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Ýmis framlög í landbúnaði
Fjárlagaliðurinn er í umsjón
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins
kt. 710812-0120
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

Skýrsla og áritun ábyrgðaraðila
Ýmis framlög í landbúnaði er fjárlagaliður vegna ýmissa samninga og verkefna í landbúnaði á forræði atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins.
Starfsemi fjárlagaliðarins fellur undir málefnasvið 12 og málaflokk 20 samkvæmt flokkun í fjárlögum.
Á árinu 2020 var ársveltan kr. 302,1 milljónir og afkoma kr. 41,7 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. 132,7 milljónir í
árslok og eignir samtals kr. 246,1 milljónir.
Það er álit mitt að ársreikningur 2020 gefi glögga mynd af rekstri, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu fyrir fjárlagaliðinn Ýmis framlög í
landbúnaði í samræmi við lög um opinber fjármál.
Ábyrgðaraðili staðfestir hér með ársreikning fyrir fjárlagaliðinn Ýmis framlög í landbúnaði fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Guðrún Gísladóttir,
Skrifstofustjóri
(undirritað rafrænt)
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Yfirlit um afkomu ársins 2020
Skýr
Tekjur
Tekjufærsla fjárveitinga ..............................................................................
Framlög og ýmsar tekjur .............................................................................

2
3

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

4
5
6

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

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

2020

2019

282.100.000
20.000.000

107.200.000
0

302.100.000

107.200.000

21.665.067
197.596.789
41.108.263

20.332.352
199.905.378
28.911.901

260.370.119

249.149.631

41.729.881

(141.949.631)

(2.784)

(4.584)

(2.784)

(4.584)

41.727.097

(141.954.215)

82.823.886
(98.096.789)
57.000.000
41.727.097

4.151.163
(146.105.378)
0
(141.954.215)
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Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti yfirlits um afkomu ársins.
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020
Skýr

31.12.2020

31.12.2019

7

20.000.000
20.000.000

0
0

20.000.000

0

226.146.802
226.146.802

245.854.727
245.854.727

246.146.802

245.854.727

132.657.097
132.657.097

87.545.128
87.545.128

22.530.402
22.565.848
68.393.455
113.489.705

6.912.419
37.513.144
113.884.036
158.309.599

246.146.802

245.854.727

Eignir
Fastafjármunir
Áhættufjármunir og langtímakröfur:
Eignarhlutir í öðrum félögum ......................................................................

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

8

Eignir samtals

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

9

8
10

Eigið fé og skuldir samtals

Aðrar upplýsingar

11

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2020
Skýr
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins .............................................................................................

2020

2019

41.727.097

(141.954.215)

41.727.097

(141.954.215)

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Tengdir aðilar ..........................................................................................

18.710.780

92.868.471

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

(60.437.877)

49.085.744

(41.727.097)

141.954.215

0

0

(20.000.000)
(20.000.000)

0
0

20.000.000
20.000.000

0
0

0
0
0

0
0
0

Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingarhreyfingar
Kaupverð eignahluta í félögum ...................................................................
Fjármögnunarhreyfingar
Tengdir aðilar ..............................................................................................

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

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 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 reikningsskilin. Eignarhlutir í öðrum félögum eru metnir með hlutdeildaraðferð ef eignarhlutur
ríkissjóðs í heild er yfir 20% annars eru þeir metnir á kostnaðarverði.
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.
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.
Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.
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Skýringar
Samanburðarfjárhæðir
Þar sem við á hefur samanburðarfjárhæðum verið breytt til þess að gæta samræmis við breytingu á framsetningu þessa árs.
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Skýringar
2020

2019

282.100.000

107.200.000

2 Tekjufærsla fjárveitinga
Fjárveiting ársins .........................................................................................................................................
Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok:

Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum skv. fjárlögum ........................
Heilmildir til flýtinga fjárheimilda .......................................................

Rekstur
125.600.000
0

Rekstrartilfærslur
99.500.000
0

Fjármagnstilfærslur
0
57.000.000

Samtals
225.100.000
57.000.000

Fjárveiting til tekna .......................................................................
Ráðstöfun ársins, skv. yfirliti um afkomu að frádregnum sértekjum ..

125.600.000
(42.776.114)

99.500.000
(197.596.789)

57.000.000
0

282.100.000
(240.372.903)

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

82.823.886

(98.096.789)

57.000.000

41.727.097

2020

2019

20.000.000
20.000.000

0
0

Laun ............................................................................................................................................................
Orlof, breyting ............................................................................................................................................
Launatengd gjöld ........................................................................................................................................
Starfsmannakostnaður ...............................................................................................................................

