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Flokkun stofnanaeininga í þjóðhagsreikningum
National Accounts Sector Classification

Í þessari greinargerð er fjallað um haggeiraflokkun stofnanaeininga í íslenskum þjóðhagsreikningum. Í
greinargerðinni er fjallað um þann aðferðafræðilega grundvöll sem flokkun stofnanaeininga í mismunandi
haggeira byggir á auk sérstakrar umfjöllunar um úrlausn álitamála sem tengjast afmörkun hins opinbera við
gerð opinberra hagskýrslna hér á landi. Útgáfan er hluti af heildarendurskoðun tímaraða þjóðhagsreikninga.
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Evrópusambandsins, um reglulegar heildarendurskoðanir þjóðhagsreikninga og samræmda tímasetningu
þeirra.

In this report the framework that forms the basis for the sector classification of economic entities is
reviewed as well as the sector classification in the compilation of national accounts in Iceland, with a
special emphasis on public entities and delineation of the general government sector. This report is a part
of a benchmark revision, a coordinated major European revision that is carried out at least once every five
years to incorporate new data sources and major changes in methodology to insure maxmimum degree of
consistency
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1. Inngangur
Þjóðhagsreikningar eru kerfi samþættra reikninga sem ætlað er að lýsa hagkerfinu með heildstæðum og
ítarlegum hætti. Þeir eru teknir saman á grundvelli alþjóðlegra staðla og skilgreininga en á Íslandi byggir
gerð þeirra á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins, ESA 2010, í samræmi við gildandi reglugerðir
um gerð þjóðhagsreikninga á Evrópska efnahagsvæðinu.1 Hagstofa Íslands ber ábyrgð á gerð
þjóðhagsreikninga og hagskýrslna um opinber fjármál sem meðal annars felur í sér ábyrgð á túlkun og
innleiðingu þeirra staðla og reglna sem um gerð þeirra gilda.

Frá gildistöku laga um opinber fjármál sem voru samþykkt á Alþingi í árslok 2015 og tóku gildi í ársbyrjun
2016 hefur stefnumörkun í opinberum fjármálum, og þau tölulegu viðmið sem þar eru sett um afkomu og
efnahag hins opinbera, tekið mið af framsetningu hagtalna um opinber fjármál samkvæmt alþjóðlegum
hagskýrslustaðli. Í því samhengi getur flokkun ríkisaðila skipt verulegu máli og því mikilvægt að til hennar
sé vandað og forsendur hennar séu skýrar og aðgengilegar.

Vönduð flokkun er að sama skapi ein af grunnforsendum þess að þjóðhagsreikningar geti talist
samanburðarhæfir á milli landa og þess að hægt sé að tryggja innra samræmi á milli ólíkra uppgjörsaðferða
þeirra. Endurskoðun geiraflokkunar (sjá umfjöllun um geiraflokkun í næsta kafla) telst því mikilvægur
þáttur í umbótum á gerð íslenskra þjóðhagsreikninga sem miðar að því að byggja upp heildstæðara
þjóðhagsreikningakerfi sem uppfyllir betur nútímakröfur. Með því vill Hagstofan leitast við að svara betur
þörfum samfélagsins, og ekki síst opinberra aðila, fyrir upplýsingar sem nýst geta við stefnumörkun og
ákvarðanatöku.

Í framhaldi af úttekt sem Eurostat, hagstofa Evrópusambandsins, gerði á framkvæmd og framsetningu
talnaefnis um opinber fjármál hér á landi árið 2018, bárust Hagstofunni nokkrar ábendingar er snertu
flokkun opinberra aðila. Í framhaldinu hefur farið fram vinna við greiningu á þeim álitaefnum sem Eurostat
taldi ástæðu til að taka til endurskoðunar en samhliða hefur átt sér stað heildarendurskoðun á flokkun
ríkisaðila sem hafa sögulega flokkast utan hins opinbera, þ.e. til fyrirtækja í ríkiseigu. Í þessari greinargerð
er fjallað um þau tilvik sem hafa verið til skoðunar og þær niðurstöður sem nú liggja fyrir að henni aflokinni.
Greinargerðin er hluti af ítarefni sem birt er í tengslum við útgáfu endurskoðaðra tímaraða
þjóðhagsreikninga. Greining og gagnaöflun vegna verkefnisins hefur verið unnin í góðu samstarfi við
viðkomandi stofnanir og Reikningsskilaráð ríkisins og byggir að hluta á ráðgefandi álitum sem Eurostat
hefur veitt að beiðni Hagstofunnar.

1

Lagalegur grundvöllur staðalsins er reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt
þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2014 frá 8. apríl 2014.
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Greinargerðinni er einnig ætlað að lýsa þeim aðferðafræðilega grundvelli sem liggur að baki flokkun
stofnanaeininga (hageininga) í þjóðhagsreikningum og því ferli sem fylgt er við flokkun nýrra eininga eða
endurskoðun á flokkun eldri eininga. Umfjölluninni er ekki ætlað að vera tæmandi heldur eingöngu almennt
yfirlit yfir þann aðferðafræðiramma sem ítarlegar er lýst í ESA 2010-þjóðhagsreikningastaðlinum1 og þeim
leiðbeiningum sem honum fylgja (sjá kafla 4 um aðferðafræðilegan grundvöll).

Flokkun stofnanaeininga er verkefni sem er stöðugt í vinnslu, enda bætast stöðugt við nýjar
stofnanaeiningar og starfsemi annarra breytist yfir tíma. Sú endurskoðun sem nú fer fram er hins vegar
víðtækari og snýr að fleiri og stærri álitamálum en má ætla að teljist til reglubundinnar yfirferðar. Nokkrar
ástæður má nefna fyrir því hvers vegna nú er ráðist í það verkefni. Í fyrsta lagi hefur skapast uppsöfnuð
þörf fyrir slíka yfirferð, ekki síst er varðar flokkun stofnanaeininga sem eru undir stjórn opinberra aðila en
hingað til hefur framkvæmd hennar byggt í meginatriðum á afmörkun hins opinbera eins og hún birtist í
framsetningu reikningsskila ríkis og sveitarfélaga (A-hluta). Í öðru lagi er endurskoðun geiraflokkunar og
samræming hennar liður í umbótaverkefni sem miðar að því að styrkja grundvöll íslenskra
þjóðhagsreikninga og í þriðja lagi samræmdri endurskoðun tímaraða þjóðhagsreikninga sem samkvæmt
stefnumörkun sem samþykkt hefur verið á vettvangi hins Evrópska hagskýrslusamstarfs skal fara fram á
fimm ára fresti í öllum aðildarlöndum samstarfsins.

2. Tilgangur flokkunar
Hagkerfi getur verið skilgreint út frá landfræðilegum mörkum þjóðríkis eða annarri svæðisbundinni
afmörkun. Hagkerfi samanstanda þó alltaf af fjölda ólíkra stofnanaeininga, s.s. fyrirtækjum, opinberum
stofnunum, háskólum, sjúkrahúsum, góðgerðarstofnunum og heimilum. Við gerð þjóðhagsreikninga eru
þessar stofnanaeiningar flokkaðar, m.a. eftir atvinnugreinum en einnig í svokallaða haggeira, en innan hvers
geira flokkast einingar sem hafa ýmis sameiginleg hagræn einkenni. Fyrirtæki sem rekin eru í
hagnaðarskyni eru til að mynda flokkuð sem slík en stofnanaeiningar sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni,
t.d. ríkisstofnanir, góðgerðarstofnanir og heimili eru flokkuð með öðrum hætti. Öll viðskipti á milli þessara
geira eru flokkuð með kerfisbundnum hætti og því er rétt flokkun stofnanaeininganna órjúfanlegur partur
af gerð þjóðhagsreikninga.

Þær stofnanaeiningar sem saman mynda hagkerfið í heild taka allar þátt í viðskiptum af einhverju tagi,
t.a.m. greiða fyrir eða taka við greiðslum í tengslum við vörusölu eða veitingu þjónustu og greiða eða
innheimta skatta. Við gerð þjóðhagsreikninga og hagskýrslna um opinber fjármál eru allar slíkar færslur
flokkaðar með kerfisbundnum og samræmdum hætti.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
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Flokkun stofnanaeininga í geira er einnig mikilvæg fyrir aðra hagskýrslugerð sem Hagstofa Íslands ber
ábyrgð á, m.a. fyrir gerð hagtalna um vinnumarkaðinn, talnaefnis um laun og launaþróun og fjármál hins
opinbera.

Í flestum tilvikum er flokkun stofnanaeininga og viðskiptafærsla nokkuð borðleggjandi og meirihluti tilvika
í reynd flokkaður með sjálfvirkum hætti.

Í öðrum tilvikum krefst flokkun, hvort sem er flokkun

stofnanaeininga eða einstakra færsla, þó ítarlegri skoðunar og rökstuðnings. Dæmi um algeng álitefni snúa
að því hvort:


Stofnanaeining eigi að tilheyra einkageiranum eða opinbera geiranum.



Opinber aðili eigi að teljast til hins opinbera (general government sector) eða fyrirtækja í eigu
þess (e. public sector).



Tilteknar viðskiptafærslur eigi að flokka sem skatta eða þjónustugjöld.

3. Greiningarferlið
Hingað til hefur geiraflokkun opinberra aðila í grunninn byggt á flokkun stofnana og fyrirtækja hins
opinbera eins og henni hefur verið háttað í reikningsskilum þeirra hér á landi, þ.e. í A-hluta, B-hluta og Chluta. Hefur verið gengið út frá því að A-hluti ríkissjóðs og A-hluti sveitarfélaga samsvari hinu opinbera
(S.13 general government sector) í þjóðhagsreikningum og B- og C-hluti samsvari fyrirtækjum undir
opinberri stjórn sem ýmist geta verið fjármálafyrirtæki eða fyrirtæki sem ekki sinna fjármálaþjónustu. Hefur
þetta verklag gilt með nokkrum undantekningum. Til að mynda hefur flokkun Ríkisútvarpsins verið með
ólíkum hætti í ríkisreikningi og opinberum hagtölum um fjármál hins opinbera. Frá því að fjármögnun
stofnunarinnar var breytt árið 2009, sérstök afnotagjöld voru aflögð og stofnunin var sett á fjárlög hefur
hún verið flokkuð sem hluti af hinu opinbera við gerð hagtalna um opinber fjármál hjá Hagstofu Íslands.
Þá hefur Hagstofan flokkað gerð Vaðlaheiðarganga sem framkvæmd á vegum hins opinbera.

Þrátt fyrir að forsendur flokkunar opinberra aðila, eins og henni er háttað í reikningsskilum þeirra hér á
landi, sé og hafi verið í ágætu samræmi við þau aðferðafræðilegu viðmið sem hafa gilt um gerð
þjóðhagsreikninga eru þær þó ekki í öllum atriðum þær sömu. Þannig hafa til að mynda opinber hlutafélög
í eigu ríkisins undantekningarlaust verið flokkuð sem C-hluta-stofnanir á þeim forsendum að þau séu rekin
á eigin ábyrgð lagalega, en samkvæmt stöðlum þjóðhagsreikninga er eingöngu horft til eðlis starfseminnar
en ekki lagalegrar umgjarðar, t.d. félagaforms. Þannig má segja að þau viðmið sem hafa gilt um flokkun
opinberra aðila í reikningsskilum opinberra aðila hér á landi hafi verið almennari en gildir um gerð
þjóðhagsreikninga.

Með lögum um opinber fjármál sem tóku gildi 1. janúar 2016 var kveðið á um að flokkun opinberra aðila
skyldi framvegis byggja á alþjóðlegum hagskýrslustaðli. Í lögunum er hins vegar einnig kveðið á um
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hvernig flokka beri stofnanir í A-, B- og C-hluta og er ekki fullt samræmi á milli þeirra leiðbeininga og
gildandi þjóðhagsreikningastaðals. Má því segja að í lögunum gæti ákveðins misræmis hvað þetta atriði
varðar.

Við framkvæmd endurskoðunar á flokkun opinberra aðila, sem hér er fjallað um, hefur verið viðhaft náið
samráð við Reikningsskilaráð ríkisins, sérstaklega varðandi þau tilvik sem stærst eru að umfangi. Í öllum
tilvikum hefur viðeigandi hagaðilum verið tilkynnt um fyrirhugaðar breytingar og forsendur þeirra. Í
nokkrum tilvikum hefur Hagstofa Íslands veitt álit á fyrri stigum breytinga sem hafa verið til umfjöllunar á
vettvangi stjórnvalda, s.s. við undirbúning lagafrumvarpa.

Geiraflokkun stofnanaeininga er skráð í fyrirtækjaskrá til hagskýrslugerðar sem fyrirtækjasvið Hagstofu
Íslands hefur umsjón með og telst hluti af grunnupplýsingakerfum stofnunarinnar. Þar er stofnanaeiningum
úthlutað viðeigandi geiraauðkenni, annaðhvort á grundvelli sjálfvirkrar skráningar sem tekur mið af
fyrirliggjandi upplýsingum um viðkomandi einingu eða á grundvelli handvirkrar skráningar. Handvirk
skráning getur bæði átt sér stað við nýskráningu stofnanaeininga, t.d. er ný fyrirtæki eru stofnuð, og í kjölfar
sérstakrar skoðunar á einstaka stofnanaeiningum eða hópum þeirra, t.d. fyrirtækjum undir stjórn hins
opinbera. Geiraflokkun einstakra stofnanaeininga getur tekið breytingum yfir tíma, þ.e. ef breytingar í
starfsemi þeirra eða umgjörð gefa tilefni til slíks.

4. Aðferðafræðilegur grundvöllur
Við flokkun stofnanaeininga er byggt á alþjóðlegum stöðlum og leiðbeiningum sem þeim fylgja. Í
stöðlunum er að finna þær meginreglur sem leggja skal til grundvallar flokkun. Við flokkun stofnanaeininga
styðst Hagstofan m.a. við:


Þjóðhagsreikningastaðal Evrópusambandsins, ESA 2010.



Handbók um halla og skuldir hins opinbera: MGDD 2019 sem gefin er út af Eurostat í þeim
tilgangi að skýra frekar og útfæra meginreglur þjóðhagsreikningastaðalsins, ESA 2010.



Ráðgefandi álit Eurostat. Eurostat veitir þátttökuríkjum evrópska hagskýrslusamstarfsins tvíhliða
ráðgjöf þegar þess er óskað í sérstökum málum.



Ákvarðanir Eurostat. Eurostat tekur stöku sinnum ákvarðanir sem veita löndum almennar
leiðbeiningar um úrlausn flókinna álitaefna.



Sértækar leiðbeiningar útgefnar af Eurostat.



Þjóðhagsreikningastaðal Sameinuðu þjóðanna, SNA2008.



Handbók Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um gerð hagskýrslna um opinber fjármál.
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5. Haggeirar
Við gerð þjóðhagsreikninga er leitast við að skrá öll efnahagsleg viðskipti innan hagkerfisins og í því skyni
er hagkerfinu skipt upp í sex geira. Innan hvers geira teljast þær stofnanaeiningar sem hafa ýmis sameiginleg
hagræn einkenni.
Mynd 1. Haggeirar

Fyrirtæki önnur
en fjármálafyrirtæki

Fjármálafyrirtæki

Hið opinbera

Heimili

Félagasamtök
sem þjóna
heimilum

Erlendir aðilar

S.11

S.12

S.13

S.14

S.15

S.2

Einn þessara sex geira er hið opinbera (S.13 general government sector), en opinberi geirinn (e. public
sector), vísar til hins opinbera og þeirra fyrirtækja sem eru undir stjórn opinberra aðila. Opinberi geirinn er
því ekki einn af grunngeirum þjóðhagsreikninga heldur samanstendur af hinu opinbera auk
fjármálafyrirtækja og framleiðslufyrirtækja undir stjórn hins opinbera, hér á landi stundum nefnt hið
opinbera og fyrirtæki þess.

6. Efnahagssvæðið Ísland
Íslenska hagkerfið samanstendur af fimm geirum þar sem einingar, sem ekki teljast hafa heimilisfesti á
Íslandi samkvæmt skilgreiningu þjóðhagsreikninga, eru undanskildar. Við ákvörðun um hvort
stofnanaeining teljist tilheyra innlenda hagkerfinu er horft til þess hvar hennar efnahagslegu hagsmunir
liggja. Þungamiðja efnahagslegra hagsmuna er framleiðslustaður eða sá staður þar sem starfsemi
stofnanaeiningar fer fram, að jafnaði í ár eða lengur. Séu efnahagslegir hagsmunir einkum á Íslandi telst
einingin hafa hér heimilisfesti og tilheyra einum þeirra fimm geira sem íslenska hagskerfið samanstendur
af. Einingar sem eru undanskildar eru m.a. opinberar stofnanir annarra ríkja og starfsemi alþjóðastofnana.
Heimili eru flokkuð innan þess svæðis þar sem þeirra efnahagslegu hagsmunir liggja í meginatriðum, óháð
þeim tíma sem heimilismenn kunna að dvelja utan þess svæðis, að því gefnu að það sé ekki lengur en eitt
ár. Það þýðir m.a. að sá sem fer daglega yfir landamæri til annars lands og sækir þar vinnu er flokkaður þar
sem hann er til heimilis. Sömuleiðis farandverkafólk sem sækir tímabundið (innan við eitt ár) atvinnu til
annars lands. Starfsfólk alþjóðastofnana eða stofnana annarra ríkja, s.s. sendiráða og nemendur sem stunda
nám utan síns heimaríkis teljast eiga heimilisfesti í sínu heimaríki samkvæmt skilgreiningu
þjóðhagsreikninga, óháð lengd dvalar annarstaðar.
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Efnahagssvæði Íslands afmarkast af:
-

Landsvæði Íslands og skilgreindum frísvæðum (t.d. tollvörugeymslur).

-

Landhelgi og lofthelgi Íslands, þ.m.t. skip og loftför í umsjá rekstraraðila með heimilisfesti á
Íslandi.

-

Svæði sem skilgreind eru sem íslensk yfirráðasvæði í öðrum ríkjum, m.a. sendiráð og
ræðismannaskrifstofur.

Afmörkun efnahagssvæðisins er því hvorki alfarið bundin við landfræðilega skilgreiningu né heldur þætti
á borð við ríkisfang eða heimilisfesti, heldur markast hún af efnahagslegum forsendum. Þannig getur
stofnanaeining sem hefur starfsemi innan margra efnahagssvæða haft efnahagslega hagsmuni í þeim öllum.

7. Stofnanaeiningar
Samkvæmt ESA 2010 (kafli 2.12) er stofnanaeining skilgreind sem eining sem getur átt eignir og ráðstafað
þeim að eigin vild, átt í viðskiptum við aðrar stofnanaeiningar á eigin ábyrgð lagalega, skuldsett sig og tekið
á sig bindandi samninga og hefur fullnægjandi bókhald með efnahagsreikningi. Ef eining uppfyllir ekki
þessi skilyrði telst hún ekki stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga heldur flokkast hún þá einungis
sem hluti af annarri stofnanaeiningu. Flestar stofnanir A-hluta ríkis og sveitarfélaga eru til að mynda ekki
stofnanaeiningar í skilningi þjóðhagsreikninga þar sem þær geta ekki skuldsett sig eða ráðstafað eignum að
eigin vild.

