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Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans
Fjárlagaliðurinn er í umsjón
Heilbrigðisráðuneytis
kt. 521218-0530
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans er ríkisaðili í A-hluta ríkissjóðs. Fjárlagaliðurinn er í umsjón Heilbrigðisráðuneytis.
Starfsemi stofnunarinnar fellur undir málefnasvið 23 og málaflokk 10 samkvæmt flokkun í fjárlögum.
Á árinu 2018 var ársveltan kr. 0 milljónir og afkoma kr. 332,3 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 332,3 milljónir í
árslok og eignir samtals kr. 6096,2 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2018 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu Byggingar sjúkrahúss á lóð
Landspítalans í samræmi við lög um opinber fjármál og lög um ársreikninga.
Forstöðumaður staðfestir hér með ársreikning Byggingar sjúkrahúss á lóð Landspítalans fyrir árið 2018 með undirritun sinni.
Dagný Brynjólfsdóttir
staðgengill skrifstofustjóra
(rafræn áritun)
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Yfirlit um afkomu ársins 2018
Skýr

2018

2017

0

0

(332.325.000)

0

(332.325.000)

0

332.325.000

0

332.325.000

0

2

Tekjur
Tekjur samtals
Gjöld
Annar rekstrarkostnaður ...............................................................................
Gjöld samtals
Afkoma (tap) fyrir fjármagnsliði
Afkoma ársins

3

Skýringar með ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti yfirlits um afkomu ársins.
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Efnahagsreikningur 31. desember 2018
Skýr

31.12.2018

31.12.2017

4.703.705.000

1.912.705.000

4.703.705.000

1.912.705.000

1.392.537.495
1.392.537.495

973.549.000
973.549.000

6.096.242.495

2.886.254.000

332.325.000
332.325.000

0
0

0
5.763.917.495
5.763.917.495

59.053.450
2.827.200.550
2.886.254.000

6.096.242.495

2.886.254.000

Eignir
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir:
Verk í vinnslu .................................................................................................

4

Fastafjármunir samtals
Veltufjármunir
Tengdir aðilar ................................................................................................
Veltufjármunir samtals

5

Eignir samtals

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Hrein eign ......................................................................................................
Eigið fé samtals
Skuldir
Tengdir aðilar ................................................................................................
Frestun tekjufærslu fjárfestingarheimilda .....................................................
Skuldir samtals

6

5
7

Eigið fé og skuldir samtals

Aðrar upplýsingar

8

Skýringar með ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2018
Skýr
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins ................................................................................................

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda:
Viðskiptakröfur - aðrar skammtímakröfur ................................................
Birgðir .......................................................................................................
Skammtímaskuldir ....................................................................................

Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingarhreyfingar
Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna .........................................................
Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna, verk í vinnslu ..................................
Fjármögnunarhreyfingar
Tengdir aðilar ................................................................................................
Fjárfestingarframlag ......................................................................................

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

4

2018

2017

332.325.000

0

332.325.000

0

0
0
0

0
0
0

0

0

332.325.000

0

0
(2.791.000.000)
(2.791.000.000)

0
0
0

(478.041.945)
2.936.716.945
2.458.675.000

(914.495.550)
914.495.550
0

0
0
0

0
0
0

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, lög um ársreikninga og ákvarðanir reikningsskilaráðs A-hluta
ríkissjóðs að teknu tilliti til ákvæða í IPSAS 33 um innleiðingu IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) auk reglugerðar
um framsetningu og innihald ársreikninga nr. 696/1996 eftir því sem við á. Hér er gerð grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum sem
beitt er við gerð ársreikningsins.
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.
Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.
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Skýringar
2018

2017

0
0

0
0

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

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

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

Rekstur
0

Rekstrartilfærslur
0

Fjármagnstilfærslur
0

Samtals
0

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

0
332.325.000

0
0

0
0

0
332.325.000

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

332.325.000

0

0

332.325.000

2018

2017

3 Annar rekstrarkostnaður
Verkkaup ....................................................................................................................................................
Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar, opinber gjöld o.fl.

(332.325.000)
(332.325.000)

0
0

Annar rekstrarkostnaður samtals

(332.325.000)

0

4.703.705.000
4.703.705.000

1.912.705.000
1.912.705.000

86.663.495
1.305.874.000
1.392.537.495

0
973.549.000
973.549.000

0
0

59.053.450
59.053.450

0
332.325.000
332.325.000

0
0
0

4 Varanlegir rekstrarfjármunir
Verk í vinnslu ..............................................................................................................................................

5 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 ..............................................................................................................

Skuldir við tengda aðila:
Viðskiptareikningur við ríkissjóð ..................................................................................................................

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

Afkoma ársins hefur verið flutt óskert á hreina eign þar sem reglugerð um yfirfærslur ónotaðra fjárheimilda á grundvelli 2. mgr. 30. gr. LOF
liggur ekki fyrir. Leiði tilkoma reglugerða til breytinga á meðferð afkomu mun það verða leiðrétt í ársreikningi fyrir árið 2019.
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Skýringar
7 Frestun tekjufærslu fjárveitinga til fjárfestinga
Ríkissjóður fjármagnar rekstur stofnunarinnar, þar með taldar fjárfestingar. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er í eðli sínu
fyrirframgreiðsla kostnaðar sem dreift er til gjalda á notkunartíma eignarinnar í formi afskrifta. Við innfærslu eignanna eru færðar frestaðar
tekjur vegna fjárveitinga til fjárfestinga sem færast til tekna á eftirstöðvum notkunartíma eignanna eða falla niður við sölu eignarinnar nema
söluandvirðið verði notað til endurfjárfestingar.
31.12.2018
31.12.2017
Frestaðar tekjur vegna fjárfestingafjárveitinga ...........................................................................................
Ónotuð fjárveiting til fjárfestinga ................................................................................................................

4.703.705.000
1.060.212.495
5.763.917.495

1.912.705.000
914.495.550
2.827.200.550

Frestaðar
tekjur vegna
fjárfestinga
1.912.705.000
0
2.791.000.000
4.703.705.000

Fjárfestingafjárveiting

Samtals
frestaðar
tekjur
2.827.200.550
2.936.716.945
0
5.763.917.495

Staða 1.1.2018 .............................................................................................................
Fjárfestingarfjárveiting ársins ......................................................................................
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ...............................................................

914.495.550
2.936.716.945
(2.791.000.000)
1.060.212.495

Af frestuðum tekjum vegna fjárfestinga í árslok 2018 munu kr. 0 milljónir koma til tekna á árinu 2019.
8 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Engir skuldbindandi samningar hafa verið gerðir.
Veðsetningar
Engar veðsetningar eru áhvílandi á eignum stofnunarinnar í árslok 2018.
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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