19.325.724
(1.769.339)
4.032.882
75.800
21.665.067

16.471.228
268.992
3.532.132
60.000
20.332.352

Meðalfjöldi stöðugilda ................................................................................................................................

1

1

92.920.363
104.676.426
197.596.789

66.350.000
133.555.378
199.905.378

3 Framlög og ýmsar tekjur
Framlög frá ríkisaðilum í A-hluta ................................................................................................................

4 Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður

5 Framlög og tilfærslur
Rekstrartilfærslur til ríkisaðila í A-hluta ......................................................................................................
Rekstrartilfærslur aðrir ...............................................................................................................................
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Skýringar
2020

2019

Bækur, ritföng, filmur o.fl. ..........................................................................................................................
Ýmis tæki og áhöld .....................................................................................................................................
Vörukaup, almenn

0
991.194
991.194

18.049
0
18.049

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

1.676
145.190
129.950
31.334.108
4.215
7.351.005
20.077
38.986.221

245.043
965.312
277.211
18.584.846
5.000
8.537.562
116.129
28.731.103

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

130.848
0
1.000.000
1.130.848

108.749
54.000
0
162.749

41.108.263

28.911.901

6 Annar rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður samtals
7 Eignarhlutir í öðrum félögum
Eignarhlutur
Eignarhlutir ríkissjóðs yfir 20% (hlutdeildaraðferð):
Orkídea ............................................................................................................................

11%

Nafnverð
20.000.000
20.000.000

Matsverð
20.000.000
20.000.000

Eignarhlutir í öðrum félögum eru metnir með hlutdeildaraðferð ef eignarhlutur ríkissjóðs í heild er yfir 20% annars eru þeir metnir á
kostnaðarverði. Metið virði eignarhluta í sjálfseignarstofnunum er 0 kr. ef framlög til þeirra renna ekki til ríkisins eða stofnana þess við slit,
heldur til annarra málefna en annars á kostnaðarverði.
8 Tengdir aðilar
31.12.2020

31.12.2019

216.146.802
10.000.000
226.146.802

245.854.727
0
245.854.727

22.530.402
22.530.402

6.912.419
6.912.419

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:
Viðskiptareikningar við ríkisaðila í A-hluta ríkissjóðs ..................................................................................
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Skýringar
9 Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum;
Hrein eign
Jöfnuður 1.1. ..............................................................................................................................................
Eigið fé flutt af 04-483 ................................................................................................................................
Lokafjárlög flutt af 04-483 ..........................................................................................................................
Breytingar á árslokastöðu fyrra árs samkvæmt ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins .................
Afkoma ársins .............................................................................................................................................
Jöfnuður 31.12. ..........................................................................................................................................

31.12.2020

31.12.2019

87.545.128
28.000.000
(25.710.000)
1.094.872
41.727.097
132.657.097

229.499.343
0
0
0
(141.954.215)
87.545.128

Ráðstöfun afkomu ársins og yfirfærsla eiginfjár yfir á næsta ár er háð frekari yfirferð og byggir endanleg ákvörðun á reglum sem fjármála- og
efnahagsráðuneyti setur út frá 30. gr. laga um opinber fjármál í samráði við viðkomandi fagráðuneyti. Niðurstaðan verður birt í séryfirliti með
ríkisreikningi.
31.12.2020
31.12.2019
10 Ýmsar skammtímaskuldir
Ógreitt orlof ................................................................................................................................................
Önnur ógreidd gjöld ....................................................................................................................................

139.696
68.253.759
68.393.455

1.909.035
111.975.001
113.884.036

11 Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar
Fjárlagaliðurinn hefur gert skuldbindandi rekstrar- og þjónustusamning til loka ársins 2022. Greiðslur vegna rekstrar- og þjónustusamnings
munu nema 7 milljónum króna árið 2021.
Veðsetningar
Engar veðsetningar eru áhvílandi á eignum fjárlagaliðarins í árslok 2020.
Veittar ábyrgðir
Fjárlagaliðurinn 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.
Óefnislegar eignir fjárlagaliðarins felast í ýmsum hugbúnaði og lausnum þeim tengdum.
Óafturkallanleg loforð
Fjárlagaliðurinn hefur ekki veitt nein óafturkallanleg loforð sem hafa áhrif á framtíðarrekstur hans.
Atburðir eftir reikningsskiladag
Engir atburðir hafa átt sér stað eftir reikningsskiladag sem hafa áhrif á fjárhagsstöðu og upplýsingar í ársreikningi.
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