Ekki er í öllum tilvikum borðleggjandi hvort opinber aðili teljist fullgild stofnanaeining í skilningi
þjóðhagsreikninga og getur þurft að líta til margra þátta við framkvæmd slíkrar greiningar. Í því samhengi
er mikilvægt að árétta að formgerð skiptir ekki öllu máli í slíku mati, til dæmis félagaform og/eða hvort
viðkomandi telst lögaðili í skilningi laga viðkomandi ríkis. Fyrst og fremst er horft til efnisþátta sem geta
varpað ljósi á raunverulegt eðli, hlutverk og stöðu viðkomandi stofnunar. Þegar fyrir liggur að um
stofnanaeiningu sé að ræða er leitast við að greina einkenni hennar og tilgang, m.a. hvort stofnanaeiningin
sé:


Sjálfseignarstofnun sem rekin er án hagnaðarsjónarmiða.



Undir stjórn opinberra aðila.



Framleiðandi fjármálaþjónustu.



Framleiðandi innan eða utan markaðar.

Í flestum tilvikum snúa álitamál tengd flokkun stofnanaeininga að því hvort um sé að ræða opinbera stofnun
eða ekki (liður 2) eða því hvort einingin teljist til framleiðanda vöru og þjónustu á markaði eða utan hans
(liður 4).
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8. Afmörkun hins opinbera
Við flokkun stofnanaeiningar er starfsemi hins opinbera sérstaklega aðgreind frá öðrum þáttum
efnahagslífsins á grundvelli þess eðlismunar sem öllu jöfnu er á starfsemi hins opinbera og starfsemi
einkaaðila. Hið opinbera fer með sérstakt vald m.a. til álagningar skatta og gjalda og til setningar laga og
reglna sem gilda um aðrar stofnaeiningar. Auk þess er verkefnum á vegum hins opinbera að öllu jöfnu hrint
í framkvæmd með það að markmiði að styðja við stefnu stjórnvalda um að veita tiltekna þjónustu fremur
en á viðskiptalegum forsendum.

Við flokkun stofnanaeininga í haggeira er hið opinbera (S.13) skilgreint sem mengi stofnanaeininga sem
eru undir stjórn opinberra aðila, sem sinna framleiðslu utan markaðar eða sem er ætluð til
einstaklingsbundinnar neyslu eða samneyslu og er fjármögnuð með lögboðnum greiðslum frá
stofnanaeiningum annarra haggeira, auk stofnanaeininga sem einkum sinna endurdreifingu tekna.
Stofnanaeiningar sem teljast til hins opinbera geta þó haft tekjur í öðru formi að einhverjum hluta, t.d.
eignatekjur eða tekjur af sölu á vöru eða þjónustu, en lykilatriði í afmörkun þessa hluta hagkerfisins er eftir
sem áður heimildin til álagningar opinberra skatta og gjalda.

Starfsemi hins opinbera felst í meginatriðum í:
a. Að veita þjónustu til samfélagsins, annaðhvort í formi samgæða, s.s. stjórnsýslu og löggæslu, eða
í formi einstaklingsbundinnar samneyslu, svo sem menntunar, heilsuverndar og afþreyingar- og
menningarþjónustu, sem fjármögnuð er með álagningu skatta og annarri tekjuöflun.
b. Að endurdreifa tekjum með millifærslum, svo sem með álagningu skatta og félagslegum
tilfærslum.
c. Þátttöku í öðrum verkefnum sem teljast utan markaðar.

Telst einingin undir stjórn opinberra aðila?
Við flokkun stofnanaeininga er grundvallaratriði að skilja á milli starfsemi einkaaðila annarsvegar og
starfsemi undir stjórn opinberra aðila hins vegar. Samkvæmt ESA 2010 telst starfsemi tilheyra opinberum
aðilum ef hún er undir opinberri stjórn, þ.e. ef opinberir aðilar geta ráðið stefnu og aðgerðum viðkomandi
stofnanaeiningar. Slík yfirráð – sem geta t.d. verið í formi lagasetningar eða reglna – verða þá að beinast
að tiltekinni einingu en ekki t.d. fyrirtækjum almennt í ákveðinni atvinnugrein. Slík yfirráð beinast ekki að
daglegum rekstri, ráðningum eða tæknilegri úrvinnslu við framleiðslu.
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Samkvæmt ESA 2010 (kafla 20.310) þarf aðeins eitt þriggja
eftirfarandi skilyrða að vera til staðar svo stofnanaeining teljist

Menntastofnanir,

vera undir opinberri stjórn:


Vald til að skipa, leysa frá störfum eða samþykkja

hagnýtt

dæmi

tilnefningu meirihluta stjórnenda eða stjórnarmanna (þar
með neitunarvald við skipan). Ef opinber aðili skipar

Algengt er að menntastofnanir (leik-,
grunn, framhaldsskólar eða háskólar)

meirihluta


stjórnar

eða

lykilstarfsmanna

telst

stofnanaeiningin undir opinberri stjórn.

að mestu leyti fjármagnaðar af hinu

Vald til að skipa, leysa frá störfum eða samþykkja

opinbera þar sem aðrar tekjur, t.d. af

tilnefningu

skólagjöldum, teljast óverulegur hluti

meirihluta

nefndarmanna

(þar

með

neitunarvald við skipan) í lykilnefndir sem gegna

af tekjuöfluninni.

mikilvægu hlutverki við mótun á almennri stefnu

Í slíkum tilvikum ætti fyrirkomulag

stofnanaeiningarinnar, t.d. nefndir sem marka stefnu í

fjármögnunar eitt og sér ekki að leiða

rekstri eða fjárfestingum. Þar sem opinber aðili skipar

til þeirrar niðurstöðu að einingin teljist

meirihluta


séu reknar án hagnaðarsjónarmiða og

nefndarmanna

í

slíkar

nefndir

telst

undir opinberri stjórn, jafnvel þó svo að
hið opinbera hafi mikið um það að

stofnanaeiningin undir opinberri stjórn.

segja

Meirihluti atkvæðaréttar í félagi. Ef opinber aðili fer með

einingarinnar er varið. Ef áhrif hins

meirihluta hlutafjáreignar í félagi felur það í sér opinbera

opinbera á reksturinn eru einkum í

stjórn. Það sama á við ef opinber aðili fer með eignarhlut

hvernig

fjárframlögum

til

formi almennra skilyrða, sem t.d. geta
falist í gildandi námskrá, almennum

sem veitir rétt umfram aðra hlutahafa (golden share) til
þess að hafa áhrif á rekstrar og fjármögnunarstefnu

kennara

félags.

starfsemina óháð því hver ber ábyrgð á

Dæmi um önnur atriði sem geta talist grundvöllur yfirráða (ef
ekkert fyrrnefndra þriggja skilyrða á við):


o.s.fv,

sem

gilda

um

rekstri hennar telst það ekki ígildi
opinberrar stjórnar.

Yfirráð geta falist í áhrifum opinbers aðila við ráðningu

Ef skipan stjórnar eða stjórnenda krefst

lykilstjórnenda, s.s. framkvæmdastjóra, stjórnarformanns

samþykkis opinbers aðila, eða opinber

(eða annarra sem hafa þýðingarmikið hlutverk við

aðili hefur vald til að hafa áhrif á

mörkun stefnu viðkomandi stofnanaeiningar).


viðmiðum um gæði menntunar, hæfni

daglega starfsemi og mörkun stefnu
einingarinnar að öðru leyti, t.d. ef

Yfirráð geta falist í ákvæðum samninga sem fela í sér

breyting verður á þjónustuframboði

stjórnunarlegt vald opinbers aðila yfir viðkomandi

(t.d.

stofnanaeiningu. Til að mynda ef opinber aðili í skjóli

heimildir til fjárfestinga, lántöku, eða

stöðu sinnar sem markaðsráðandi viðskiptavinur setur

framboð

ráðningar

nýrra

starfsmanna,

námsleiða),

er

háð

samþykki opinbers aðila, þá getur

stofnanaeiningunni einhverjar skorður í rekstri, sem ekki

einingin talist undir opinberri stjórn.

á við um aðrar samskonar einingar, eru líkur til þess að

Það sama á við ef einingin getur ekki

einingin teljist undir opinberri stjórn. Það á til að mynda

einhliða slitið samstarfi við hinn

við þegar stofnanaeining getur ekki átt í viðskiptum við

opinbera aðila.

aðra en hinn opinbera aðila.
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Yfirráð geta falist í áhrifum opinbers aðila á fjármögnun stofnanaeiningar. Til dæmis ef opinber
aðili hefur vald til að hafa áhrif á forsendur fjármögnunar eða nýtingu fjármagns sem aflað er, eða
ef opinber aðili er stór lánveitandi til viðkomandi einingar, annaðhvort beint eða í formi veitingu
lánaábyrðar. Ef einingin getur yfirhöfuð ekki (de juro eða de facto) aflað sér lánsfjármagns á
markaðsforsendum eru auknar líkur á að einingin teljist undir opinberri stjórn.



Yfirráð geta falist í reglusetningu opinbers aðila. T.a.m. ef opinber aðili getur með reglusetningu
sett stofnanaeiningu skorður er varðar starfsemi hennar, t.d. komið í veg fyrir að einingin hætti að
sinna ákveðnum verkefnum eins og veitingu tiltekinnar þjónustu eða takmarkað á annan hátt
svigrúm hennar til að breyta þjónustuframboði sínu.

Skilgreining á opinberri stjórn samkvæmt ESA 2010 er frábrugðin
hugmyndinni um sjálfstæði. Stofnanaeiningar, t.d. opinberar
stofnanir, geta verið sjálfstæðar samkvæmt lögum gagnvart

Stofnanaeiningar sem ekki

framkvæmdavaldinu eða öðru opinberu valdi en engu að síður

eru reknar í hagnaðarskyni

talist

undir

opinberri

stjórn

samkvæmt

skilgreiningu

þjóðhagsreikninga. Það að stofnanaeining teljist undir opinberri
stjórn samkvæmt viðmiðum þeirra þýðir því ekki að sjálfstæði

Einingar sem eru undir opinberri stjórn
og ekki eru reknar í hagnaðarskyni en
teljast engu að síður til framleiðanda

þeirra sé takmarkað í hefðbundnum skilningi þess orðs. Dæmi um

vöru eða þjónustu á markaði (til dæmis

slíkt eru Seðlabankar sem teljast undir opinberri stjórn en engu að

einingar sem selja þjónustu til heimila

síður sjálfstæðar stofnanir.

eða fyrirtækja á verði sem telst hafa
áhrif á bæði framboð og eftirspurn)
flokkast í fyrirtækjageirann (S.11,

Ef stofnanaeining er ekki rekin í hagnaðarskyni (eining sem ekki

fyrirtæki

hefur það að meginmarkmiði að mynda hagnað af sinni starfsemi

fjármálaþjónustu). Þær tilheyra því

eða skila eigendum sínum hagnaði, hér eftir nefnt félagasamtök),

opinbera geiranum (e. public sector) en

eru fimm atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort

ekki hinu opinbera (S.13 general

stofnanaeiningin teljist undir opinberri stjórn samkvæmt ESA
2010, (kafli 20.15):

sem

ekki

sinna

goverment sector).

Þær einingar sem ekki eru skilgreindar

1. Ef opinber aðili hefur rétt til að skipa meirihluta þeirra

markaðsframleiðendur (einingar sem

sem stjórna einingunni (venjulega með ákvæðum í

selja vöru eða þjónustu á verði sem

samþykktum) er einingin að öllu jöfnu talin undir
opinberri stjórn.
2. Ef opinber aðili hefur samkvæmt ákvæðum samþykkta
eða annarra gildandi reglna vald til að hafa áhrif á

ekki

hefur áhrif

á

framboð

og

eftirspurn) og teljast undir opinberri
stjórn teljast aftur á móti til hins
opinbera samkvæmt ESA 2010 (kafli
20:13).

stefnumörkun einingarinnar, til að mynda ef
fjárhagsáætlanir krefjast samþykkis opinbers aðila, ef
niðurlagning starfsemi krefst samþykkis opinbers aðila, ef breytingar á samþykktum krefjast
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samþykkis opinbers aðila eða ef einingin getur ekki ákveðið einhliða að hætta samstarfi við hinn
opinbera aðila, þá getur einingin talist undir opinberri stjórn.
3. Ef meginmarkmiðið með stofnun einingarinnar er að ganga til samninga við og framkvæma
þjónustu á grundvelli samnings við opinberan aðila (t.d. veitingu félagsþjónustu) er líklegt að
hinn opinberi aðili marki í reynd stefnu viðkomandi einingar og hún þar af leiðandi undir
opinberri stjórn samkvæmt skilgreiningu þjóðhagsreikninga. Það á sérstaklega við ef einingunni
er ekki frjálst að hætta samningsbundnu samstarfi við hinn opinbera aðila.
4. Ef starfsemi einingarinnar er að meirihluta og að jafnaði yfir lengra tímabil fjármögnuð af
opinberum aðila (yfir 50% af rekstrarkostnaði) og/eða fjármögnun opinbers aðila hefur í för með
sér virkt eftirlit með ráðstöfun fjármuna og þar af leiðandi áhrif á almenna stefnumörkun
einingarinnar, getur einingin talist undir opinberri stjórn.
5. Ef opinber aðili ber stóran hluta af þeirri fjárhagslegu áhættu sem fylgir rekstri viðkomandi
einingar (t.d. ef opinber aðili ábyrgist skuldir hennar eða ábyrgist að einingin hafi nægjanlegt
rekstrarfjármagn þegar og ef röskun verður á tekjustreymi frá öðrum aðilum en opinberum) getur
einingin talist undir opinberri stjórn.
Við mat á því hvort eining telst undir opinberri stjórn getur verið nægjanlegt að hún uppfylli eitt
ofangreindra skilyrða en í öðrum tilvikum getur þurft að líta til margra skilyrða í einu. Í stuttu máli ræðst
skilgreiningin af því hvort eining telst undir opinberri stjórn af því hver hefur stjórnunarlegt vald yfir
einingunni (getur markað einingunni stefnu) fremur en því hvernig eignarhaldinu er háttað eða því hvort
starfsemi hennar er fjármögnuð af hinu opinbera.

Telst einingin framleiðandi innan eða utan markaðar?
Við flokkun stofnanaeininga er nauðsynlegt að greina á milli stofnanaeininga sem teljast framleiðendur
utan markaðar og þeirra sem teljast markaðsframleiðendur. Ákvörðun um hvort starfsemi teljist falla utan
eða innan markaðar byggir á mati á því hvort verðlagning veittrar þjónustu teljist hafa áhrif á framboð og
eftirspurn. Framleiðendur utan markaðar veita að öllu jöfnu þjónustu sína að öllu eða mestu leyti án
endurgjalds eða á verði sem hefur lítil eða engin áhrif á framboð og eftirspurn. Þegar talað er um að verð
hafi áhrif á bæði framboð og eftirspurn er átt við að verð hafi raunveruleg áhrif á það magn þjónustu sem
framleiðandi er tilbúinn að bjóða og sömuleiðis það magn þjónustu sem neytendur eru tilbúnir að kaupa. Á
grundvelli þessa viðmiðs er ákvarðað hvort framleiðsla sé skilgreind sem markaðsframleiðsla eða
framleiðsla utan markaðar.
ESA 2010-þjóðhagsreikningastaðallinn leggur fram tvö meginskilyrði sem þarf að uppfylla til þess að
verðlagning vöru eða þjónustu teljist í reynd hafa áhrif á framboð og eftirspurn:
a) að framleiðandinn hafi hvata til þess að aðlaga framboð sitt, annaðhvort í þeim tilgangi að ná
fram hagnaði til lengri tíma eða að lágmarki að standa undir bæði rekstrar- og fjármagnskostnaði
(að meðtöldum afskriftum), með sölu á vöru eða þjónustu.
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b) að neytandinn hafi frjálst val um kaup á þeirri vöru eða þjónustu með tilliti til verðs.
Þegar framleiðandinn er einkaaðili er almennt gengið út frá því að ofangreind skilyrði séu sjálfkrafa
uppfyllt, þ.e. að framboð þjónustunnar og verðlagning hennar taki mið af markaðsforsendum. Þegar um
opinbera aðila er að ræða geta önnur sjónarmið ráðið ákvörðunum um framboð og verðlagningu enda er
verkefnum á vegum hins opinbera oftast hrint í framkvæmd með það að markmiði að styðja við stefnu
stjórnvalda um að veita tiltekna þjónustu fremur en á viðskiptalegum forsendum.

Skilin á milli eininga sem teljast framleiðendur utan markaðar og
þeirra sem stunda markaðsstarfsemi eru því oftast nokkuð skýr.
Eining sem selur vörur sínar almennt á opnum markaði og á verði

Hvað eru sölutekjur og

sem telja má sem markaðsverð telst stunda markaðsstarfsemi en

hvað ekki?

eining sem veitir þjónustu sína án endurgjalds eða innheimtir
þjónustugjald sem stendur aðeins undir minnihluta þess kostnaðar
sem verður til við veitingu þjónustunnar telst utan markaðar. Í

Til þess að tekjur geti talist tekjur af
sölu vöru og þjónustu við beitingu
50%-reglunnar verða þær að vera

öðrum tilvikum geta skilin verið óljósari, t.d. þegar eining stundar

greiddar í samhengi við magn eða

starfsemi á markaði sem af einhverjum ástæðum telst ófullkomin

verðmæti seldra vara eða veittrar

og ekki er augljóst að verðlagning hafi bein áhrif á framboð og

þjónustu.

eftirspurn. Í ESA 2010 er því lagt til ákveðið hagnýtt viðmið,
svokölluð 50%-regla, sem lögð er til grundvallar í slíkum

Sem dæmi, ef stjórnvöld ákveða að
greiða

rekstraraðilum

almennings-

tilvikum. Er þá miðað við að til þess að eining geti talist stunda

vagna rekstrarstyrki á grundvelli seldra

markaðsframleiðslu þurfi sölutekjur að standa undir meirihluta

ferða, þar sem tilgangurinn er að brúa

kostnaðar við framleiðsluna eða að lágmarki yfir 50% að

bilið á milli kostnaðar við veitingu

meðaltali yfir nokkurra ára tímabil. Framleiðsla til eigin nota telst

þjónustunnar og tekna af fjargjöldum
og að því gefnu að allir sem sinna

ekki til tekna í því samhengi né heldur tekjur sem koma frá hinu

sambærilegri þjónustu hafi rétt til slíkra

opinbera nema þær séu greiddar almennt til allra eininga sem

styrkja, þá myndu slíkar greiðslur

sinna sömu þjónustu á sama markaði.

teljast til sölutekna.

