gerður
samningur við Landsbankann um þjónustu á sviði eignastýringar og fjárfestingarráðgjafar. Umsýsluþóknun reiknast sem hlutfall af
meðalstöðu eignasafn á því tímabili sem um ræðir og var um 800 þúsund krónur á árinu 2019.
Veðsetningar
Engar veðsetningar eru áhvílandi á eignum stofnunarinnar í árslok 2019.
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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