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Ábyrgðarsjóður launa
kt. 450193-2759
Kringlunni 1, 103 Reykjavík

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Ábyrgðasjóður launa er ríkisaðili í A-hluta sem starfar á grundvelli laga um Ábyrgðarsjóð launa nr. 88/2003. Sjóðurinn tryggir
launamönnum og lífeyrissjóðum greiðslur vegna vangoldinna krafna þeirra við gjaldþrot vinnuveitanda eða þegar dánarbú einstaklinga er
til opinberra skipta og erfingjar ábyrgjast ekki skuldbindingar þess. Vinnumálastofnun annast fjárvörslu sjóðsins og framkvæmd
áðurnefndra laga.
Starfsemi ríkisaðila fellur undir nokkur málefnasvið og málaflokka samkvæmt flokkun í fjárlögum og kemur aðgreining þess fram í
starfsþáttayfirliti.
Á árinu 2019 var ársveltan kr. 2.488,7 milljónir og afkoma kr. 538,2 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 3.166,1
milljónir í árslok og eignir samtals kr. 4.158,4 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2019 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Ábyrgðarsjóðs launa í samræmi við
lög um opinber fjármál.
Stjórn Ábyrgðsjóðs launa staðfestir hér með ársreikning Ábyrgðarsjóðs launa fyrir árið 2019 með undirritun sinni.
(undirritað rafrænt)
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Yfirlit um afkomu ársins 2019
Skýr
Tekjur
Tekjufærsla fjárveitinga ................................................................................
Aðrar tekjur ..................................................................................................

2
3

Tekjur samtals
Gjöld
Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður ........................................
Framlög og tilfærslur ....................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................................................

4
5

Gjöld samtals
Afkoma fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap .............................................................

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

2019

2018

2.292.500.000
196.217.221

740.800.000
30.535.264

2.488.717.221

771.335.264

1.074.096
1.699.884.383
112.286.698

1.067.381
720.147.721
99.004.655

1.813.245.177

820.219.757

675.472.044

(48.884.493)

(137.275.570)

(73.121.807)

(137.275.570)

(73.118.106)

538.196.474

(122.002.599)

24.980.857
513.215.617
538.196.474

(64.954.878)
(57.047.721)
(122.002.599)

2

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

4.156.572.458
1.877.207
4.158.449.665

2.720.412.113
847.772
2.721.259.885

4.158.449.665

2.721.259.885

3.166.078.788
3.166.078.788

2.505.879.715
2.505.879.715

Skuldir
Lánastofnanir ................................................................................................
Viðskiptaskuldir ............................................................................................
Ýmsar skammtímaskuldir ..............................................................................
Skuldir samtals

928.931.330
3.998.672
59.440.875
992.370.877

213.189.927
329.045
1.861.198
215.380.170

Eigið fé og skuldir samtals

4.158.449.665

2.721.259.885

Eignir
Veltufjármunir
Tengdir aðilar ................................................................................................
Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður ...............................................
Veltufjármunir samtals

6
7

Eignir samtals

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Hrein eign .....................................................................................................
Eigið fé samtals

Aðrar upplýsingar

8

9

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

2019

2018

538.196.474

(122.002.599)

538.196.474

(122.002.599)

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

(1.029.435)

(847.772)

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

776.990.707

202.690.685

775.961.272

201.842.913

1.314.157.746

79.840.314

(1.436.160.345)
(1.314.157.746)

(110.588.743)
(110.588.743)

0
0
0

(30.748.429)
30.748.429
0

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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Starfsþáttayfirlit um afkomu ársins 2019, fjárveitingar, breytingar þeirra og stöðu
Ábyrgðarsjóður
Umsýslukostnaður
launa vegna
Vinnumálagjaldþrota
stofnunar
07 982 101
07 982 115
Málefnasvið - málaflokkur
30 10
30 10

Samtals
2019

Tekjur
Tekjufærsla fjárveitinga ........................................................................
Aðrar tekjur ...........................................................................................

2.231.200.000
196.217.221

61.300.000
0

2.292.500.000
196.217.221

Tekjur samtals

2.427.417.221

61.300.000

2.488.717.221

Gjöld
Laun og launatengd gjöld ......................................................................
Rekstrartilfærslur ..................................................................................
Annar rekstrarkostnaður .......................................................................