Nánar tiltekið er framleiðslukostnaður skilgreindur sem samtala

Aftur á móti ef hið opinbera velur að
greiða rekstraraðilunum styrki óháð

launakostnaðar (D.1), aðfanga (P.2), afskrifta fastafjármuna

veittri þjónustu, s.s. í formi árlegra

(P.51c), greiddra skatta á vörur og þjónustu (D.29) og hreinna

styrkja sem ekki hafa tengingu við

fjármagnsgjalda en fengnir framleiðslustyrkir (D.39) eru ekki

fjölda ferða heldur er ætlað að jafna

dregnir frá. Í þeim tilvikum þar sem hrein fjármagnsgjöld eru
neikvæð, þ.e. ef fjármagnstekjur eru meiri en sem nemur

áætlaðan rekstrarhalla, þá myndu slíkir
styrkir ekki falla undir skilgreiningu
sölutekna þegar 50%-reglunni er beitt.

fjármagnsgjöldum, er liðnum sleppt í slíku mati enda eiga þau að
endurspegla ígildi fórnarkostnaðar þeirra fastafjármuna sem eru notaðir til framleiðslunnar. Í þeim tilvikum
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þar sem hrein fjármagnsgjöld eru neikvæð er sérstök ástæða til að kanna frekar eðli starfseminnar sem til
skoðunar er og hvort beiting 50%-reglunnar eigi almennt við.

Sala á vörum og þjónustu er í þessu samhengi skilgreind sem sölutekjur (P.11) að viðbættum öllum
greiðslum frá hinu opinbera sem veittar eru öllum framleiðendum sem sinna samskonar starfsemi og eru
veittar í samhengi við framleiðslumagn (D.31). Aðrar tekjur, s.s. eignatekjur, arður, fjárfestingastyrkir eða
aðrar fjármagnstilfærslur eru ekki skilgreindar sem tekjur af sölu á vöru og þjónustu. Tekjur af sölu á vöru
og þjónustu innihalda heldur ekki skatta á vöru og þjónustu (D.21) og framleiðsla til eigin nota er ekki
skilgreind sem hluti af sölutekjum.

Vegna þess eðlismunar sem er á starfsemi fjármálafyrirtækja og annarra fyrirtækja er 50%-reglunni ekki
beitt í tilviki þeirra fyrrnefndu. Í tilvikum fjármálafyrirtækja er beitt greiningu sem miðar því að kanna eðli
þeirrar starfsemi sem hún stundar og meta að hve miklu leyti lántökur og/eða lánveitingar eða önnur
fjármálastarfsemi hennar er háð markaðsöflum.

Þá er einnig ástæða til að undirstrika að það að eining sem er ekki rekin í þeim tilgangi að skila eigendum
sínum arði jafngildir ekki því að starfsemi hennar teljist utan markaðar. Í mörgum tilvikum felst slík
starfsemi í framleiðslu á vörum eða þjónustu á verði sem telst hafa áhrif á bæði framboð og eftirspurn óháð
því hvort megintilgangurinn með starfseminni sé að skila hagnaði til eigenda sinna (hagnaði getur til dæmis
verið varið til frekari fjárfestinga í starfseminni).

Áður en ofrangreindri 50%-reglu er beitt er mikilvægt að greina eðli starfseminnar með hliðsjón af
einkennum hennar. Í þeim tilgangi að greina á milli starfsemi sem telst framleiðsla vöru eða þjónustu á
markaði og starfsemi sem telst utan markaðar er gagnlegt að byrja á því að skoða hverjir eru neytendur
þeirrar framleiðslu sem einingin sinnir og sömuleiðis hvort einingin sé eini framleiðandinn eða hvort hún
keppi á markaði.
Opinber fyrirtæki/stofnanir sem eingöngu veita þjónustu til hins opinbera
Ef fyrirtæki eða stofnun sinnir þjónustu sem skilgreind er sem stoðþjónusta, s.s. við flutninga, fjármögnun,
innkaup, sölu, tölvuþjónustu eða þrif og sinnir slíkri þjónustu eingöngu við eina stofnanaeiningu eða
einingar sem teljast til sama hóps, t.d. ríkisstofnana, telst hún ekki sjálfstæð hageining í skilningi
þjóðhagsreikninga og flokkast með þeim einingum sem hún sinnir þjónustu við. Ef opinber framleiðandi er
eini veitandi tiltekinnar þjónustu til hins opinbera er gengið út frá því að hann starfi utan markaðar nema
hann keppi við einkaaðila um verkefni sín á viðskiptalegum forsendum, t.d. í gegnum útboð.
Ef opinber framleiðandi er einn af mörgum birgjum hins opinbera á tilteknu sviði er hann skilgreindur sem
framleiðandi á markaði aðeins ef hann keppir í reynd við aðra á sama markaði og verðlagning veittrar
þjónustu hans er á markaðslegum forsendum.
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Opinber fyrirtæki/stofnanir sem veita þjónustu til hins opinbera auk annarra
Ef opinber framleiðandi er eini veitandi tiltekinnar þjónustu er gengið út frá því að hann starfi á markaði ef
sala hans til annarra en hins opinbera er að jafnaði yfir helmingur þeirrar þjónustu sem viðkomandi eining
selur eða að sala til hins opinbera uppfylli skilyrði um að vera á markaðslegum grundvelli, t.d. á grundvelli
útboðs. Ef veitendur tiltekinnar þjónustu eru fleiri en einn er opinber framleiðandi skilgreindur sem
framleiðandi á markaði ef hann keppir í reynd við aðra á sama markaði, t.d. á grundvelli útboða.
Við ákvörðun um hvort opinber framleiðandi skuli flokkast sem eining í markaðsstarfsemi skal byrja á að
kanna hvort viðkomandi framleiðandi uppfylli öll eftirfarandi skilyrði:
a) Teljist sjálfstæð stofnanaeining.
b) Sé ekki veitandi stoðþjónustu.
c) Sé ekki eini þjónustuaðili hins opinbera eða, ef svo er, að hann starfi í samkeppni við aðra.
d) Hafi hvata til að aðlaga framboð sitt á viðskiptalegum forsendum til að starfa á
samkeppnisgrundvelli og standa undir fjárhagslegum skuldbindingum sínum.

Mynd 2. Afmörkun hins opinbera, ákvörðunartré

Já

Er einingin veitandi
stoðþjónustu til hins
opinbera?
Nei

Er framleiðsla einingarinnar
eingöngu seld til hins
opinbera?

Nei

Er einingin eini
þjónustuveitandi/birgi hins
opinbera?

Nei

Já
Já

Er einingin eini
þjónustuveitandi/birgi hins
opinbera?
Nei

Nema sölutekjur til annarra
en opinberra aðila yfir 50%
sölutekjum einingarinnar?
Já

Já
Nei

Keppir einingin við
einkaaðila í gegnum
útboð?

Já

Stenst einingin
markaðspróf
(50% reglu)

Já
Nei

Einingin er flokkuð
sem hluti af hinu
opinbera

Nei

Einingin er flokkuð
sem opinbert
fyrirtæki
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Opinber fyrirtæki/stofnanir sem sinna fjármálastarfsemi
Þar sem eignatekjur eru að jafnaði uppistaðan í tekjuöflun eininga sem sinna fjármálastarfsemi á ofangreind
50%-regla ekki við um slíkar einingar. Þær þarfnast því sérstakrar skoðunar með tilliti til flokkunar þeirra
og um leið afmörkunar hins opinbera.
Stofnanir sem sinna fjármálamilligöngu (financial intermediation) eru þær stofnanir sem afla fjár á markaði
og efna til skuldbindinga á eigin ábyrgð með því að taka þátt í fjármálaviðskiptum. Þær taka því áhættu
með því að efna til skuldbindinga í eigin reikning. Ef opinber aðili hefur umsýslu með eignum en tekur ekki
áhættu með því að efna til fjárskuldbindinga telst hann ekki fjármálastofnun og er flokkaður sem hluti af
hinu opinbera.

Afmörkun hins opinbera, sérstök tilvik
Opinberar aðalskrifstofur (eignarhaldsfélög)
Opinberar aðalskrifstofur, sem geta einnig talist til opinberra eignarhaldsfélaga, eru einingar sem hafa það
meginhlutverk að stjórna og hafa umsjón með hópi dótturfélaga undir stjórn hins opinbera. Gerður er
greinarmunur á eftirfarandi tegundum slíkra eininga og flokkun þeirra:
(a) Að því tilskyldu að aðalskrifstofa teljist vera stofnanaeining og sinni stjórnun
markaðsframleiðenda er hún flokkuð eftir aðalstarfsemi samstæðunnar í geira S.11, þ.e. ef
einingarnar eru að stofni til framleiðendur vöru og þjónustu (ekki fjármálaþjónustur), en annars í
geira S.12 ef einingarnar sem hún stýrir sinna aðallega fjármálaþjónustu.
(b) Ef aðalskrifstofa er ekki stofnanaeining og er fremur skilgreind sem „skel“, sem starfar í umboði
opinbers aðila, t.d. í þeim tilgangi að miðla fjármunum til dótturfélaga, skipuleggja einkavæðingu
þeirra eða niðurlagningu, þá er slík eining flokkuð sem hluti af hinu opinbera (S.13).
Lífeyrissjóðir opinberra starfsmanna
Atvinnutengd lífeyriskerfi eru kerfi sem sett eru á laggirnar í þeim tilgangi að tryggja starfsfólki eftirlaun á
grundvelli ráðningarsambands atvinnurekanda og starfsmanns. Slík lífeyriskerfi geta verið ýmist að fullu
fjármögnuð, að hluta fjármögnuð eða ófjármögnuð.

Slík kerfi, sem byggja á föstum iðjöldum og fullri fjármögnun (defined contributions), eru ekki flokkuð
undir almannatryggingakerfi þar sem engin ríkisábyrgð er á skuldbindingum heldur taka réttindi alfarið mið
af ávöxtun eigna viðkomandi sjóðs. Fyrir vikið er viðkomandi stofnanaeining sem fer með umsýslu slíks
lífeyrirssjóðs, sem og sjóðurinn sjálfur ef hann telst sjálfstæð stofnanaeining, flokkuð sem hluti af
fjármálageiranum, nánar tiltekið í undirgeirann lífeyrirssjóðir (S.129).
Fyrirtækjaígildi undir stjórn hins opinbera
Fyrirtækjaígildi eru opinber fyrirtæki sem ekki teljast til sjálfstæðra lögaðila, þ.e. hafa ekki verið
félagavædd með formlegum hætti en starfa líkt og um hefðbundið fyrirtæki sé að ræða. Fyrirtækjaígildi eru
meðhöndluð með sama hætti og önnur fyrirtæki, þ.e. sem sjálfstæðar stofnanaeiningar og aðskildar frá þeirri
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einingu sem þær tilheyra. Markaðsframleiðendur sem teljast undir stjórn hins opinbera og teljast
fyrirtækjaígildi eru því flokkaðir sem hluti af fyrirtækjageirunum, þ.e. fyrirtækjum öðrum en
fjármálafyrirtækjum (s.11), eða fjármálafyrirtækjum S.12). Um fyrirtækjaígildi gilda almenn viðmið um
það hvaða einingar teljast til stofnanaeininga og hverjar ekki, sbr. kafli 7.
Stofnanir sem sinna fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja
Stofnanir sem bera ábyrgð á endurskipulagningu fyrirtækja geta verið ýmist settar á laggirnar í afmörkuðum
tilgangi og til skemmri tíma eða í þeim tilgangi að sinna slíkum verkefnum til lengri tíma, ýmist undir stjórn
hins opinbera eða ekki. Hið opinbera getur fjármagnað endurskipulagningu fyrirtækja með ýmsu móti, t.d.
með beinum fjárframlögum, með lánum, með eiginfjárframlögum eða ábyrgðum.

Við flokkun slíkra stofnana er sérstaklega horft til þess hvort viðkomandi eining sinni fjármálastarfsemi,
hvers eðlis meginstarfsemi viðkomandi einingar er með tilliti til þess hvort hún telst starfa á markaði eða
utan markaðar og að hversu miklu leyti hún sjálf beri áhættu. Í mörgum tilvikum er eigin áhætta slíkra
eininga takmörkuð þar sem þær starfa oft fyrir hönd stjórnvalda og á grundvelli fjárhagslegs stuðnings frá
hinu opinbera. Þegar slíkar einingar starfa í umboði og undir stjórn hins opinbera, sem jafnframt fjármagnar
rekstur þeirra, skulu þær flokkast sem hluti af hinu opinbera (s.13) en ekki sem hluti af fjármálageiranum
(S.12).

Slíkar stofnanir geta meðal annars sinnt verkefnum sem tengjast einkavæðingu eða slitameðferð fyrirtækja.
Einkavæðing felur í sér sölu hins opinbera á hlutabréfum í opinberum fyrirtækum og stofnanir sem sinna
því verkefni fyrir hönd hins opinbera, þ.e. fara með eignarhald hins opinbera í þeim tilgangi en koma ekki
eða mjög takmarkað að stjórnun viðkomandi fyrirtækja að öðru leyti, eru flokkaðar sem hluti af hinu
opinbera hvers viðkomandi eining starfar í umboði fyrir.

Þegar um er að ræða opinbert eignarhaldsfélag stundar markaðsstarfsemi (í þeim skilningi að einingin afli
tekna sem standa undir kostnaði) samhliða því að sinna verkefnum sem fela í sér einkavæðingu getur reynst
ómögulegt að skipta starfseminni með tilliti til flokkunar í ólíkar stofnanaeiningar. Í slíkum tilvikum skal
einingin flokkast sem fyrirtæki sem sinnir markaðasstarfsemi og öll viðskipti sem einingin tekur þátt í fyrir
hönd hins opinbera skulu færð í reikninga þess.

Slíkar einingar geta einnig sinnt verkefnum sem snúa að eignum sem hafa rýrnað að virði, til dæmis í
tengslum við bankakreppur eða aðrar fjármálakreppur. Slíkar einingar eru ýmist nefndar fyrirtæki í
slitameðferð eða „fallin fjármálafyrirtæki“. Slíkar einingar skal flokka með tilliti til þeirrar áhættu sem hið
opinbera ber í tengslum við úrlausn þeirra. Algengast er að slíkar einingar taki yfir eignir viðkomandi
fyrirtækis á markaðsverði með annaðhvort beinum eða óbeinum stuðningi hins opinbera og miðar úrlausn
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þeirra að breyttri tekjudrefingu. Ef slík eining ber ekki eigin áhættu skal hún flokkast sem hluti af hinu
opinbera.
Einingar stofnaðar í sértækum tilgangi
Algengt er að stjórnvöld stofni sérstakar einingar sem hafa með höndum afmörkuð verkefni svo sem varðveislu
eigna eða umsjón með lánamálum. Að því gefnu að slíkar einingar teljist ekki með aðsetur utan íslensks
efnahagssvæðis, þ.e. teljist til erlendra aðila í skilningi þjóðhagsreikninga, eru þær ekki flokkaðar sem aðskildar
stofnanaeiningar heldur sem hluti af hinu opinbera.

Stjórnir slíkra eininga hafa að öllu jöfnu mjög þröngt skilgreint hlutverk, þ.e. að fylgja því eftir að viðkomandi
eining sinni því afmarkaða hlutverki sem henni hefur verið falið með lögum eða samningum en hafa að sama
skapi takmarkað eða ekkert umboð til að marka einingunni stefnu að öðru leyti, t.d. til töku ákvarðana sem fela
í sér að einingin taki að sér önnur verkefni eða taki þátt í atvinnustarfsemi af einhverjum toga sem henni hefur
ekki verið falið með lögum eða samningum. Umgjörð slíkra eininga er yfirleitt þannig háttað að líkur þess að
þær geti orðið gjaldþrota eða hagnist verulega eru takmarkaðar.

Samstarfsverkefni
Opinberir aðilar ganga stundum til samstarfs við einkaaðila eða aðra opinbera aðila um sameiginleg verkefni.
Verkefnin geta ýmist talist til markaðsstarfsemi eða verkefni sem teljast utan markaðar. Slíkum einingum má
gróflega skipta í þrjá flokka, þ.e. eftir því hvort sjálfar einingarnar, starfsemi þeirra eða eignir eru undir
sameiginlegri stjórn.

Slík verkefni sem falla undir skilgreiningu þjóðhagsreikninga á samstarfsverkefnum krefjast stofnunar
hlutafélags, samlags eða annars ígildis stofnanaeiningar þar sem aðilar fara sameiginlega með stjórn. Venjulega
eru yfirráð yfir slíkum einingum í samræmi við skiptingu eignarhluta, þ.e. fylgja meirihlutaeign. Ef eignarhlutir
eru jafnir er nauðsynlegt að líta til annarra þátta sem geta haft áhrif á yfirráð. Sem dæmi ef eignarhaldi á slíku
verkefni er jafnt á milli tveggja aðila, opinbers aðila og einkaaðila, gæti opinberi aðilinn eftir sem áður haft ríkari
rétt eða haft aðra stöðu en einkaaðilinn í samstarfinu, t.d. í formi neitunarvalds, með aukinni ábyrgð á
skuldbindingum eða notið forgangs af einhverju tagi. Í þeim tilvikum sem eignarhlutir eru jafnir á milli opinbers
aðila og einkaaðila og engar vísbendingar eru um að annar aðilinn hafi sérstöðu sem gæti talist grundvöllur
yfirráða ræðst flokkun slíkrar einingar af því hvort um er að ræða starfsemi sem telst utan markaðar eða ekki. Ef
starfsemin fellur ekki undir skilgreiningu þjóðhagsreikninga á markaðsstarfsemi skal slík eining flokkast sem
hluti hins opinbera. Ef starfsemin telst markaðsstarfsemi skal flokka hana til jafns, þ.e. að helmingi til hins
opinbera og að helmingi sem starfsemi einkaaðila.

Ef slík verkefni eru sett á laggirnar sem samstarfsverkefni opinberra aðila eingöngu, t.d. samstarf hins opinbera
og fyrirtækis í opinberri eigu, ræðst flokkun þeirra af eðli þeirrar starfsemi sem þær sinna. Teljist starfsemin falla
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utan markaðar flokkast einingin sem hluti af hinu opinbera (S.13) en sé um markaðsstarfsemi að ræða flokkast
einingin sem fyrirtæki í eigu hins opinbera (S.11).1

Önnur sérstök tilvik
Auk ofangreinda tegunda eininga eru stofnanir sem sinna eftirliti með mörkuðum, sér í lagi mörkuðum með
landbúnaðarafurðir auk yfirþjóðlegra stofnana, skilgreindar sem sérstök tilvik er tengjast afmörkun hins
opinbera. Um slíkar einingar er fjallað nánar í köflum 20.53-20.55 í ESA 2010.

9. Samstarf opinberra aðila og einkaaðila
Hagrænt eignarhald og meðferð PPP- og sérleyfissamninga
Ein af meginreglum þjóðhagsreikninga byggir á hugtakinu um hagrænt eignarhald (e. economic
ownership). Í skilningi ESA 2010 er hagrænn eigandi sá sem ber áhættu af og nýtur ávinnings af notkun
vöru eða eignar, óháð því hver er skráður lögformlegur eigandi hennar. Svo að hagrænt eignarhald geti
talist hafa flust til þriðja aðila þarf áhættan af eignarhaldinu og ávinningur að gera það líka. Í reynd er þó
sjaldan um það að ræða að áhætta og ávinningur færist alfarið á milli aðila og er því miðað við hver beri
meirihluta áhættu eða hafi rétt til meirihluta ávinnings.

