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Ýmis framlög í sjávarútvegi
Umsjón Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
kt. 710812-0120

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Ýmis framlög í sjávarútvegi er fjárlagaliður sem flokkast sem ríkisaðili í A- hluta. Fjárlagaliðurinn starfar undir umsjón Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins.
Starfsemi fjárlagaliðarins fellur undir málefnasvið 13 og málaflokk 20 samkvæmt flokkun í fjárlögum.

Á árinu 2019 var ársveltan kr. 538,9 milljónir og afkoma kr. 310,2 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 310,2
milljónir í árslok og eignir samtals kr. 357,4 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2019 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Ýmissa framlaga í sjávarútvegi í
samræmi við lög um opinber fjármál.
Forstöðumaður staðfestir hér með ársreikning Ýmissa framlaga í sjávarútvegi fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Arnór Snæbjörnsson
skrifstofustjóri

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

2

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

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

3
4
5

2019

2018

538.927.905

162.700.000

538.927.905

162.700.000

162.748
165.416.000
63.150.333

0
118.127.905
35.465.308

228.729.081

153.593.213

310.198.824

9.106.787

0

(947)

0

(947)

310.198.824

9.105.840

350.014.824
(39.816.000)
310.198.824

9.105.840
0
9.105.840

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

31.12.2019

31.12.2018

357.409.355
357.409.355

12.724.510
12.724.510

357.409.355

12.724.510

310.198.824
310.198.824

0
0

Skuldir samtals

15.032.303
32.178.228
47.210.531
47.210.531

6.000.000
6.724.510
12.724.510
12.724.510

Eigið fé og skuldir samtals

357.409.355

12.724.510

Eignir
Veltufjármunir
Tengdir aðilar ..............................................................................................
Veltufjármunir samtals

6

Eignir samtals

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

Aðrar upplýsingar

7

6

8

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2019
Skýr

2019

2018

310.198.824

9.105.840

310.198.824

9.105.840

Tengdir aðilar ..........................................................................................

(335.652.542)

(15.830.350)

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

25.453.718

6.724.510

(310.198.824)

(9.105.840)

Handbært fé frá rekstri

0

0

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

0
0
0

0
0
0

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins .............................................................................................

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 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.
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
2019

2018

538.927.905
538.927.905

162.700.000
162.700.000

2 Tekjufærsla fjárveitinga
Fjárveiting ársins .............................................................................................................................................

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

Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum skv. fjárlögum .......................
Millifærslur milli fjárlagaliða ..............................................................

Rekstur
420.800.000
(7.472.095)

Rekstrartilfærslur
125.600.000
0

Fjármagnstilfærslur
0
0

Samtals
546.400.000
(7.472.095)

Fjárveiting til tekna ......................................................................
Ráðstöfun ársins, skv. rekstrarreikningi að frádregnum sértekjum ...

413.327.905
(63.313.081)

125.600.000
(165.416.000)

0
0

538.927.905
(228.729.081)

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

350.014.824

(39.816.000)

0

310.198.824

2019

2018

141.240
21.508
162.748

0
0
0

96.700.000
68.716.000
165.416.000

0
118.127.905
118.127.905

2019

2018

Matvæli ...........................................................................................................................................................
Vörukaup, almenn

0
0

60.720
60.720

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

295.805
539.983
98.091
26.227.003
400
1.590
27.162.872

118.000
124.439
28.292
0
0
0
270.731

Samningsbundin kaup og leiga ........................................................................................................................
Verkkaup ........................................................................................................................................................
Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar, opinber gjöld o.fl.

35.941.011
46.450
35.987.461

35.133.857
0
35.133.857

Annar rekstrarkostnaður samtals

63.150.333

35.465.308

3 Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður
Laun ................................................................................................................................................................
Launatengd gjöld .............................................................................................................................................

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

5 Annar rekstrarkostnaður
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Skýringar
31.12.2019

31.12.2018

357.409.355
357.409.355

12.724.510
12.724.510

15.032.303
15.032.303

6.000.000
6.000.000

31.12.2019

31.12.2018

0
310.198.824
310.198.824

(9.105.840)
9.105.840
0

6 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 .......................................................................................

7 Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum;
Hrein eign
Jöfnuður 1.1. ...................................................................................................................................................
Afkoma ársins .................................................................................................................................................
Jöfnuður 31.12. ...............................................................................................................................................

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.
8 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Gerðir hafa verið tveir skuldbindandi samningar til næstu ára hjá fjárlagaliðnum, annars vegar vegna reksturs tilvísunarrannsóknastofa og
hins vegar vegna Hafréttarstofnunar Íslands. Greiðsla ársins 2020 vegna samninganna nemur 26,1 m.kr.

Veðsetningar
Engar veðsetningar eru áhvílandi á eignum stofnunarinnar í árslok 2019.
Veittar ábyrgðir
Stofnunin hefur ekki gengist í ábyrgðir vegna þriðja aðila.
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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