1.074.096
1.699.884.383
50.986.698

0
0
61.300.000

1.074.096
1.699.884.383
112.286.698

Gjöld samtals

1.751.945.177

61.300.000

1.813.245.177

Afkoma fyrir fjármagnsliði

675.472.044

0

675.472.044

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap .....................................................

(137.275.570)

0

(137.275.570)

(137.275.570)

0

(137.275.570)

538.196.474

0

538.196.474

Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum ..................................................
Fjáraukalög ............................................................................................
Millifærslur milli fjárlagaliða .................................................................
Fjárveiting til tekna ..............................................................................
Ráðstöfun ársins, skv. rekstrarreikningi ................................................

961.200.000
1.270.000.000
0
2.231.200.000
(1.693.003.526)

61.300.000
0
0
61.300.000
(61.300.000)

1.022.500.000
1.270.000.000
0
2.292.500.000
(1.754.303.526)

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

538.196.474

0

538.196.474

Afkoma ársins

Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok
aðrar en vegna fjárfestinga:

Skýringar með ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti starfsþáttayfirlits
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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
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.
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.

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.
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Skýringar
Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.
Starfsþáttayfirlit
Þegar starfsemi stofnunar nær yfir fleiri en eitt fjárlagaviðfang, málefnasvið eða málaflokk er aðgreining fjárlagaviðfang, málefnasviða og
málaflokka birt í starfsþáttayfirliti. Það nær til yfirlits um afkomu og greininga fjárveitinga ársins, breytinga þeirra á árinu og stöðu í árslok.
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Skýringar
2019

2018

2 Tekjufærsla fjárveitinga
Fjárveiting ársins ..............................................................................................................................................
Rekstrarfjárveiting flokkuð sem fjárveiting til fjárfestinga ...............................................................................

2.292.500.000
0
2.292.500.000

1.478.700.000
(4.000.000)
740.800.000

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

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

Rekstur
79.400.000
0
0

Rekstrartilfærslur
943.100.000
1.270.000.000
0

Fjármagnstilfærslur
0
0
0

Samtals
1.022.500.000
1.270.000.000
0

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

79.400.000
(54.419.143)

2.213.100.000
(1.699.884.383)

0
0

2.292.500.000
(1.754.303.526)

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

24.980.857

513.215.617

0

538.196.474

2019

2018

932.184
141.912
1.074.096

924.594
142.787
1.067.381

Sérfræðiþjónusta .............................................................................................................................................
Funda- og ferðakostnaður, akstur og ýmis sérfræðiþjónusta

50.986.698
50.986.698

39.404.655
39.404.655

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

61.300.000
61.300.000

59.600.000
59.600.000

112.286.698

99.004.655

31.12.2019

31.12.2018

1.615.469.882
2.541.102.576
4.156.572.458

188.655.681
2.531.756.432
2.720.412.113

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

5 Annar rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður samtals

6 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 ...................................................................................................................
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Skýringar
31.12.2019

31.12.2018

714.426
1.162.781
1.877.207

0
847.772
847.772

31.12.2019

31.12.2018

2.505.879.715
122.002.599
538.196.474
3.166.078.788

2.550.951.160
76.931.154
(122.002.599)
2.505.879.715

7 Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður
Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................................................................................
Skattar ..............................................................................................................................................................

8 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. ................................................................................................................................................

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.
Af eigið fé stofnunarinnar eru kr. 2.627,9 milljónir sem eru bundið eigin fé, þ.e. ráðstöfun þess er ekki heimil nema heimild til þess verði veitt í
fjárlögum. Að öðru leyti er ráðstöfðun eigin fjár háð ákvæðum laga um opinber fjármál.
9 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Vinnumálastofnun annast vörslu Ábyrgðasjóðs launa og hefur með höndum daglega umsýslu sjóðsins í umboði stjórnar Ábyrgðasjóðs launa
samkvæmt þjónustusamningi. Samningurinn er gerður samkvæmt heimild í 2.mgr. 25.gr. Reglugerðar nr. 462/2003 sem sett var á grundvelli
27.gr. laga um Ábyrgðasjóð launa nr. 88/2003. Greiðslur sjóðsins á árinu 2019 til Vinnumálastofnunar samkvæmt fjárlögum 2019 voru 61,3
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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