Í september 2016 gaf Eurostat út heildstætt leiðbeiningarit2 um meðferð PPP-samninga við gerð evrópskra
hagskýrslna (samningar sem fela í sér samvinnu einkaaðila og hins opinbera eru á ensku kallaðir PPP eða
public-private partnership). Byggja leiðbeiningarnar á grunni ESA 2010 þjóðhagsreikningastaðalsins en
leiðbeiningum er sérstaklega beint að stjórnvöldum og öðrum hagaðilum sem koma að töku stefnumarkandi
ákvarðana á þessu sviði, undirbúningi og framkvæmd útboða o.s.fv. Tilgangurinn með útgáfunni er að auka
skilning hagaaðila á meðferð slíkra samninga við gerð þjóhagsreikninga og sinna þörfum þeirra um
hagnýtar leiðbeiningar.

PPP-samningar eru að jafnaði gerðir í tengslum við stærri fjárfestingar, þ.e. í tengslum við byggingu eða
viðhald eigna sem þriðja aðila er falið að byggja, reka og viðhalda í þeim tilgangi að tryggja þjónustu annað
hvort gagnvart hinum opinbera aðila beint eða gagnvart almenningi fyrir þess hönd. Við lok
samningstímans flyst lögformlegt eignarhald yfirleitt yfir til verkkaupandans, þ.e. hins opinbera aðila. Í
flestum tilvikum er um að ræða fastafjármuni á borð við húsnæði undir sjúkrahús, skólastofnanir eða
fangelsi eða innviðaeignir á borð við vegi, jarðgöng eða önnur slík mannvirki.

1 Sjá
2

nánari umfjöllun um um samstarf opinberra aðila og einkaaðila í kafla 9.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf
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Þeir samningar sem falla undir viðmið ESA 2010 og fyrrnefndar
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Til þess að samningur teljist til PPP-samnings í tilfelli ESA 2010,
þarf annar aðili samningsins að vera skilgreindur innan hins
opinbera (general government) og mótaðilinn að vera aðili utan

afnotagjalda

(skuggatolla)

sem

opinberi aðilinn greiðir einkaaðila sem
ber

ábyrgð

á

tiltekinni

vegaframkvæmd.

hins opinbera, þ.e. flokkast sem hluti af fyrirtækjageirunum. Í
flestum tilvikum er mótaðilinn sérstaklega stofnaður í kringum
tiltekið verkefni, þ.e. er af því tagi sem fjallað var um hér að

Í tilviki sérleyfissamninga eru greiðslur
frá endanlegum notendum viðkomandi
innviða meginuppistaðan í tekjuöflun

framan, stofnaður annað hvort af einkaaðila eða hinu opinbera. Í

samstarfsaðilans, t.d. vegatollar sem

slíkum tilvikum, þar sem mótaðilinn er sértækt félag í tengslum

almenningur greiðir fyrir afnot af

við einstakt verkefni eða samning, ræðst það því af því hvort

vegmannvirki.

félagið er stofnað af eða er undir stjórn hins opinbera eða
einkaaðila hvort reglur og leiðbeiningar um PPP-samninga eigi almennt við. Í því samhengi ber að hafa í
huga að stjórn hins opinbera yfir slíku félagi/aðila getur verið bæði bein og óbein og byggst m.a. á
eignarrétti, samningsréttindum, tilhögun fjármögnunar, lögum, reglugerðum eða neitunarvaldi. Ákvarðanir
um hvort að um bein eða óbein stjórnunartengsl er að ræða og þar með meðferð slíkra verkefna við gerð
þjóðhagsreikninga geta því verið matskenndar og krefjast þess að hvert tilvik og forsendur þess séu
skoðaðar sérstaklega.

Við framkvæmd slíks mats er m.a. horft til eftirfarandi þátta:
1. Hvort hinn opinberi aðili fer með yfir 50% hlutafjár og meirihluta atkvæða.
2. Hvort hinn opinberi aðili fari með 25% hlutafjár sem gefi honum neitunarvald í tilviki meiriháttar
ákvarðana, t.d. varðandi samþykktir félagsins.
3. Hvort hinn opinberi aðili eigi ekkert hlutafé í félaginu en fari með neitunarvald gagnvart
tilteknum ákvörðunum sem varða mikilvæg málefni þess, annað hvort óbeint í gegnum
fyrirkomulag fjármögnunar eða beint á grundvelli ákvæða í samningi.
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Í öllum ofangreindum tilvikum myndi félag stofnað í sértækum tilgangi vera flokkað sem hluti af hinu
opinbera og verkefnið hluti af fjárhag þess. Leiðbeiningar um meðferð PPP-samninga ættu að sama skapi
ekki við.

Samkvæmt ESA 2010 geta eignir sem liggja til grundvallar PPP-samningum aðeins talist utan eignasafns
hins opinbera ef hægt er að sýna fram á það með skýrum og afdráttarlausum hætti að samstarfsaðili hins
opinbera aðila beri samtímis áhættuna og njóti ávinnings af notkun eignana (beint og óbeint). Greining á
áhættu og ávinningi er því kjarninn í þeirri aðferðafræði sem beitt er við flokkun og meðferð slíkra
verkefna í þjóðhagsreikningum. Við mat á áhættu af framkvæmdum er greint á milli þrenns konar áhættu
og hvar hún liggur, þ.e. byggingaráhættu (e. construction risk), aðgengisáhættu (e. availability risk) og
eftirspurnaráhættu (e. demand risk). Samkvæmt staðlinum á að færa eignina í þann geira sem ber
byggingaráhættuna og annað tveggja, aðgengis- eða eftirspurnaráhættuna;


Byggingaráhætta varðar fjárhagslega ábyrgð á t.d. seinkun afhendingar eignar, gæðasvikum og
viðbótarkostnaði við byggingu, tæknilegum mistökum eða bótum til þriðja aðila vegna ytri þátta,
svo sem umhverfisþátta. Ef viðbótarkostnaður vegna t.d. byggingar lendir á hinu opinbera (hver
svo sem ástæðan er) ber það byggingaráhættuna; sömuleiðis ef það ber ákveðna greiðsluskyldu
vegna mistaka við stjórn verksins.



Aðgengisáhætta varðar fjárhagslega ábyrgð vegna lakrar frammistöðu við rekstur eignarinnar, s.s.
vegna lakra gæða eða ónógs framboðs. Hið opinbera ber ábyrgðina ef ekki er gert ráð fyrir
refsiákvæðum í samningi vegna lakrar frammistöðu eða ef slíkum refsiákvæðum er ekki beitt.



Eftirspurnaráhætta varðar fjárhagslega ábyrgð á breytingu í eftirspurn, s.s. ef eftirspurnin reynist
annað hvort meiri eða minni en gert var ráð fyrir í samningi. Breyting í eftirspurn getur komið til
vegna t.d. hagvaxtarþróunar, nýrra markaðsaðstæðna, breytinga í hegðunarmynstri eða
tækniþróunar. Hið opinbera ber eftirspurnaráhættuna ef það ber ákveðna greiðsluskyldu (til
verktakans) óháð eftirspurn. Hafa ber þó í huga að oft er samið um lágmarkstekjur eða tryggingu
um lágmarks eftirspurn og þarf því að greina slíka þætti vel við ákvörðun um hvar áhættan liggur.

Ef stuðningur hins opinbera er með þeim hætti að það ber í raun að mestu hina fjárhagslegu ábyrgð á
eigninni skal hún færð á efnahagsreikning þess. Það er því mikilvægt að greina vel þá viðbótarþætti sem
geta breytt flokkun á áhættu en það eru einkum þrír þættir sem koma til viðbótar, þ.e. fjármögnun
verkefnisins, ríkisábyrgð og greiðslur við niðurlagningu verkefnis. Horfa verður á alla þessa þætti við
greiningu á áhættu:
 Fjármagni hið opinbera verkefnið að meirihluta með lánveitingu eða miklu stofnframlagi getur það
breytt áhættuflokkuninni þannig að hið opinbera ber í raun byggingaráhættuna.
 Undir venjulegum kringumstæðum hefur ríkisábyrgð ekki áhrif á flokkun áhættu, en ef slík ábyrgð
er umtalsverð getur hún haft breytingu í för með sér. Ríkisábyrgð getur falið í sér ábyrgð á
fjármögnun, tekjum verkefnisins og eftirspurn.
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 Greiðslur við niðurlagningu verkefnis geta verið það rausnarlegar að verktaki verði fyrir tiltölulega
litlu fjárhagslegu tjóni verði það lagt niður. Sé sú raunin er ábyrgð hins opinbera mikil í þessu
samhengi sem getur haft áhrif á hvar mesta áhættan er flokkuð.

Vegna þess hve samstarfssamningar hins opinbera við einkaaðila eða opinber fyrirtæki geta verið
margbreytilegir og aðstæður fjölbreyttar er almennt talið nauðsynlegt að skoða öll meginákvæði slíkra
samninga svo hægt sé að ákveða endanlega hvar hagrænt eignarhald liggur. Eftirfarandi eru dæmi um
spurningar sem þarf að svara áður en endanleg ákvörðun er tekin um meðferð slíkra verkefna:
1)

Er fyrirtækið stofnað af hinu opinbera og er hið opinbera eini eigandi þess?

2)

Fær fyrirtækið verkefninu úthlutað án útboðs?

3)

Er fyrirtækið sett upp í tengslum við eitt tiltekið verkefni?

4)

Hvernig er fjármögnun háttað? Tekur fyrirtækið lán í eigin nafni?

5)

Hver er lánveitandi?

6)

Samþykkir hið opinbera lántökuna?

7)

Ábyrgist hið opinbera lántökuna?

8)

Ef eftirspurn eftir þjónustunni reynist minni en áætlað var og tekjur duga ekki til að dekka kostnað,
mun hið opinbera þá stíga inn?

9)

Ef tekjur reynast meiri en sem nemur heildarkostnaði við verkefnið, mun framkvæmdaraðilinn
halda þeim hagnaði?

10) Hver verðleggur þjónustuna?
11) Hafa notendur þjónustunnar val um aðrar þjónustuleiðir?
Þegar fyrirtækið sjálft selur þjónustuna beint til almennings, t.d. með töku veggjalda eða sambærilegra
gjalda fyrir tiltekna þjónustu og meirihluti tekna þess kemur af sölu á þjónustu beint til notenda, fellur slíkt
fyrirkomulag fremur undir skilgreiningu sérleyfissamninga (e. concession) en PPP-samninga. Í slíkum
samningum leggur hið opinbera venjulega til reglur um verðlagningu þjónustunnar og ákvarðar forsendur
verðlagningar með tilliti til áætlaðs kostnaðar og eðlilegrar ávöxtunar. Í lok samnings fær hið opinbera oft
eignina afhenta til eignar, hugsanlega án sérstakrar greiðslu.

Sérleyfissamningar
Sérleyfissamningur getur hvort sem er verið gerður við einkaaðila eða fyrirtæki í eigu hins opinbera. Sem
dæmi getur slíkur samningur gilt um byggingu vegamannvirkja og innheimtu gjalda af notendum þeirra.
Hið opinbera getur þannig falið fyrirtæki að byggja, fjármagna og reka tiltekið samgönguverkefni sem
fyrirtækið gerir á sinn kostnað sem endurgreiðist með veggjöldum yfir samningstímabilið.

Við ákvörðun um meðferð slíkrar eignar í tilviki þjóðhagsreikninga er beitt sömu viðmiðum og í tilviki
PPP-samninga, þ.e. um hver beri áhættuna og njóti ávinnings af notkun hennar. Að sama skapi er beitt sömu
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viðmiðum og almennt gilda um flokkun hageininga við gerð þjóðhagsreikninga. Í þeim tilvikum þar sem
mótaðilinn í slíkum samningi telst opinber aðili, t.d. í eigu opinberra aðila, ber meðal annars að horfa til
þess hvort hann teljist stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga og hvort þjónustan teljist til
markaðsstarfsemi eða þjónustu sem veitt er utan markaðar.

Við flokkun sérleyfissamninga eru ákveðin atriði sem sérstaklega er horft til:
1. Hvort greiðslur frá hinu opinbera til sérleyfishafans jafngilda meirihluta tekna þess síðarnefnda.
2. Hvort hið opinbera fjármagni eða ábyrgist meirihluta fjármögnunar verkefnisins.
3. Hvort hið opinbera veitir sérleyfishafanum lágmarkstekjutryggingu.

Ef eitthvert ofangreindra skilyrða á við flokkast eignin innan efnahags hins opinbera.
3.2.3 Samantekt
Eins og á undan er rakið flokkast stofnanaeiningar með mismunandi hætti eftir eðli þeirra. Á eftirfarandi
mynd má sjá hvernig flokkunarferlinu er háttað í grófum dráttum:
Mynd 3. Framkvæmd geiraflokkunar, ákvörðunartré

Hefur einingin aðsetur á
Íslandi?

Nei

Erlendur aðili

Já

Heimili

Já

Er einingin heimili?

Nei

Er einingin framleiðandi utan
markaðar?
Já

Nei

Er einingin undir stjórn
opinberra aðila?

Er einingin framleiðandi
fjármálaþjónustu?

Nei

Já

Nei

Já

Félagasamtök
sem þjóna
heimilum

Hið opinbera

Fyrirtæki önnur en
fjármálafyrirtæki

Fjármálafyrirtæki

Er einingin undir
stjórn opinberra
aðila?

Er einingin undir
stjórn opinberra
aðila?

Já

Opinbert
fyrirtæki, ekki í
fjármálaþjónustu

Nei

Einkafyrirtæki,
ekki í fjármálaþjónustu

Nei

Einkafyrirtæki í
fjármálaþjónustu

Já

Opinbert fyrirtæki
í fjármála-þjónustu

24

Á mynd 4 er yfirlit yfir mismunandi flokkanir ESA 2010 sem stafa af fjórum mögulegum samsetningum
opinberra- eða einkaaðila og þess hvort eining telst stunda markaðsstarfsemi eða falli undir starfsemi utan
markaðar. Athugið að stofnanageirinn „erlendir aðilar“ (S.2) er ekki sýndur í töflunni þar sem flokkunin
varðar einvörðungu stofnanaeiningar sem hafa heimilisfesti á Íslandi.

Mynd 4. Flokkunarrammi (innlendar stofnanaeiningar)

Opinberir aðilar

Einkaaðilar

Markaðsstarfsemi

Opinber fyrirtæki sem ekki sinna
fjármálaþjónustu (S.11001)
og
Opinber fjármálafyrirtæki (S.12001 til
12901)

Einkafyrirtæki sem ekki sinna
fjármálaþjónustu (S.1102/3)
og
Einkafyrirtæki sem sinn fjármálaþjónustu
financial (S.12002/3 til 12902/3)

Utan markaðar

Hið opinbera (S.13):
- ríki (S.1311)
- sveitarfélög (S.1313)
- almannatryggingasjóðir(S.1314)

Heimili (S.14)
og
Einingar sem ekki eru reknar í
hagnaðarskyni og þjóna heimilum
(NPISHs) (S.15)
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10. Haggeirar og undirgeirar
Hagkerfið samanstendur af fimm innlendum geirum og með flokkun allra stofnanaeininga sem því tilheyra
gerir ESA 2010-þjóðhagsreikningastaðalinn ráð fyrir að hægt sé að útbúa bæði rekstrar- og efnahagsyfirlit
fyrir hvern geira fyrir sig, skilgreinda undirgeira þeirra og hagkerfið í heild. Til viðbótar er gert ráð fyrir að
hægt sé að greina viðskipti stofnanaeininga sem teljast til sjötta geirans, S.2 erlendir aðilar, við hvern og
einn innlendu geiranna. Er hér fjallað um hvern og einn þessara geira og undirgeira þeirra.
Mynd 5. Geirar og undirgeirar ESA 2010. Framsetningin hefur verið aðlöguð að íslenskum aðstæðum.
Geirar og undirgeirar

Opinbert Einkaaðili

Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki

S.11

Fjármálafyrirtæki

S.12
Seðlabanki

Peningastofnanir

Fjármálafyrirtæki önnur
en
peningamarkaðssjóðir,
vátryggingafélög og
lífeyrissjóðir
Vátryggginafélög og
lífeyrissjóðir

Undir
erlendri
stjórn

S.11001

S.11002

S.11003

S.121
Innlánsstofnanir aðrar en
Seðlabanki

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Peningamarkaðssjóðir

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Fjárfestingarsjóðir, aðrir en peningamarkaðssjóðir

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Aðrir fjármálamilliliðir, nema vátryggingafélög og
lífeyrissjóðir

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Fjármálaleg hliðarstarfsemi

S.126

S.12601

S.12602

S.12603

Innbyrðis fjármálastarfsemi

S.127

S.12701

S.12702

S.12703

Vátryggingafélög

S.128

S.12801

S.12802

S.12803

Lífeyrissjóðir

S.129

S.12901

S.12902

S.12903

Aðrar
peningastofnanir

Hið opinbera

S.13

Ríki (að undanskildum almannatryggingum)

S.1311

Sveitarfélög (að undanskildum almannatryggingum)

S.1313

Almannatryggingar

S.1314

Heimili

S.14

Atvinnurekendur

S.141

Sjálfstætt starfandi

S.142

Launafólk

S.143

Viðtakendur eignatekna og bótaþegar

S.144

Viðtakendur eignatekna

S.1441

Viðtakendur bóta (lífeyris)

S.1442

Viðtakendur annarra tilfærslna

S.1443

Félagasamtök (stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og þjóna heimilum)

S.15

Erlendir aðilar

S.2
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Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki (S.11)
Til þessa geira flokkast allar stofnanaeiningar sem eru sjálfstæðir lögaðilar, eru markaðsframleiðendur og
hafa ekki þann megintilgang að veita fjármálaþjónustu:
a) Einkafyrirtæki og opinber fyrirtæki sem teljast markaðsframleiðendur og stunda framleiðslu á
vörum og þjónustu sem ekki telst fjármálaþjónusta.
b) Samvinnufélög og sameignarfélög sem eru sjálfstæðir lögaðilar, eru markaðsframleiðendur og
stunda framleiðslu á vörum og þjónustu sem ekki telst fjármálaþjónusta.
c) Opinber fyrirtæki sem eru sjálfstæðir lögaðilar, eru markaðsframleiðendur og stunda framleiðslu
á vörum og þjónustu sem ekki telst fjármálaþjónusta.
d) Stofnanir eða samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og sinna þjónustu við fyrirtæki sem ekki
teljast fjármálafyrirtæki, eru sjálfstæðir lögaðilar, markaðsframleiðendur og stunda framleiðslu á
vörum og þjónustu sem ekki telst fjármálaþjónusta.
e) Höfuðstöðvar sem stýra hópi fyrirtækja sem eru markaðsframleiðendur þar sem yfirgnæfandi
hluti fyrirtækjasamstæðunnar í heild, mælt á grundvelli virðisauka, er markaðsframleiðsla á
vörum og þjónustu sem ekki telst til fjármálaþjónustu.
f) Félög með sérstakan tilgang (e. special purpose entities) sem eru markaðsframleiðendur og stunda
framleiðslu á vörum og þjónustu sem ekki telst fjármálaþjónusta.
g) Einkarekin og opinber hálfgildingsfélög (e. quasi-corporations) sem eru markaðsframleiðendur
og stunda framleiðslu á vörum og þjónustu sem ekki telst fjármálaþjónusta.
Undirgeirar:
S.11001

