
  Reikningsskilaráð ríkisins 
42. Fundur – 22. apríl 2020 kl. 9:00 

 

Fundargerð 

 

Fundinn sátu: 

• Reikningsskilaráð: Gunnar H. Hall, Ingþór Karl Eiríksson, Anna Birgitta Geirfinnsdóttir, Björn Þór 

Hermannsson og Ólafur Hjálmarsson 

• Fulltrúi ríkisendurskoðanda: Birgir Finnbogason. 

• Fundarritari: Kristinn Hjörtur Jónasson. 

• Fundurinn fór fram í gegnum Microsoft Teams. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar.    

Fundargerð 41. fundar samþykkt. 

 

2. Ríkisreikningur 2019 og innleiðingaráætlun. 

Lagt var fram yfirlit yfir stöðuna á vinnu við ríkisreikning 2019 og hvernig innleiðing IPSAS staðla 

gengur. Drög að ársreikningum liggja fyrir hjá 270 fjárlagaliðum eða rúmlega 70%, annað er að mestu 

í ásættanlegum farvegi.  Fjallað var sérstaklega um innleiðingu staðlanna í reikningshaldinu við uppgjör 

ársins 2019, enda síðasta ár innleiðingartímabilsins, og farið yfir hvaða staðlar afla þarf heimildar ráðsins 

til frestunar á innleiðingu. Á þessum fundi var farið yfir þá staðla sem vitað er að þurfi að óska eftir 

frestun á fullri innleiðingu eða að hluta: 

 

Sýnt þykir að fresta þurfi innleiðingu á eftirfarandi 3 stöðlum: 

• IPSAS 13 - um leigusamninga. Alþjóða reikningsskilaráðið (IPSASB) er að endurskoða 

staðalinn og áætlar að endurskoðaður staðall verði tilbúinn til samþykktar á árinu 2020. Áhrif á 

reikningsskil núna eru óveruleg en búast má við að nýr staðall þýði töluverðar breytingar á 

meðferð leigusamninga líkt og átt hefur sér stað við innleiðingu samsvarandi IFRS staðals á 

einkamarkaði. 

 

• IPSAS 34-35 – Þessir staðlar fjalla um samstæðureikningsskil og er þar átt við heildarsamstæðu 

ríkissjóðs. Við innleiðingu hefur megináhersla verið lögð á A-hluta ríkissjóðs og eftir er að ná 

utan um reikningsskil B- og C-hluta aðila í þessu samhengi. Aðlaga þarf reikningsskil þessara 

aðila að IPSAS, eyða út innbyrðisfærslum og fleira slíkt. Gera má ráð fyrir að innleiðing þessara 

staðla verði töluvert tímafrek. 

 

Jafnframt liggur fyrir að óska þurfi eftir heimild til frestunar á innleiðingu eftirtalinna staðla að hluta: 

• IPSAS 19 – um reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.  Vinnuhópur undir 

stjórn ráðuneytisins er að fara yfir þessa þætti. Ljóst er að búið verður að afgreiða hluta þeirra 

þátta sem falla undir staðalinn, en ólíklegt að það náist að fullu. 

 

• IPSAS 32 –um sérleyfiseignir. Gert er ráð fyrir að hluti þeirra eigna sem falla undir staðalinn 

verði færðar í ársreikning 2019, svo sem Vaðlaheiðargöng, en ólíklegt að klárist umræða 

varðandi aðrar eignir. 

 



Niðurstaða ráðsins var að vinna skyldi áfram að uppgjöri ríkisreiknings út frá þessum forsendum en að 

formleg afgreiðsla ráðsins yrði afgreidd þegar óskir um heimildir til frestunar á innleiðingu staðla  við 

uppgjör Ríkisreiknings 2019 liggja endanlega fyrir.   
 

 

3. LÍN/MSN flokkun í uppgjörum. 

Í framhaldi af svari Reikningsskilaráðs um flokkun Lánasjóðs Námsmanna og Húsnæðissjóðs kom svar 

frá Eurostat um að flokka eigi stofnanirnar með A-hluta.  Farið var yfir mikilvægi þess að Hagsstofan 

og Fjársýslan hafi fullt samræmi í flokkunum í uppgjörum sínum á ríkisfjármálunum. 

 

 

4. Erindi til reikningsskilaráðs.   

Nýtt erindi mun berast reikningsskilaráði frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu á næstu dögum. Erindið 

snýr að uppskiptingu Íbúðalánasjóðs í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Húsnæðissjóð og ÍL-sjóð og 

hvernig þessar þrjár stofnanir munu flokkast innan A- og B- hluta.  Ráðið gerir ráð fyrir að hefja vinnu 

við erindið í vinnuhópi á milli funda og kynna stöðuna á næsta fundi.  

 

 

5. Þjóðkirkjan 

Kynnt var að nýtt samkomulag milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar var undirritað í september 2019 

og tók það gildi með fyrirvara um samþykki kirkjuþings og ríkisstjórnar. Gera þarf nokkrar 

lagabreytingar sem eru í ferli.  Erindi barst ráðinu frá þjóðkirkjunni fyrir rösku ári síðan um hvernig fara 

ætti með þágildandi samning frá árinu 1997 á milli ríkis og kirkju í ársreikningi þjóðkirkjunnar.  Á sama 

tíma var reikningsskilaráði kunnugt um að uppi voru áætlanir um endurskoðun þessa samnings hjá 

stjórnsýslunni.  Í ljósi þess ákvað ráðið að fresta afgreiðslu erindis þjóðkirkjunnar þar til þau mál yrðu 

leidd til lykta. 

 

6. Önnur mál 

 

Ekki var fleira rætt og fundi slitið kl. 10:30. 

Næsti fundur miðvikudaginn 13. maí kl. 09:00 

 


