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Lífeyriskuldbindingar, eftirlaun
Umsjón Fjármála- og efnahagsráðuneyti
kt. 601210-1340
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Lífeyriskuldbindingar, eftirlaun er fjárlagaliður í A-hluta.

Starfsemi fjárlagaliðarins fellur undir málefnasvið 33 og málaflokk 30 samkvæmt flokkun í fjárlögum.

Á árinu 2019 var ársveltan kr. 42.888,0 milljónir og afkoma kr. 23.541,1 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 23.541,1
milljónir í árslok og eignir samtals kr. 23.541,1 milljónir.
Í samræmi við 30. gr. laga um opinber fjármál þar sem fram kemur að ef fjárheimild er ekki fullnýtt í árslok er óskað eftir að fjárheimild
verði ráðstafað til næsta árs.
Það er álit mitt að ársreikningur 2019 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Lífeyriskuldbindinga, eftirlauna í
samræmi við lög um opinber fjármál.
Forstöðumaður staðfestir hér með ársreikning Lífeyriskuldbindinga, eftirlauna fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Guðrún Ögmundsdóttir
Skrifstofustjóri

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

2

Tekjur samtals
Gjöld
Lífeyrisskuldbindingar .................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .............................................................................
Gjöld samtals
Afkoma fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap ...........................................................

Afkoma ársins

3
4

2019

2018

42.888.000.000

49.996.154.125

42.888.000.000

49.996.154.125

5.840.148.752
27.501.394

41.301.990.639
25.091.965

5.867.650.146

41.327.082.604

37.020.349.854

8.669.071.521

(13.479.211.850)

(12.927.346.715)

(13.479.211.850)

(12.927.346.715)

23.541.138.004

(4.258.275.194)

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

76.667.978
23.464.470.026
23.541.138.004

78.142.665
0
78.142.665

23.541.138.004

78.142.665

23.541.138.004
23.541.138.004

(4.258.275.194)
(4.258.275.194)

0
0
0

4.325.521.891
10.895.968
4.336.417.859

23.541.138.004

78.142.665

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

5

Eignir samtals

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

6

5

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 .............................................................................................

2019

2018

23.541.138.004

(4.258.275.194)

23.541.138.004

(4.258.275.194)

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

1.474.687
(27.789.991.917)

(78.071.055)
0

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

(10.895.968)

(2.222.052)

(27.799.413.198)

(80.293.107)

(4.258.275.194)

(4.338.568.301)

4.258.275.194
4.258.275.194

39.941.877.582
(35.603.309.281)
4.338.568.301

0
0
0

0
0
0

Handbært fé frá rekstri
Fjármögnunarhreyfingar
Breytingar á árslokastöðu fyrra árs samkvæmt
ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins ............................................
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 og stuðst við útreikninga Talnakönnunar ehf á stöðu skuldbindinga í B-deild LSR og útgjöld færð samkv.
kostnaðarverðsreglu á uppreikning skuldbindinga. Bakábyrgð skuldabindinga ríkissjóðs er falið ríkissjóði.

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
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

42.888.000.000
42.888.000.000

49.996.154.125
49.996.154.125

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

Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok:
Rekstur
42.833.000.000
55.000.000

Rekstrartilfærslur
0
0

Fjármagnstilfærslur
0
0

Samtals
42.833.000.000
55.000.000

Fjárveiting til tekna ........................................................................ 42.888.000.000
Ráðstöfun ársins, skv. yfirliti um afkomu að frádregnum sértekjum .... (19.346.861.996)

0
0

0
0

42.888.000.000
(19.346.861.996)

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

0

0

23.541.138.004

2019

2018

0
5.840.148.752
5.840.148.752

2.000.000
41.299.990.639
41.301.990.639

3.438.528
0
24.062.866
27.501.394

1.913.733
710
23.177.522
25.091.965

31.12.2019

31.12.2018

23.464.470.026
23.464.470.026

0
0

0
0

4.325.521.891
4.325.521.891

31.12.2019

31.12.2018

Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum skv. fjárlögum ..........................
Fjáraukalög ..........................................................................................

23.541.138.004

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

4 Annar rekstrarkostnaður
Sérfræðiþjónusta .................................................................................................................................................
Innheimta, umboðs-, sölu- og þjónustugjöld ......................................................................................................
Kostnaðarhlutdeild ...............................................................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður samtals
5 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:
Viðskiptareikningur við ríkissjóð ...........................................................................................................................

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

(4.258.275.194) (39.941.877.582)
4.258.275.194
39.941.877.582
23.541.138.004
(4.258.275.194)
23.541.138.004
(4.258.275.194)

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
Liðurinn ber ábyrgð vegan lífeyrisskuldbindinga og lífeyrisskerðinga ríkissjóðs í B-deild LSR og aðar lifeyrisskuldbindingar sem ríkissjóður er í ábyrgð
fyrir.
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