Innlend opinber fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki

Til þessa undirgeira flokkast stofnanaeiningar aðrar en fjármálafyrirtæki, fyrirtækjaígildi í eigu
opinberra aðila og félagasamtök sem teljast lögaðilar, markaðsframleiðendur og undir opinberri
stjórn.
S.11002

Innlend einkafyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki

Til þessa undirgeira flokkast stofnanaeiningar aðrar en fjármálafyrirtæki, hlutafélög,
sameignarfélög, samlagsfélög, samvinnufélög, húsnæðissamvinnufélög og önnur fyrirtæki sem
teljast lögaðilar og framleiðendur á markaði sem stunda framleiðslu á vörum og þjónustu sem
ekki telst fjármálaþjónusta. Það á einnig við um sjálfseignarstofnanir í markaðsstarfsemi ef
meginhlutverk þeirra er framleiðsla vöru og þjónustu annarrar en fjármálaþjónustu.
S.11003

Fyrirtæki undir stjórn erlendra aðila, önnur en fjármálafyrirtæki

Til þessa undirgeira flokkast stofnanaeiningar aðrar en fjármálafyrirtæki sem eru undir stjórn
erlendra aðila.
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Fjármálafyrirtæki (S.12)
Til þessa geira teljast allar stofnanaeiningar sem eru sjálfstæðir lögaðilar, eru markaðsframleiðendur og
hafa þann megintilgang að veita fjármálaþjónustu. Samvæmt ESA 2010 er hugtakið fjármálafyrirtæki
yfirheiti yfir stofnanaeiningar sem eru skilgreindar sem framleiðendur fjármálaþjónustu (producers of
financial services). Þar flokkast bæði stofnanaeiningar sem sinna fjármálaviðskiptum (financial
intermediation), s.s. bankar og sparisjóðir, en einnig einingar sem sinna hlutverki milliliða á
fjármálamarkaði, s.s. verðbréfamiðlarar. Til þessa geira tilheyra:
a) Bæði einkafyrirtæki og fyrirtæki í eigu opinberra aðila (hvort sem er hlutafélög eða
fyrirtækjaígildi) sem teljast sjálfstæðir lögaðilar og fást aðallega við fjármagnsmiðlun og/eða
gegna hlutverki milliliða á fjármagnsmarkaði.
b) Samvinnufélög og samlagsfélög (e. limited partnership) sem teljast sjálfstæðir lögaðilar og fást
aðallega við fjármagnsmiðlun og/eða gegna hlutverki milliliða á fjármagnsmarkaði.
c) Opinberir aðilar sem teljast sjálfstæðir lögaðilar og fást aðallega við fjármagnsmiðlun og/eða
gegna hlutverki milliliða á fjármagnsmarkaði.
d) Félagasamtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og teljast sjálfstæðir lögaðilar og sem fást
aðallega við fjármagnsmiðlun og/eða gegna hlutverki milliliða á fjármagnsmarkaði, eða sinna
þjónustu við önnur fjármálafyrirtæki.
e) Höfuðstöðvar dótturfyrirtækja sem öll eða flest eru skilgreind sem fjármálafyriræki og fást
aðallega við fjármagnsmiðlun og/eða gegna hlutverki milliliða á fjármagnsmarkaði. Slíkar
höfuðstöðvar eru flokkaðar sem milliliðir á fjármagnsmarkaði (S.126).
f) Eignarhaldsfélög sem hafa þann megintilgang að sjá um vörslu eigna fyrir hóp dótturfyrirtækja,
hvort sem dótturfyrirtækin eru öll skilgreind sem fjármálafyrirtæki eða fyrirtæki sem ekki sinna
fjármálaþjónustu. Slík eignarhaldsfélög eru flokkuð sem fjármálafyrirtæki sem sinna innbyrðis
fjármálastarfsemi (e. captive financial institutions) (S.127).
g) Félög með sérstakan tilgang sem hafa þann megintilgang að sinna fjármálaþjónustu.
h) Fjárfestingasjóðir sem ekki teljast til sjálfstæðra lögaðila (e. unincorporated), sem samanstanda af
eignasöfnum í eigu hóps þátttakenda og er öllu jöfnu stýrt af öðrum fjármálafyrirtækjum. Slíkir
sjóðir teljast stofnanareiningar, aðskildar frá fjármálafyrirtækinu sem stýrir þeim.
i)

Stofnanaeiningar sem ekki teljast til sjálfstæðra lögaðila og sinna aðallega fjármagnsmiðlun og
eru háðar opinberu eftirliti og reglum sem um slíkar einingar gilda (í flestum tilvikum flokkuð
sem innlánsstofnanir aðrar en Seðlabanki, vátryggingafélög og lífeyrissjóðir) eru taldar óháðar
eigendum sínum hvað varðar stjórnun og haga starfsemi sinni með svipuðum hætti og ef um
sjálfstæðan lögaðila væri að ræða. Í slíkum tilvikum er viðkomandi eining flokkuð sem sérstök
stofnanaeining. Dæmi um slíkt geta verið útbú erlendra fjármálafyrirtækja.
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Undirgeirar:
Seðlabanki (S.121)
Til þessa geira flokkast fjármálafyrirtæki sem hafa það meginhlutverk að gefa út gjaldmiðil viðkomandi
ríkis, viðhalda virði hans og eiga allan eða hluta af gjaldeyrisvarasjóði þess. Á Íslandi er Seðlabanki Íslands
eina stofnanaeiningin sem flokkast í undirgeira S.121.

Innlánsstofnanir aðrar en Seðlabankinn (S.122)
Undirgeirinn innlánsstofnanir aðrar en seðlabanki samanstendur af öllum fjármálafyrirtækjum og ígildum
þeirra sem hafa fjármálamilligöngu (e. financial intermediation) að meginstarfsemi annarra en þeirra sem
flokkast í undirgeirana seðlabanki (S.121) og peningamarkaðssjóði (S.123) og sem fást aðallega við
fjármálaviðskipti, sem felst í að að taka við innlánum og/eða ígildi innlána frá stofnanaeiningum og ekki
aðeins frá öðrum peningastofnunum, fyrir eigin reikning og veita lán og/eða fjárfesta í verðbréfum. Ekki er
hægt að leggja heitið banki að jöfnu við skilgreiningu þjóðhagsreikninga á innlánsstofnunum enda getur
undirgeirinn innihaldið stofnanaeiningar sem ekki eru skilgreindar sem bankar og sömuleiðis geta verið
dæmi þess að stofnanaeiningar sem bera það heiti falli ekki undir skilgreiningu þjóðhagsreikninga á
innlánsstofnunum. Til þessa undirgeira fjármálafyrirtækja flokkast:
a) Viðskiptabankar og bankar sem sinna fjölþættari starfsemi, m.a. fjárfestingatengdri starfsemi.
b) Sparisjóðir og lánasjóðir.
c) Póstgíróstofnanir, póstbankar og gíróbankar.
d) Byggðalánasjóðir og landbúnaðarlánasjóðir.
e) Samvinnulánasjóðir og meðlimalánasjóðir.
f) Sérhæfðir bankar, t.d. verslunarbankar og einkabankar.
g) Rafrænar fjármálastofnanir sem aðallega sinna fjármálaviðskiptum.
Stofnanaeiningar sem sinna fjármálaviðskiptum og sinna því meginhlutverki að taka við endurgreiðanlegu
fjármagni frá almenningi, hvort sem er í formi innlána eða á annan hátt, s.s. með reglubundinni útgáfu
langtímaskuldabréfa, flokkast í undirgeirann innlánsstofnanir aðrar en seðlabanka. Slíkar stofnanir geta
verið:
(a) Fjármálafyrirtæki sem veita veðlán, þ.m.t. húsnæðislánafélög, veðlánabankar og aðrar
veðlánastofnanir.
(b) Lánasjóðir sveitarfélaga.
Aðrar stofnanir sem sinna fjármálaviðskiptum eru flokkaðar í undirgeira S.124.
Stofnanaeiningar sem ekki flokkast í undirgeirann S.122 eru:
(a) Höfuðstöðvar sem hafa umsjón með og stjórna öðrum stofnanaeiningum sem tilheyra hópi
innlánsstofnana en sinna ekki slíkum viðskiptum sjálfar. Slíkar einingar eru flokkaðar í undirgeira
S.126.

29

(b) Stofnanaeiningar sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, eru viðurkenndar sem sjálfstæðir lögaðilar og
þjóna innlánsfyrirtækjum en stunda ekki fjármálaviðskipti sjálfar. Þær eru flokkaðar í undirgeira
S.126.
(c) Rafrænar fjármálastofnanir sem ekki hafa það sem meginhlutverk að sinna fjármálasviðskiptum.

Peningamarkaðssjóðir (S.123)
Undirgeirinn peningamarkaðssjóðir samanstendur af öllum fjármálafyrirtækjum og fyrirtækjaígildum nema
þeim sem teljast til seðlabanka og innlánsstofnana og sinna að meginhlutverki fjármálamilligöngu.
Starfsemi þeirra felst í útgáfu hlutdeildarskírteina sem eru hliðstæð innlánum frá öðrum stofnanaeiningum
og fjárfesta fyrir eigin reikning í traustum lausafjárkröfum, aðallega í innlánum, skammtímaskuldabréfum
og hlutdeildarskírteinum peningamarkaðssjóða.

Aðrir verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir (S.124)
Undirgeirinn aðrir verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir samanstendur af öllum fjárfestingasjóðum og öðrum
sjóðum um sameiginlega fjárfestingu sem sinna að meginhlutverki fjármálamilligöngu, öðrum en þeim sem
flokkast sem peningamarkaðssjóðir. Þeir gefa út hlutdeildarskírteini sem ekki teljast hliðstæð innlánum,
þ.e. verðmæti hlutdeildaskírteina getur sveiflast talsvert eftir markaðsaðstæðum og teljast því ekki ígildi
innlána. Slíkar stofnanaeiningar fjárfesta fyrir eigin reikning í fjármálaeignum sem ekki teljast til
lausafjárkrafa og í eignum öðrum en fjármálaeignum (oftast fasteignum). Fasteignasjóðir, vogunarsjóðir og
bæði opnir og lokaðir fjárfestingasjóðir eru flokkaðir hér. Lífeyrissjóðir eða sjóðir í sértækum tilgangi af
hinu opinbera (þjóðarsjóðir) tilheyra ekki þessum undirgeira, né heldur stofnanaeiningar sem hafa umsjón
með slíkum sjóðum en sinna ekki sjálfar fjármálamilligöngu.

Aðrir fjármálamilliliðir að undanskildum vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum (S.125)
Hér flokkast fjármálafyrirtæki sem fyrst og fremst taka þátt í fjármálamilligöngu með því að stofna til
skulda, án þess þó að taka við innlánum eða gefa út hlutdeildarskírteini, í þeim tilgangi að eignast fjáreignir.
Þessi fyrirtæki afla að jafnaði fjár á fjármálamörkuðum og nota féð til að veita lán og eignast aðrar fjáreignir.
Slík fjármálafyrirtæki geta verið sérhæfð í að veita lán til einstakra geira hagkerfisins eða sérhæfa sig í
ákveðnum tegundum fjármálagerninga. Til þessa undirgeira tilheyra m.a. lánafyrirtæki, fjárfestingabankar,
verðbréfafyrirtæki sem hafa heimild til að fjárfesta í eigin reikning, fjármögnunarleigur og
greiðslukortafyrirtæki.

Fjármálaleg hliðarstarfsemi (S.126)
Í þessum undirgeira teljast fjármálafyrirtæki sem sinna að meginstarfsemi verkefnum sem eru nátengd
fjármálamilligöngu en stunda ekki fjármálamilligöngu sjálf og flokkast þar af leiðandi ekki sem
fjármálamilliliðir. Hér flokkast m.a. vátryggingamiðlarar, fyrirtæki sem sinna trygginga- og lífeyrisráðgjöf,
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verðbréfamiðlarar,

fjárfestingaráðgjafar,

samtök

fjármálafyrirtækja

sem

ekki

stunda

sjálf

fjármálamilligöngu og færsluhirðar. Jafnframt flokkast hér stofnanaeiningar sem hafa það að
meginhlutverki að sinna eftirliti með fjármálamilliliðum og fjármálamörkuðum.

Innbyrðis fjármálastarfsemi (S.127)
Í S.127 er að finna fjármálafyrirtæki sem hvorki stunda fjármálamilligöngu né fjármálalega hliðarstarfsemi.
Viðskipti með eignir og skuldir slíkra stofnanaeininga fara sjaldnast fram á opnum markaði og viðskipti
þeirra eiga sér að jafnaði stað innan afmarkaðs hóps, s.s. við dótturfélög eða félög í eigu sama móðurfélags.
Til þessa undirgeira flokkast meðal annars vörslusjóðir, eignarhaldsfélög sem fara með eignir í
dótturfyrirtækjum en teljast ekki fara með stjórn þeirra, sértæk félög sem teljast stofnanaeiningar í skilningi
þjóðhagsreikninga og sinna því hlutverki að afla fjármagns á opnum markaði til nota fyrir móðurfyrirtækið
og sértækir sjóðir í eigu hins opinbera að því tilskyldu að þeir teljist fullgildar stofnanaeiningar, s.s.
þjóðarsjóðir.

Vátryggingafélög (S.128)
Þessi undirgeiri telur stofnanaeiningar sem fyrst og fremst taka þátt í fjármálamilligöngu þar sem áhættu er
safnað saman, aðallega í formi beinna trygginga eða endurtrygginga. Jafnframt flokkast hér
fjármálafyrirtæki sem hafa það að meginhlutverki að veita þjónustu í formi líf- og skaðatrygginga til
einstakra aðila eða hópa, t.d. í formi brunatrygginga, bílatrygginga, slysa- og sjúkdómatrygginga og
ábyrgðartrygginga og endurtrygginga til annarra tryggingafélaga. Hér flokkast ekki aðalskrifstofur sem hafa
umsjón með og stjórna hópi fyrirtækja sem aðallega samanstendur af vátryggingafélögum en eru ekki
vátryggingafélög sjálf. Þau teljast til fjármálalegrar hliðarstarfsemi (S.126). Það sama á við um
stofnanaeiningar sem teljast sjálfstæðir lögaðilar, eru ekki reknar í hagnaðarskyni og þjóna
vátryggingafélögum en stunda sjálfar ekki fjármálamiðlun.

Lífeyrissjóðir (S.129)
Til þessa undirgeira teljast stofnanaeiningar sem fyrst og fremst taka þátt í fjármálamilligöngu með því að
tryggja sjóðsfélögum tekjur eftir starfslok eða við örorku. Þessi undirgeiri inniheldur eingöngu þá
lífeyrissjóði sem teljast sjálfstæðar stofnanaeiningar, þ.e. eru aðgreindar frá þeim einingum sem stóðu að
stofnun þeirra. Slíkar einingar njóta sjálfstæðis til ákvarðanatöku og geta haldið fullnægjandi bókhald með
efnahagsreikningi. Lífeyrissjóðir sem ekki uppfylla skilyrði um að teljast sjálfstæðar stofnanaeiningar
flokkast með þeim einingum sem stóðu að stofnun þeirra. Hvorki almannatryggingasjóðir (sjá umfjöllun
um um þá á bls. 33) né aðalskrifstofur, sem hafa umsjón með og stjórna hópi lífeyrissjóða en teljast sjálfar
ekki til lífeyrissjóða, flokkast í S.129. Þær teljast til fjármálalegrar hliðarstarfsemi (S.126). Það sama á við
um stofnanaeiningar sem teljast sjálfstæðir lögaðilar, eru ekki reknar í hagnaðarskyni og þjóna
lífeyrissjóðum, en stunda sjálfar ekki fjármálamiðlun.
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Hið opinbera (S.13)
Í þessum þessum geira eru stofnanaeiningar sem eiga það sameiginlegt að teljast framleiðendur utan
markaðar hvers framleiðsla er ætluð til einstaklingsbundinnar samneyslu eða í formi samgæða og er
fjármögnuð með álagningu opinberra gjalda á stofnanaeiningar sem tilheyra öðrum geirum
efnahagsstarfseminnar auk stofnanaeininga sem hafa það meginhlutverk að sinna endurdreifingu tekna. Í
sumum tilvikum geta stofnanaeiningar sem teljast til hins opinbera verið fjármagnaðar með öðrum hætti en
á grunni álagningar opinberra gjalda, s.s. á grundvelli eignatekna eða sölu á vöru eða þjónustu.

Til þessa geira tilheyra m.a. stofnanaeiningar sem settar hafa verið á stofn með lögum og fara með stjórn
yfir og sinna fjármögnun á öðrum einingum sem hafa það að meginhlutverki að veita þjónustu sem telst
utan markaðar og er ætlað að vera til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Til þessa geira flokkast sömuleiðis
fyrirtæki og fyrirtækjaígildi undir stjórn hins opinbera sem einkum sinna starfsemi sem telst utan markaðar.
Félagasamtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og teljast undir stjórn hins opinbera eru einnig flokkuð
sem hluti af hinu opinbera. Það sama á við um lífeyrissjóði sem byggja á skylduframlögum og hvar hið
opinbera fer með stjórnunarlegt vald, m.a. hvað varðar ákvörðun iðgjalda og lífeyrisgreiðslna.

Venjulega er stjórnsýslu hins opinbera skipt eftir stjórnsýslustigum sem geta verið mismunandi á milli
landa, s.s. í alríkisstjórn, ríki, fylki, sýslur og sveitarfélög. Á Íslandi eru stjórnsýslustigin tvö, þ.e. ríki og
sveitarfélög, og er gerður greinarmunur á þeim í flokkun hins opinbera. Í ljósi umfangs og mikilvægis
almannatryggingasjóða í ríkisfjármálunum eru þeir flokkaðir í sérstakan undirgeira hins opinbera.

Á Íslandi skiptist hið opinbera því í þrjá undirgeira:
a) Ríkissjóður, að undanskildum almannatryggingasjóðum (S.1311).
b) Sveitarfélög, að undanskildum almannatryggingasjóðum (S.1313).
c) Almannatryggingasjóðir (S.1314).

Ríkissjóður (S.1311)
Ríkissjóði tilheyra allar stofnaeiningar sem fara með framkvæmdavald og sinna verkefnum sem tengjast
efnahagssvæðinu í heild, þ.e. ráðuneyti og undirstofnanir þeirra auk löggjafarvalds, að undanskildum
almannatryggingasjóðum. Félagasamtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og teljast undir stjórn ríkisins
eru einnig flokkuð sem hluti af þessum undirgeira.
Undirhluti ríkisstjórnarinnar (að undanskildum almannatryggingum) (S.1311) samanstendur af öllum
einingum ríkisins sem starfa á landsvísu að undanskildum einingum almannatrygginga.
Ríkið sem stjórnsýslustig ber vanalega ábyrgð á veitingu almennrar grunnþjónustu og á verkefnum sem
tengjast samfélaginu í heild, s.s. öryggis- og varnarmálum, utanríkismálum og yfirstjórn efnahags- og
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félagsmála. Auk þess getur ríkið borið ábyrgð á rekstri einstakra málaflokka og þjónustu, s.s. mennta- og
heilbrigðisþjónustu sem veitt er öðrum stofnanaeiningum innan efnahagssvæðisins í heild.
Í flestum löndum er ríkið stór og flókinn undirgeiri sem gegnir hagstjórnarlega mikilvægu hlutverki. Í
grunninn samanstendur hann af ráðuneytum sem saman mynda eina stofnanaeiningu auk undirstofnana.
Þessi kjarni undirgeirans samanstendur að þeirri starfsemi sem byggir á fjárlagagrunni (e. budgetary central
government) sem afmarkar jafnframt með óbeinum hætti þá meginstarfsemi sem tilheyrir þessum
undirgeira hins opinbera. Aðrar stofnaeiningar sem tilheyra ríkinu eru þær sem eru utan fjárlaga (extrabudgetary units), sem teljast fullgildar stofnanaeiningar og eru undir opinberri stjórn ríkisins, s.s. fyrirtæki
þess sem starfa utan markaðar og félagasamtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og teljast undir stjórn
ríkisins. Nánar er fjallað um afmörkun ríkisins hér á landi og flokkun fyrirtækja í eigu þess í kafla 11.

Sveitarfélög (S.1313)
Til þessa geira tilheyra staðbundin stjórnvöld, sem hér á landi nefnast sveitarfélög, að undanskildum
almannatryggingasjóðum. Sveitarfélög veita að jafnaði fjölbreytta þjónustu til íbúa á afmörkuðu svæði sem
getur ýmist verið fjármögnuð með beinum fjárframlögum frá æðra stjórnsýslustigi eða á grundvelli eigin
tekjuöflunar.
Valdmörk staðbundinna stjórnvalda eru öllu jöfnu takmarkaðri en hjá æðri stjórnvöldum og misjafnt er
hvort þau hafa heimildir til að leggja á opinber gjöld og skatta á stofnanaeiningar sem staðsettar eru innan
þeirra landfræðilega afmarkaða svæðis. Oft eru sveitarfélög háð fjárveitingum frá æðri stjórnsýslustigum
og starfa í umboði þeirra. Til að sveitarfélög geti talist stofnanaeiningar í skilningi þjóðhagsreikninga verða
þau að uppfylla almenn skilyrði þess efnis, þ.e. geta átt eignir og ráðstafað þeim að vild, átt í viðskiptum
við aðrar stofnanaeiningar á eigin ábyrgð lagalega, skuldsett sig og tekið á sig bindandi samninga og haldið
fullnægjandi bókhald með efnahagsreikningi. Þau þurfa jafnframt að hafa vald til að ákvarða hvernig
tekjum þeirra er varið og til skipunar embættismanna til starfa í eigin stjórnsýslu án íhlutunar æðra
stjórnsýsluvalds.

Almannatryggingasjóðir (S.1314)
Til þessa undirgeira tilheyra öll almannatryggingakerfi, óháð því hvort stjórnsýslustigið hefur umsjón með
þeim eða stendur að rekstri þeirra. Ef almannatryggingakerfi uppfyllir ekki skilyrði þess að teljast
stofnanaeining flokkast það með þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn þess og þar af leiðandi í þann
undirgeira hins opinbera sem viðkomandi eining tilheyrir. Ef opinber sjúkrahús, sem veita þjónustu sem
telst utan markaðar og er í þágu samfélagsins í heild, heyrir undir stjórn almannatryggingakerfis flokkast
það sem hluti þess.
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Heimili (S.14)
Heimilisgeirinn samanstendur af einstaklingum eða hópum einstaklinga sem skilgreindir eru sem neytendur
og sem frumkvöðlar sem framleiða vörur eða þjónustu (að undanskilinni fjármálaþjónustu) og teljast til
framleiðenda á markaði. Til þessa geira flokkast einnig einstaklingar og hópar þeirra sem framleiða vörur
eða þjónustu (að undanskilinni fjármálaþjónustu) sem einungis er ætluð til eigin nota og telst ekki til
framleiðslu stofnanaeiningar sem fellur undir skilgreiningu á fyrirtækjaígildi.
Heimilisgeiranum tilheyra:
a. Einstaklingar eða hópar einstaklinga sem teljast til neytenda.
b. Einstaklingar sem búa varanlega á stofnunum og hafa takmarkað sjálfstæði til töku ákvarðana um
eigin neyslu, s.s. sjúklingar sem dvelja að staðaldri á sjúkrastofnunum, fangar sem sæta afplánum
til lengri tíma og íbúar á hjúkrunarheimilum. Einstaklingar sem tilheyra slíkri einingu eru
skilgreindir sem hluti af sömu stofnanaeiningu, þ.e. sömu heimiliseiningu.
c. Einstaklingar eða hópar einstaklinga sem teljast til neytenda og stunda framleiðslu á vöru eða
þjónustu, að undanskilinni fjármálaþjónustu, til eigin nota. Þessi skilgreining afmarkast við
framleiðslu þjónustu sem tengist eigin húsnæði og heimilishjálp innt af hendi af launuðum
starfsmanni.
d. Einyrkjar og samstarfsaðilar sem ekki teljast lögaðilar sem framleiða vörur eða þjónustu á
markaðsforsendum og falla ekki undir skilgreiningu á fyrirtækjaígildi.
e. Stofnanaeiningar sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, sem hafa það að meginhlutverki að
þjónusta heimili, teljast ekki til lögaðila eða hafa takmarkaða þýðingu í efnahagslegu samhengi.
Heimilisgeirinn flokkast innbyrðis í eftirfarandi undirgeira. Flokkunin ræðst af eðli megintekjuöflunnar
þeirra, t.a.m. því hvort uppistaðan í tekjuöflun heimiliseiningarinnar er laun, tekjur af eigin atvinnurekstri
eða bætur:

Atvinnurekendur og einyrkjar (S.142)
Undir geiranum tilheyra heimiliseiningar sem byggja tekjuöflun sína að meginstofni á framleiðslu vöru eða
þjónustu á markaði. Að því gefnu að ekki sé um að ræða starfsemi sem tilheyrir annarri stofnanaeiningu,
þ.e. sjálfstæðum lögaðila (félagavædd starfsemi, s.s. hlutafélag, samlagsfélag eða sameignarfélag), getur
slík eining haft launaða starfsmenn enda séu þeir ekki fleiri en samtals tveir. Sé starfsemin umfangsmeiri
og hægt er að aðgreina hana sem sjálfstæða stofnanaeiningu er hún flokkuð sem hluti af fyrirtækjageiranum
(S.11002).

Launafólk (S.143)
Undirgeiranum tilheyra þær heimiliseiningar sem byggja tekjuöflun sína að meginstofni á launatekjum.
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Viðtakendur bóta og eignatekna (S.144)
Viðtakendur eignatekna (S.1441)
Undirgeiranum tilheyra þær heimiliseiningar sem byggja tekjuöflun sína að meginstofni á tekjum
af eignum.
Lífeyrisþegar (S.1442)
Undirgeiranum tilheyra þær heimiliseiningar sem byggja tekjuöflun sína að meginstofni á
lífeyristekjum.
Viðtakendur annarra tilfærslna (S.1443)
Undirgeiranum tilheyra þær heimiliseiningar sem byggja tekjuöflun sína að meginstofni á viðtöku
annarra tilfærslutekna. Til annarra tilfærslutekna teljast allar tilfærslur aðrar en eignatekjur,
lífeyristekjur og tekjur þeirra sem búa varanlega á stofnunum.

Ef ekki liggja fyrir upplýsingar um uppruna heildartekna heimiliseiningar sem telur fleiri en einn einstakling
skal flokkun byggja á samsetningu eigna þess einstaklings sem mestar tekjur hefur á viðmiðunartímabilinu.

Félagasamtök sem þjóna heimilum (S.15)
Til þessa geira heyra stofnanaeiningar sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, teljast sjálfstæðir lögaðilar og
hafa það meginhlutverk að veita heimilum þjónustu sem telst utan markaðar. Slíkar stofnanaeiningar byggja
starfsemi sína ýmist á frjálsum framlögum frá einstaklingum, annað hvort í formi beinna fjárframlaga eða
í fríðu, á grundvelli framlaga frá hinu opinbera eða á grunni eignatekna.
Þar sem ekki er hægt að aðgreina starfsemi slíkra stofnanaeininga frá þeim heimilum sem að þeim standa
og umfang og mikilvægi er skilgreint sem lítið eru þær flokkaðar sem hluti af heimilisgeiranum. Stofnanir
sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og þjóna heimilum en eru undir stjórn opinberra aðila eru flokkaðar
sem hluti af hinu opinbera (S.13).
Til þessa geira flokkast meðal annars:


verkalýðsfélög, fagfélög, samtök neytenda, stjórnmálaflokkar, kirkjur og trúfélög (þar með talin
þau sem eru fjármögnuð af en ekki undir stjórn hins opinbera) og félags-, menningar-,
afþreyingar- og íþróttafélög.



Góðgerðar- og hjálparsamtök sem fjármögnuð eru með frjálsum framlögum í formi beinna
fjárframlaga eða í fríðu frá öðrum stofnanaeiningum.

Geirinn inniheldur jafnframt einingar sem þjóna heimilum sem ekki hafa heimilisfesti á viðkomandi
efnahagssvæði en inniheldur ekki einingar sem veita rétt til fyrirfram ákveðinnar vöru eða þjónustu á
grundvelli félagsaðildar.
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Erlendir aðilar (S.2)
Til erlendra aðila teljast þær stofnanaeiningar sem tilheyra efnahagssvæðum annarra ríkja sem og
yfirþjóðleg og alþjóðleg samtök sem starfa þvert á efnahagssvæði. Til þessa geira telst meðal annars
starfsemi erlendra stjórnvalda hér á landi, þ.e. starfsemi sendiráða, ræðisskrifstofa og starfsemi
alþjóðastofnana, þar með talið fasteignir þeirra og landareignir.

Erlendir aðilar eru stofnanaeiningar sem ekki teljast hafa heimilisfesti á Íslandi (e. non-resident) en eiga í
viðskiptalegum tengslum við innlendar stofnanaeiningar, s.s. eiga hér eignir og/eða skuldir eða eiga í öðrum
viðskiptum við innlendar einingar. Stofnanaeiningar sem teljast til þessa geira eru ekki flokkaðar innbyrðis
með sama hætti og innlendar einingar, þ.e. eftir eðli virkni þeirra, heldur er geiranum ætlað að veita
heildaryfirsýn yfir tengsl innlendrar efnahagsstarfsemi við umheiminn.
Til þessa geira teljast meðal annars:


Einstaklingar sem starfa tímabundið á Íslandi, þ.e. sem starfa hér á landi í skemmri tíma en eitt ár.



Erlendir embættismenn, viðskiptafólk, listamenn og ferðamenn sem búa og starfa á Íslandi.



Áhafnir erlendra skipa, flugvéla o.s.frv.



Erlendir námsmenn óháð lengd námsdvalar.



Starfsmenn annarra ríkja hér á landi, t.d. starfsmenn hers annarra ríkja og starfsmenn sendiráða og
ræðisskrifstofa með aðsetur á Íslandi.
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11. Úrlausn álitamála tengdum geiraflokkun fyrirtækja og stofnana í ríkiseigu
Í þessari samantekt er fjallað um stofnanir og fyrirtæki sem eru undir stjórn ríkis en flokkaðar utan A-hluta
í ríkisreikningi. Markmiðið með yfirferðinni er að kanna grundvöll flokkunar þessara eininga í viðeigandi
haggeira samkvæmt gildandi þjóðhagsreikningastaðli. Alls er um að ræða 42 einingar sem fjallað er um
með hliðsjón af þeim þáttum sem ráða flokkun fyrirtækja og stofnana undir stjórn opinberra aðila.

Af þessum einingum eru 22 sem hafa verið flokkaðar utan hins opinbera í uppgjöri þjóðhagsreikninga en
verða endurflokkaðar í samræmi við gildandi staðla og teljast framvegis til hluta þess. Umfang þeirra
stofnana sem verða endurflokkaðar og teljast framvegis til afmörkunar hins opinbera er nokkuð breytilegt
en í samhengi við eignir og skuldir telst endurflokkun Íbúðalánasjóðs og þeirra stofnana sem tóku við
hlutverki hans í ársbyrjun 2020 og Lánasjóðs námsmanna (nú Menntasjóðs námsmanna) til veigamestu
breytinganna sem gerðar eru. Í mörgum tilvikum er um að ræða einingar með fáa eða jafnvel enga
starfsmenn í fullu starfi. Í eftirfarandi töflu má sjá yfirlit yfir þær einingar sem teljst til ríkisaðila og voru
hluti af þeirri endurskoðun sem fjallað er um í þessum kafla.

Niðurstöður eru byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum og gögnum sem Hagstofan hefur safnað, m.a. frá
viðkomandi ráðuneytum og stofnunum. Reynist upplýsingar ekki vera réttar eða ekki gefa rétta mynd af
starfsemi viðkomandi stofnana og fyrirtækja áskilur Hagstofa Íslands sér rétt til að endurskoða flokkun
þeirra þegar og ef betri upplýsingar liggja fyrir.
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Íbúðalánasjóður, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Húsnæðissjóður og ÍL-sjóður
Ein af þeim athugasemdum sem Hagstofan fékk að undangenginni úttekt Eurostat árið 2018 sneri að
flokkun Íbúðalánasjóðs. Byggt á fyrirliggjandi upplýsingum, m.a. um ábyrgð ríkisins á skuldbindingum
sjóðsins, um fjárveitingar ríkisins til sjóðsins og skilgreint meginhlutverk hans, taldi Eurostat að ástæða
væri til að endurskoða flokkun hans.

Í framhaldinu fór fram ítarleg greining á sjóðnum, fjármögnun hans og rekstri frá stofnun hans árið 1999
og til þess dags er stofnunin var lögð niður með lögum í árslok 2019. Í ljósi mikils umfangs, ekki síst eigna
og skulda og væntra áhrifa endurflokkunar á skuldir og afkomu ríkisins, var ákveðið að óska með
formlegum hætti eftir ráðgefandi áliti frá Eurostat varðandi flokkun sjóðsins. Var það gert með formlegu
bréfi dags. 8. júní 2020. Þann 13. ágúst sl. gaf Eurostat út og birti opinberlega álit1 sitt. Álitið snýr að
sögulegri flokkun sjóðsins, þ.e. frá stofnun hans og yfir þann tíma sem hann var starfandi og sömuleiðis að
flokkun þeirra stofnana sem tóku að hluta eða í heild við verkefnum hans í árslok 2019. Meginniðurstaða
Eurostat er sú að Íbúðalánasjóður hafi aldrei á starfstíma sínum uppfyllt skilyrði um að teljast sjálfstæð
stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga og hafi því frá upphafi átt að flokkast með þeirri einingu sem
fór með stjórn sjóðsins og bar áhættuna af rekstri hans, þ.e. ríkissjóði.

Rökstuðningur Eurostat snýr meðal annars að því að á grundvelli ótakmarkaðrar ríkisábyrgðar hafi
sjóðurinn í reynd ekki borið eigin áhættu af fjármögnun sinni og hafi í grundvallaratriðum ekki hagað sér
með þeim hætti sem ætla má af fjármálafyrirtækjum sem starfa á markaði. Ítarlegar er fjallað um flokkun
Íbúðalánasjóðs og forsendur hennar í fyrrnefndu áliti. Í niðurstöðu álitsins segir:
„Telur Eurostat að Íbúðalánasjóður, sem var starfræktur á tímabilinu 1999-2019, falli að
skilgreiningunni um einingu sem sinnir innbyrðis fjármálastarfsemi (captive financial institutions)
undir stjórn hins opinbera og sem óvirkur handhafi eigna og skulda (svokölluð sjálfstýring) eigi
hann að flokkast sem hluti af hinu opinbera (S.13). Starfsemi sjóðsins hafi jafnframt haft ýmis
einkenni þess sem skilgreint er sem starfsemi utan markaðar.“

Byggt á fyrirliggjandi greiningu og með vísan í ofangreint álit er það niðurstaða Hagstofu Íslands að flokkun
Íbúðalánasjóðs skuli endurskoðuð afturvirkt frá stofnun sjóðsins og hann flokkaður sem hluti af hinu
opinbera þau ár sem hann var í rekstri.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, sem varð til í ársbyrjun 2020 þegar starfsemi Mannvirkjastofnunar og
hluti af starfsemi Íbúðalánasjóðs var sameinuð undir merkjum einnar stofnunar, skal sömuleiðis flokkast

1

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/10348075/Advice-2020-IS-Classification-of-the-Housing-Financing-Fund++.pdf/a5fd05b250a6-bb62-526a-b9983eb5d5ea
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sem hluti af hinu opinbera, enda um að ræða hefðbundna stjórnsýslustofnun sem jafnframt sinnir afmörkuðu
hlutverki við veitingu félagslegra lána. HF-sjóður var stofnaður samhliða stofnun nýrrar Húsnæðis- og
mannvirkjastofnunar og er undir stjórn hennar. Sjóðurinn telst ekki uppfylla skilyrði um að vera
stofnanaeining samkvæmt þjóðhagsreikningum og skal þar af leiðandi flokkaður sem hluti af stofnuninni
og þar með hinu opinbera. ÍL-sjóður var settur á laggirnar samhliða stofnun Húsnæðis- og
mannvirkjastofnunar og er samkvæmt lögum undir beinni stjórn fjármála- og efnahagsráðherra.
Markmiðið með stofnun sjóðsins snýr að uppgjöri og úrvinnslu eigna og skulda Íbúðalánasjóðs og draga úr
áhættu og kostnaði ríkissjóðs vegna uppsafnaðs fjárhagsvanda hans. Sjóðurinn skal, sbr. fyrirliggjandi álit
Eurostat, flokkast sem hluti af þeirri einingu sem fer með stjórn hans og tilheyra hinu opinbera.

Lykilstærðir ÍLS 2018

Milljónir króna

Rekstrartekjur

53.719

Rekstrarkostnaður

54.031

Heildarskuldir sem % af VLF

26

Fjöldi stöðugilda

82

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12501

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Lánasjóður íslenskra námsmanna (Menntasjóður námsmanna)
Í áðurnefndri úttekt Eurostat á framkvæmd og framsetningu talnaefnis um opinber fjármál hér á landi árið
2018 barst Hagstofu Íslands m.a. ábending um nauðsyn þess að flokkun Lánasjóðs íslenskra námsmanna
yrði tekin til endurskoðunar. Ábending Eurostat sneri m.a. að því að sjóðurinn hefði takmarkað sjálfstæði
og óvíst væri hvort meginstarfsemi sjóðsins teldist markaðasstarfsemi í skilningi þjóðhagsreikninga. Í því
samhengi var m.a. bent á að sjóðurinn nyti ríkisábyrgðar, vaxtakjör veittra lána væru lægri en
fjármögnunarkjör, endurgreiðslur lána væru háðar tekjum og fleiri þáttum sem væru ekki einkennandi fyrir
lánveitingar á markaði og starfseminni væri að öðru leyti settur mjög þröngur rammi.

Í ljósi umfangs stofnunarinnar var ákveðið að leita formlega eftir ráðgefandi áliti frá Eurostat um bæði
flokkun stofnunarinnar og meðferð námslána í þjóðhagsreikningum. Var það gert með formlegu bréfi dags.
14. febrúar 2020. Þann 26. mars sl. gaf Eurostat út og birti opinberlega álit1 sitt.

Í meginatriðum kemst Eurostat að þeirri niðurstöðu að Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN) uppfylli
ekki skilyrði um að teljast stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga. Í niðurstöðukafla álitsins bendir
Eurostat m.a. á LÍN uppfylli ekki skilgreininguna á stofnanaeiningu eins og hún er sett fram í ESA 2.12 og

1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/10348075/Advice-2020-IS-Classification-of-the-IS-SLF-and-recording-of-student-

loans.pdf/44d86ee0-7de1-4374-28a4-2cac8ff761b5
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beri öll einkenni einingar sem stofnuð er í sértækum tilgangi. Líkt og fram kemur í álitinu ber sjóðurinn
ekki sjálfur áhættu af rekstri sínum enda ábyrgist ríkissjóður rekstur og skuldbindingar sjóðsins með beinum
hætti. Að sama skapi eru sjóðnum settar lagalegar takmarkanir hvað snertir hlutverk hans og heimildir til
skuldsetningar. Er meðal annars kveðið á um í gildandi lögum að sjóðnum sé óheimilt að fjármagna sig
með útgáfu eða sölu skuldabréfa. Í reynd einskorðast fjármögnun hans við bein framlög úr ríkissjóði, lán
frá ríkissjóði og endurgreiðslur og vexti eldri lána. Því verði ekki séð að sjóðurinn hafi fullt vald til
ráðstöfunar á eignum sínum, geti átt í viðskiptum við aðra efnahagsaðila á eigin ábyrgð eða njóti sjálfstæðis
varðandi skuldbindingar sínar og tilhögun þeirra. Í áliti Eurostat kemur einnig fram að sjóðurinn uppfylli
ekki skilyrði um að teljast eining sem sinnir fjármálamilligöngu (financial intermediation) enda sýnt að
stofnunin taki ekki áhættu af eignum sínum og skuldum. Að sama skapi segir í álitinu að starfsemi
stofnunarinnar geti ekki talist markaðsstarfsemi enda byggi útlánakjör ekki á markaðsforsendum heldur séu
vextir og önnur skilyrði fyrir lánveitingum ákvörðuð með hliðsjón af opinberri stefnumörkun fremur en á
viðskiptalegum forsendum.

Í beiðni Hagstofunnar til Eurostat um álit varðandi flokkun LÍN var einnig óskað eftir áliti varðandi
meðferð námslána í þjóðhagsreikningum, bæði er varðar námslán sem veitt hafa verið í gegnum tíðina
sem og námslán sem veitt verða á grundvelli nýlegra lagabreytinga og eru með nokkuð öðru sniði en fyrri
lán. Vísast í því sambandi til nánari umfjöllunar í álitinu.
Byggt á fyrirliggjandi greiningu og með vísan í ofangreint álit er það niðurstaða Hagstofu Íslands að flokkun
Lánasjóðs íslenskra námsmanna skuli endurskoðuð afturvirkt frá stofnun sjóðsins og hann flokkaður sem
hluti af hinu opinbera þau ár sem hann var í rekstri. Það sama gildir um Menntasjóð námsmanna sem tók
við hlutverki LÍN þann 1. júli sl.
Lykilstærðir LÍN 2018

Milljónir króna

Rekstrartekjur

18.027

Rekstrarkostnaður

10.126

Heildarskuldir sem % af VLF

3,3

Fjöldi stöðugilda

30

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12501

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Leigufélagið Bríet ehf.
Leigufélagið Bríet ehf. er einkahlutafélag í 100% ríkissjóðs. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu félagsins
er leigufélagið þó skráð í eigu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem er ríkisstofnun og heyrir undir
félagsmálaráðuneytið. Þar sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er ekki skilgreind sem stofnanaeining í
skilningi þjóðhagsreikninga, heldur aðeins hluti af stærri einingu, er hér gert ráð fyrir að leigufélagið heyri
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undir stjórn þess ráðuneytis sem fer með yfirstjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, þ.e.
félagsmálaráðuneytið og þar með félagsmálaráðherra. Á heimasíðu félagsins kemur fram að um sér að ræða
félag sem ekki sé rekið í hagnaðarskyni og stofnun þess sé að norrænni fyrirmynd

Leigufélagið Bríet var stofnað undir lok árs 2018, þá sem félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Var félagið stofnað
utan um fasteignir í eigu sjóðsins en félagið tók formlega til starfa í mars 2019. Í dag telur eignasafn
félagsins um 235 fasteignir í 38 sveitarfélögum. Um er að ræða íbúðaeignir sem eru í útleigu til einstaklinga.
Samkvæmt eigendastefnu félagsins er um að ræða félag sem er rekið á samfélagslegum grunni, þ.e. í þeim
tilgangi að að stuðla að auknu húsnæðisöryggi á landsbyggðinni og býður félagið til leigu fasteignir um
allt land. Í eigendastefnu kemur einnig fram að eigandi félagsins, þ.e. ríkissjóður, geri ekki arðsemiskröfu
á það eigið fé (um 2 milljarðar króna á árinu 2019, þar af um 900 milljónir króna í peningum) sem hann
lagði til rekstrarins. Einnig kemur fram að þó að gangvirðismat (sjóðstreymi) einstakra verkefna lækki
bókfært eigið fé félagsins skuli það ekki koma í veg fyrir að fjárfest sé í þeim verkefnum. Samkvæmt
ársreikningi 2019 námu heildareignir félagsins um 7,4 milljörðum króna og skuldir 5 milljörðum króna.
Félagið er alfarið fjármagnað með láni frá ÍL-sjóði, sem telst hluti af hinu opinbera, auk beinna framlaga
frá hinu opinbera sem samkvæmt staðli þjóðhagsreikninga telst ekki ígildi eiginfjárframlaga, enda veitt án
kröfu um eðlilega ávöxtun, heldur í þeim tilgangi að styðja við opinbera stefnumörkun.

Félagið er stofnað í afmörkuðum og félagslegum tilgangi, þ.e. að styðja við opinbera stefnumörkun. Félagið
er að fullu í eigu og undir stjórn hins opinbera sem ber sömuleiðis áhættu af rekstri félagsins og jafnt eignum
sem skuldum. Félagið telst því ekki uppfylla skilyrði um að vera sjálfstæð hageining og skal flokkast með
þeirri einingu sem fer með stjórn hennar, ríkissjóði (S.1311).

Lykilstærðir Bríetar ehf 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

330,46

Rekstrarkostnaður

166,99

Heildarskuldir sem % af VLF

0,2

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311
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Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (skammstafað ÁTVR) hefur lögum samkvæmt einkaleyfi til smásölu
áfengis á Íslandi. Samkvæmt lögum telst áfengi drykkur með yfir 2,25% áfengisinnihald. ÁTVR er í eigu
íslenska ríkisins og heyrir undir fjármála- og efnahagsráðherra sem jafnframt skipar forstjóra yfir
fyrirtækinu. ÁTVR rekur 51 verslun um allt land. Fyrirtækið ber m.a. ábyrgð á innkaupum á áfengi til
smásölu og tóbaki til heildsölu, rekstri áfengisverslana og álagningu og innheimtu tóbaksgjalds. Fyrirtækið
er undir opinberri stjórn en tekjur þess koma frá sölu á vörum á verði sem telst ígildi markaðsverðs.
Fyrirtækið skilar venjulega hagnaði og eigandi þess, ríkið, fær reglulega arð í hlutfalli við rekstrarafkomu
fyrirtækisins. Fyrirtækið er því flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki
fjármálastarfsemi) og heyrir undir stjórn ríkisins (S.11001) en ekki sem hluti af hinu opinbera (S.13).
Hagstofan telur núverandi flokkun ÁTVR í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því
óbreytt.
Lykilstærðir ÁTVR 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

36.969

Rekstrarkostnaður

35.865

Heildarskuldir sem % af VLF

0,05

Fjöldi stöðugilda

354

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

Íslenskar orkurannsóknir
Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) eru sérstök ríkisstofnun sem starfar samkvæmt lögum nr. 86/2003.
Stofnunin varð til árið 2003 þegar starfsemi tengdri rannsóknar- og ráðgjafarþjónustu var skilin frá rekstri
Orkustofnunar. Stofnunin er skilgreind sem sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og
auðlindaráðuneytið hvers hlutverk er að vinna að verkefnum og rannsóknum á sviði náttúrufars, orkumála
og annarra auðlindamála. ÍSOR er ætlað að starfa á viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði og
afla sér tekna með sölu á rannsóknum, ráðgjöf, þjónustu og upplýsingum eða öðrum verkefnum á starfsviði
stofnunarinnar. Stofnunin er sjálfstæður lögaðili, er skilgreind sem óhagnaðardrifin stofnun sem byggir
tekjuöflun sína að takmörkuðu leyti á beinum fjárframögum eða samningsbundnum greiðslum frá hinu
opinbera. Fimm manna stjórn ÍSOR er skipuð af umhverfis- og auðlindaráðherra.

Stofnunin er flokkuð sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki fjármálastarfsemi) og heyrir
undir stjórn ríkisins (S.11001) en ekki sem hluti af hinu opinbera (S.13). Hagstofan telur núverandi flokkun
ÍSOR í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því óbreytt.
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Lykilstærðir ÍSOR 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

1.325,2

Rekstrarkostnaður

1.335,4

Heildarskuldir sem % af VLF

0,02

Fjöldi stöðugilda

64

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

RARIK ohf
RARIK var stofnað árið 1974 og er fyrirtæki í ríkiseigu. Meginstarfsemi RARIK felst í flutningi og
dreifingu raforku og öflun, dreifingu og sölu á heitu vatni. Um 90% af dreifikerfi raforku í sveitum landsins
er í umsjón RARIK og þjónar það um 20% íbúa landsins. Árið 2006 var RARIK breytt í opinbert hlutafélag
og tók á sama tíma við rekstri Rafmagnsveitna ríksisins.

Dótturfyrirtæki RARIK, Orkusalan ehf., annast öflun raforkunnar með eigin framleiðslu og innkaupum og
selur viðskiptavinum orkuna í smásölu. RARIK ohf. er í eigu ríkisins en er rekið sem sjálfstætt fyrirtæki,
opinbert hlutafélag. Yfirstjórn er í höndum þess ráðherra sem fer með fjármál hverju sinni. Stjórn RARIK
er kosin á aðalfundi félagsins ár hvert og er hún skipuð fimm aðalmönnum og fimm varamönnum.
RARIK er rekstrareining sem nýtur engra beinna né óbeinna fjárveitinga frá hinu opinbera og skilar að
jafnaði jákvæðri afkomu. Á þeim grundvelli er RARIK skilgreint sem markaðsframleiðandi. RARIK er
flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki fjármálastarfsemi) og heyrir undir stjórn
ríkisins (S.11001) en ekki sem hluti af hinu opinbera (S.13). Hagstofan telur núverandi flokkun RARIK í
samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því óbreytt.

Lykilstærðir RARIK 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

16.776,6

Rekstrarkostnaður

13.275,7

Heildarskuldir sem % af VLF

0,82

Fjöldi stöðugilda

207

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

Happdrætti Háskóla Íslands
Happdrætti Háskóla Ísland (HHÍ) var stofnað með lögum árið 1933 og hóf starfsemi árið 1934. HHÍ starfar
samkvæmt lögum um Happdrætti Háskóla Íslands nr.13/1973 og hefur sérstakt leyfi til reksturs
peningahappdrættis. Tilgangurinn með rekstri HHÍ er að afla fjár til bygginga nýrra háskólabygginga, til
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viðhalds háskólabygginga og skyldra verkefna. HHÍ nýtur engra fjárveitinga frá hinu opinbera, hvorki
beinna né óbeinna. HHÍ starfar á markaði sem er skilgreindur sem samkeppnismarkaður og skilar rekstur
þess hagnaði. Háskólaráð Háskóla Íslands skipar stjórn HHÍ og heldur stofnunin aðskilið bókhald og gefur
út ársreikning með efnahagsreikningi.

Samkvæmt lögum um HHÍ skal stofnunin greiða ríkissjóði sérstakt leyfisgjald sem reiknað er sem 20% af
nettóársarði en þó ekki hærra en 150 milljónir króna á ári. Við gerð þjóðhagsreikninga er leyfisgjaldið
skilgreint sem greiddur arður af rekstri stofnunarinnar sem rennur til eiganda hennar, þ.e. ríkissjóðs. Að
öðru leyti skal HHÍ verja ágóða af starfsemi sinni til fjárfestingar í og viðhalds fastafjármuna í þágu Háskóla
Íslands, s.s. fasteigna og tækja.

Stofnunin er flokkuð sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki fjármálastarfsemi) og heyrir
undir stjórn ríkisins (S.11001) en ekki sem hluti af hinu opinbera (S.13). Hagstofan telur núverandi flokkun
HHÍ í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því óbreytt.

Lykilstærðir HHÍ 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

Fjöldi stöðugilda

10.691,3
9.267,4
0,05
18

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

Rekstrarkostnaður
Heildarskuldir sem % af VLF

Neyðarlínan ohf.
Neyðarlínan er opinbert hlutafélag sem m.a. rekur eina neyðarnúmerið á Íslandi, 112. Neyðarlínan sinnir
neyðar- og öryggisþjónustu á landsvísu. Rekstur neyðarvaktstöðvar er í samræmi við lög um samræmda
neyðarsvörun nr. 40/2008. Neyðarlínan boðar björgunar- og neyðarsveitir á öllu landinu og er tengiliður á
milli almennings og viðbragðsaðila. Í því verkefni felst m.a. rekstur vaktstöðvar siglinga og Tetrafjarskiptakerfisins. Fyrirtækið er að fullu í eigu opinberra aðila (Reykjavíkurborg 18,4% og ríkissjóður
81,6%).

Stjórn Neyðarlínunnar samanstendur af embættismönnum. Fjármála- og efnahagsrráðuneytið skipar einn
fulltrúa

sem jafnframt

er

formaður,

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

einn fulltrúa,

dómsmálaráðuneytið einn fulltrúa, velferðarráðuneytið einn fulltrúa og Reykjavíkurborg einn fulltrúa.
Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins gegnir hlutverki varamanns í stjórn.

45

Árstekjur Neyðarlínunnar samanstanda af árlegu framlagi eiganda og tekjum af seldri þjónustu. Árlegt
rekstrarframlag er bæði beint frá ríkissjóði og í gegnum Vegagerð ríkisins. Ríkisframlag er ákvarðað í
árlegum fjárlögum og hefur verið yfir 50% af heildartekjum undanfarin ár. Tekjur af seldri þjónustu, fyrir
utan selda þjónustu til eigenda, hafa verið innan við eða í kringum 5% af sölutekjum Neyðarlínunnar á
undanförnum árum. Á árinu 2019 námu heildatekjur Neyðarlínunnar um 1.348 milljónum króna en þar af
námu bein framlög frá hinu opinbera um 775 milljónum króna.

Hagstofan telur núverandi flokkun Neyðarlínunnar, sem fyrirtækis sem stundar markaðsframleiðslu (ekki
fjármálastarfsemi), ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga. Neyðarlínan ohf. er undir stjórn ríkis
og Reykjavíkurborgar og tilgangurinn með rekstri fyrirtækisins er veiting almannaþjónustu. Meirihluti
tekna fyrirtækisins er í formi beinna og óbeinna framlaga frá hinu opinbera og tekjur af seldri þjónustu á
markaði hafa aldrei staðið undir helmingi kostnaðar við veitingu hennar. Neyðarlínan telst þar af leiðandi
framleiðandi utan markaðar og er flokkun hennar endurskoðuð í samræmi við það. Neyðarlínan er
framvegis flokkuð með þeirri einingu sem fer með stjórn hennar, hinu opinbera, og tilheyrir undirgeira þess,
ríki (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Neyðarlínunnar 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

Fjöldi stöðugilda

1.348,0
1.336,2
0,01
36

Markaðspróf

<50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Rekstrarkostnaður
Heildarskuldir sem % af VLF

Orkusjóður
Orkusjóður er í eigu ríkisins sem ber ábyrgð á skuldbindingum hans. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum
ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar en Orkustofnun annast daglega umsýslu hans. Ráðherra skipar
þrjá menn í ráðgjafarnefnd Orkusjóðs (Orkuráð) til fjögurra ára í senn, samkvæmt 8. gr. laga um
Orkustofnun nr. 87/2003, sem gerir tillögur til ráðherra varðandi lánveitingar og styrki úr sjóðnum.

Hlutverk Orkusjóðs er að stuðla að hagkvæmri nýtingu orkuauðlinda landsins með því að veita styrki og
lán, einkum til aðgerða sem miða að því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Sjóðurinn veitir lán til leitar
að jarðvarma þar sem talið er hagkvæmt að lækka húshitunarkostnað og almennir styrkir eru veittir til
verkefna sem stuðla að hagkvæmri nýtingu orkuauðlinda landsins, stuðla að notkun innlendrar orku í stað
jarðefnaeldsneytis eða stuðla að orkusparnaði. Samkvæmt reglugerð um Orkusjóð koma tekjur sjóðsins af
ávöxtun eigna hans auk framlaga úr fjárlögum ríkisins hverju sinni. Framlög frá ríkinu námu nálægt 95%
af rekstrarkostnaði árið 2018, svipað og síðustu ár. Á árinu 2019 námu heildartekjur sjóðsins um 291,2
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milljón króna sem samsvarar framlagi ríkisins til sjóðsins það rekstrarár. Orkusjóður telst því ekki
markaðsframleiðandi í skilningi þjóðhagsreikninga.
Samkvæmt lagaramma Orkusjóðs er hlutverk hans mjög afmarkað, allar ákvarðanir háðar samþykki
ráðherra og dagleg stjórnun er alfarið á ábyrgð annarrar opinberrar stofnunar. Sjóðurinn virðist hafa öll
helstu einkenni sértækrar einingar, hefur takmarkað sjálfstæði til ákvarðanatöku og ber ekki áhættu né nýtur
ávinnings af eignum sínum og skuldbindingum. Eins og fram kemur í ESA 2010, 2.27, skulu slíkar einingar
flokkast sem óaðskiljanlegur hluti hins opinbera en ekki sem aðskildar stofnanaeiningar.
Hagstofan telur núverandi flokkun Orkusjóðs ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Orkusjóðurinn er undir stjórn ríkisins, tilgangur starfsemi hans er að veita opinbera þjónustu og meirihluti
tekna hans eru bein framlög frá ríkinu. Orkusjóður telst þar af leiðandi framleiðandi utan markaðar og er
flokkun hans endurskoðuð í samræmi við það. Orkusjóður er framvegis flokkaður með þeirri einingu sem
fer með stjórn hans, hinu opinbera, og tilheyrir undirgeira þess, ríki (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir
afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Orkusjóðs 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

Fjöldi stöðugilda

291,2
290,1
0,01
0

Markaðspróf

<50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.12501

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Rekstrarkostnaður
Heildarskuldir sem % af VLF

Bjargráðasjóður
Bjargráðasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins og starfar samkvæmt lögum nr. 49/2009. Sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra skipar þriggja manna stjórn sjóðsins til fjögurra ára í senn. Hlutverk sjóðsins er að
veita einstaklingum og félögum fjárhagsaðstoð til að bæta meiriháttar beint tjón af völdum náttúruhamfara,
þ.e. af fasteignum og girðingum, túnum og rafmagnslínum er tengjast landbúnaði, sem og á heyi sem notað
er við landbúnaðarframleiðslu, vegna uppskerubrests af völdum óvenjulegra kulda, þurrka, óþurrka og kals.
Fjárhagsaðstoðin sem sjóðurinn veitir er í formi styrkja. Stjórn sjóðsins hefur á hendi stjórn hans, metur og
tekur ákvarðanir um afgreiðslu umsókna, leggur mat á styrkhæfni tjóns, ákveður styrkhlutfall og eigin
áhættu tjónþola í tjóni.

Til ársins 2017 skiptist Bjargráðasjóður í tvær deildir, almenna deild og búnaðardeild og var sjóðurinn fram
að þeim tíma í sameiginlegri eigu ríkisins og Bændasamtaka Íslands. Með breytingu á lögum var hlutverki
sjóðsins breytt og starfar hann frá þeim tíma í einni deild og heyrir eingöngu undir ríkið. Eignum
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búnaðardeildar, sem þá námu um 288 milljónum króna, var ráðstafað til Bændasamtakanna. Frá sama tíma
var álagningu og innheimtu búnaðargjalds hætt en gjaldið var hluti af tekjustofni Bjargráðasjóðs. Fram til
ársins 2017 voru tekjur sjóðsins að mestu tekjur af búnaðargjaldi, árleg framlög úr ríkissjóði og vaxtatekjur
af eignum sjóðsins. Frá árinu 2017 hafa tekjur sjóðsins samanstaðið af framlögum frá ríki auk vaxtatekna.
Á árinu 2019 samanstóðu tekjur sjóðsins af ríkisframlagi sem nam 8,3 milljónum auk fjármagnstekna sem
að frádregnum fjármagnsgjöldum námu um 6,2 milljónum króna. Útgjöld vegna greiddra tjónabóta námu
um 3,5 milljónum króna en kostnaður við rekstur sjóðsins nam um 3,7 milljónum króna.

Sjóðurinn virðist hafa öll helstu einkenni sértækrar einingar, með takmarkað sjálfstæði til ákvarðanatöku,
hefur enga starfsmenn og ber ekki áhættu né nýtur ávinnings af eignum sínum og skuldbindingum. Eins og
fram kemur í ESA 2010, 2.27, skulu slíkar einingar flokkast sem óaðskiljanlegur hluti hins opinbera en ekki
sem aðskildar stofnanaeiningar. Samkvæmt ESA 2010, 2.114, skulu jafnframt einingar sem hafa það að
meginhlutverki að útdeila opinberum styrkjum flokkast sem hluti af hinu opinbera.

Hagstofa Íslands telur núverandi flokkun Bjargráðasjóðs ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Sjóðurinn er undir stjórn hins opinbera, tilgangurinn með rekstri hans er veiting fjárhagsaðstoðar í tilfelli
tjóna og meirihluti tekna hans eru bein framlög frá ríkinu. Sjóðurinn hefur engar tekjur af sölu á vörum eða
þjónustu á markaði. Bjargráðasjóður er framvegis flokkaður með þeirri einingu sem fer með stjórn hans,
hinu opinbera, og tilheyrir undirgeira þess, ríki (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að
einingin var stofnuð í núverandi mynd með breytingu á lögum árið 2009.

Lykilstærðir Bjargráðasjóðs 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

Fjöldi stöðugilda

8,3
7,2
0,00
0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12801

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Rekstrarkostnaður
Heildarskuldir sem % af VLF

Byggðastofnun
Byggðastofnun er sérstök stofnun í eigu íslenska ríkisins og heyrir undir yfirstjórn samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra. Stofnunin var sett á laggirnar árið 1985 og starfar á grundvelli laga nr. 106/1990 og
reglugerðar um stofnunina nr. 347/2000. Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með
sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt
undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð,
efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Samkvæmt lögum um stofnunina skipar ráðherra henni sjö
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manna stjórn. Ráðherra skipar sérstaklega formann og varaformann stjórnar og ákveður þóknun
stjórnarmanna.

Tekjur Byggðastofnunar eru nær alfarið bundnar við framlög úr ríkissjóði, í formi beinna árlegra
fjárveitinga og greiðslna vegna einstakra verkefna. Stofnunin hefur einnig umtalsverðar fjármagnstekjur
vegna veittra lána og annarra fjármálaeigna en í gegnum tíðina hefur ríkissjóður einnig veitt stofnunni
regluleg eiginfjárframlög. Á árinu 2019 námu slík framlög sem færð voru í gegnum efnahagsreikning
rúmlega 407 milljónum króna að viðbættu framlagi til rekstrar sem nam 417 milljónum króna. Á
undanförnum árum hafa slík framlög frá ríkissjóði verið nokkuð umfangsmikil í samhengi við
efnahagsreikning sjóðsins.

Eiginlegar sölutekjur vegna seldra vara eða þjónustu eiga sér ekki stað í reikningum stofnunarinnar og því
á hlutfall sölutekna af framleiðslukostnaði ekki við. Eðli tekna Byggðastofnunar bendir hins vegar til þess
að stofnunin sinni öðru fremur fjármálatengdri þjónustu, þó án þess að sú þjónusta teljist markaðsstarfsemi
í skilningi þjóðhagsreikninga.

Eðli starfsemi Byggðastofnunar og fjármálaleg tengsl stofnunarinnar við ríkissjóðs benda hins vegar til þess
að stofnunin falli að skilgreiningu um einingu sem hafi sértækt hlutverk sem hún fer með í umboði eiganda
síns, ríkissjóðs. Slíkar stofnanir eru gjarnan settar á laggirnar t.d. í þeim tilgangi að hafa umsýslu með varðveislu
eigna eða til þess að hafa umsjón með lánamálum án þess þó að bera eigin áhættu af eignum sínum og skuldum.
Umgjörð slíkra eininga er yfirleitt þannig háttað að líkur þess að þær geti orðið gjaldþrota eða hagnast verulega
er takmarkaðar. Slíkar einingar eru ekki flokkaðar sem aðskildar stofnanaeiningar heldur sem hluti af hinu
opinbera. Byggðastofnun hefur einkenni stofnunar sem sinnir innbyrðis fjármálastarfsemi. Hún er undir
opinberri stjórn og er starfrækt í þeim tilangi að styðja við opinbera stefnumörkun. Áhrif ríkisins eru skýr, bæði
hvað varðar eignir og skuldir, og starfsemin er frábrugðin. Það er stjórnað af stjórnvöldum, starfar í samhengi

við opinbera stefnu, áhrif stjórnvalda eru greinileg á eignum og skuldum og einingin hagar sér ekki eins og
venjuleg viðskiptastofnun

Hagstofan telur núverandi flokkun Byggðastofnunar ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Byggðastofnun er undir stjórn ríkisins, tilgangur starfsemi hennar er að styðja við opinbera stefnumörkun í
byggða- og atvinnumálum og hún ber ekki eigin áhættu af eignum sínum og skuldum. Sjóðurinn telst því
ekki stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga og skal þar af leiðandi flokkast með þeirri einingu sem
fer með stjórn hans, þ.e. ríkissjóði (s.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var
stofnuð.
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Lykilstærðir Byggðastofnunar 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

645,5

Rekstrarkostnaður

1.060

Heildarskuldir sem % af VLF

0,45

Fjöldi stöðugilda

26

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12501

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Nýr Landsspítali ohf.
Nýr Landsspítali ohf. (NLSH) er opinbert hlutafélag í eigu ríkissjóðs. Félagið tók til starfa árið 2010 og
starfar samkvæmt lögum nr. 64/2010. Tilgangurinn með stofnun og rekstri félagsins er bygging nýs
sjúkrahúss við Hringbraut í Reykjavík (Hringbrautarverkefnið). Áætlað er að framkvæmdir vegna
byggingar spítalans taki um áratug og er áætlað að þeim ljúki á árunum 2025-2026. Markmið og tilgangur
Nýs Landspítala ohf. er að standa að nauðsynlegum undirbúningi útboðs í tengslum við framkvæmdirnar
fyrir hönd ríkisins. Fyrir undirritun samninga að loknu útboði skal leita samþykkis Alþingis með almennum
lögum. Verkefnið er unnið í samráði við Landspítala (LSH), heilbrigðisráðuneyti, Háskóla Íslands (HÍ) og
Framkvæmdasýslu ríkisins (FSR).

Eins og sést á meðfylgjandi yfirliti er rekstrartap félagsins nærri 4 milljörðum króna á árinu 2019 sem fært
er á viðskiptareikning ríkisins, þ.e. ekki bókað sem framlag úr ríkissjóði líkt og raunin hefur verið frá
upphafi félagsins. Félagið virðist ekki hafa aðrar tekjur og ekki sinna framleiðslu af neinu tagi sem getur
talist til markaðsframleiðslu. Ekki verður því séð að 50% markaðspróf eigi við í tilfelli NLSH.

NLSH hefur öll megineinkenni einingar sem stofnuð er í sértækum tilgangi og hefur með höndum afmarkað
verkefni sem einingunni er falið með lögum. Félagið er að fullu í eigi ríkisins og undir stjórn þess. Ekki
verður séð að félagið njóti sjálfstæðis í skilningi þjóðhagsreikninga, þ.e. að stjórn þess hafi umboð til þess
að marka einingunni stefnu umfram það sem henni er ætlað samkvæmt lögum um félagið og hafi því
takmarkað vald til töku ákvarðana sem geta t.a.m. falið það í sér að einingin taki að sér önnur verkefni en
þar er kveðið á um varðandi þátttöku í atvinnustarfsemi af einhverjum toga. Félagið virðist heldur ekki
uppfylla almenn skilyrði um að teljast stofnanaeining þar sem hún ber ekki eigin áhættu af eignum sínum
eða skuldum. Samkvæmt ESA 2010 eru slíkar einingar ekki flokkaðar sem aðskildar stofnanaeiningar heldur
sem hluti af hinu opinbera.

Hagstofan telur núverandi flokkun NLSH ekki vera í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Félagið er
undir stjórn hins opinbera og telst til eininga stofnaðra í sértækum tilgangi í skilningi þjóðhagsreikninga.
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Félagið skal því flokkast sem hluti af þeirri einingu sem fer með stjórn hennar, þ.e. ríkissjóði (s.1311).
Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir NLSH 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

429,8

Rekstrarkostnaður

4.285,2

Heildarskuldir sem % af VLF

0,09

Fjöldi stöðugilda

10

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. (Kadeco) var stofnað árið 2006 með það markmið að hafa umsjón
með og selja þær eignir sem Bandaríkin afhentu Íslandi við brottför varnarliðsins og ætlað var að koma í
borgarleg not. Félagið er að fullu í eigu ríkissjóðs og heyrir undir stjórn fjármála- og efnhagsráðherra.
Ráðherra fer með eign ríkisins í félaginu og skipar stjórn þess. Helstu verkefni Þróunarfélagsins eru
tilgreind í þjónustusamningi félagsins við fjármálaráðuneytið. Þar kemur fram að félagið skuli m.a. leiða
þróun og skipulag svæðisins og ráðstafa eignum með sölu, leigu eða niðurrifi.

Samkvæmt samningi við fjármála-og efnhagsráðuneytið hefur Kadeco fengið framlög úr ríkissjóði í formi
þjónustugreiðslna sem eiga að endurspegla kostnað félagsins við rekstur fasteigna í eigu ríkisins á svæðinu.
Félagið hefur einnig fengið greiddar þóknanir fyrir sölu ríkiseigna á svæðinu auk leigutekna vegna þeirra
eigna sem hafa verið í útleigu. Þar sem félagið ber ekki kostnað af þeim eignum sem eru í útleigu, sem
jafnframt eru skráðar eign ríkissjóðs, skal líta á þær tekjur sem framlög frá eiganda þeirra til umrædds
félags, ríkissjóði. Félagið starfar ekki á samkeppnismarkaði og verkefni þess eru afmörkuð með lögum og
samningum við þær eignir sem félagið var stofnað til að hafa umsjón með, þ.e. eignir í eigu ríkisins. Frá
stofnun félagsins hefur meginuppistaðan í tekjuöflun þess verið bein og óbein fjárframlög frá eiganda, þ.e.
ríkissjóði. Á tímabilinu 2007-2017 námu bein framlög frá ríkinu 67% af heildartekjum fyrirtækisins. Aðrar
tekjur sem fyrirtækið hafði af rekstri sínum voru nær eingöngu leigutekjur af leigu á fasteignum í eigu
ríkisins. Sem eini veitandi fyrrgreindrar þjónustu til ríkisins, sem félaginu var falið á grundvelli laga og
samninga en ekki á viðskiptalegum forsendum, s.s. í gegnum útboð, telst Kadeco ekki framleiðandi
þjónustu á markaði.

Hagstofan telur núverandi flokkun Kadeco ekki vera í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Félagið starfar
í umboði ríkissins og hefur flest megineinkenni einingar sem stofnuð er í sértækum tilgangi. Slíkar einingar
hafa takmarkað umboð og bera ekki eigin áhættu afs eignum sínum og skuldbindingum. Félagið skal því
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flokkast sem hluti af þeirri einingu sem fer með stjórn hennar, þ.e. ríkissjóði (s.1311). Endurskoðuð flokkun
gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Kadeco 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

Fjöldi stöðugilda

181,2
167,8
0,00
4

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Rekstrarkostnaður
Heildarskuldir sem % af VLF

Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf.
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. (hér eftir nefnt Harpa) er opinbert hlutafélag stofnað af og í
sameiginlegri eigu ríkissjóðs (54%) og Reykjavíkurborgar (46%). Framlögum eigenda til Hörpu er skipt
hlutfallslega í samræmi við eignarhluti þeirra.
Tilgangurinn með stofnun félagsins er að sinna rekstri samnefnds tónlistar- og ráðstefnuhúss. Harpa tók til
starfa árið 2011 og er samkvæmt yfirlýstum tilgangi ætlað að vera vettvangur tónlistar- og menningarlífs á
Íslandi. Enn fremur er Hörpu ætlað að vera vettvangur fyrir alls kyns ráðstefnur, fundi og samkomur,
innlendar og erlendar.

Rekstur Hörpu skiptist í nokkra undirþætti: 1) Sinfóníuhljómsveit Íslands, 2) Íslensku óperuna, 3) aðra
listviðburði, 4) ráðstefnudeild, 5) rekstur, 6) miðasölu, 7) rekstur aðstöðu og 8 ) umsjónarkostnað. Önnur
starfsemi í Hörpu, svo sem veitingaþjónusta, veitingastaðir, tónlistarverslun og húsgagnaverslun, er rekin
af einkafyrirtækjum sem leigja aðstöðu af Hörpu. Þessi aðstaða er leigð til einkarekstraraðila á
markaðsskilmálum og er háð almennum útboðum þar sem hagstæðustu tilboðunum er tekið.

Stjórnarmenn Hörpu eru kosnir af hluthöfum á árlegum hluthafafundum og stjórnin starfar í samræmi við
lög sem gilda um hlutafélög, er sjálfstæð í störfum sínum og ber ábyrgð á rekstri Hörpu. Forstjóri Hörpu er
skipaður af stjórninni og ber ábyrgð á störfum hennar. Stjórn og forstjóri þurfa að leita eftir samþykki
eigenda fyrir meiriháttar fjárfestingum og lántökum, svo sem vegna rekstrarsamninga eða annarra samninga
sem ekki eru taldir hluti af skilgreindum og daglegum rekstri Hörpu.

Árið 2018 voru 400 milljónir af rekstrartekjum Hörpu framlög frá eigendum (Ríki og Reykjavíkurborg) en
eigendaframlagið nam 450 milljónum króna árið 2019. Aðrar tekjur námu um 1.210 milljónum króna á
árinu 2019. Uppistaðan í öðrum tekjum Hörpu eru leigutekjur, tekjur af ráðstefnum og öðrum uppákomum.
Hluti leigutekna Hörpu eru greiðslur frá eigendum félagsins vegna aðstöðu fyrir stofnanir sem að mestu eru
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fjármagnaðar með framlögum sem ákvörðuð eru með fjárlögum, þ.e. Sinfóníuhljómsveitarinnar og Íslensku
óperunnar. Ef þær tekjur eru undanskildar hafa aðrar tekjur Hörpu numið sem samsvarar um 31-34% af
framleiðslukostnaði síðustu ár. Að þeim tekjum viðbættum hafa aðrar tekjur numið um 40% af
framleiðslukostnaði, þ.e. rekstrarkostnaði auk afskrifta, virðisrýrnunar og hreins fjármagnskostnaðar. Auk
fyrrgreindra beinna og árlegra rekstrarframlaga frá ríki og Reykjavíkurborg og samningsbundinna
leigugreiðslna vegna Sinfóníuhljómsveitarinnar og Íslensku óperunnar hafa eigendur fyrirtækisins
skuldbundið sig til að leggja félaginu til 595 milljónir króna á hverju ári í 35 ár, frá og með mars 2011,
vegna fjármögnunar fasteigna og búnaðar sem Harpa nýtir í rekstri sínum. Þessi upphæð hefur verið leiðrétt
í samræmi við hækkun vísitölu neysluverðs og var 1.133 milljónir króna árið 2018. Hagstofa Íslands hyggst
kanna frekar eðli þessara greiðslna og tryggja rétta meðferð þeirra i samræmi við þjóðhagsreikningastaðla.

Harpa er eining sem hefur, að teknu tilliti til hreinna fjármagnsgjalda, skilað viðvarandi tapi af rekstri uppá
um 1 milljarð króna á ári síðustu ár. Rekstur Hörpu telst því ekki sjálfbær án beinna og umtalsverðra
framlaga frá eigendum félagsins. Harpa telst því ekki uppfylla skilyrði um að teljast markaðsframleiðandi
í skilningi þjóðhagsreikninga.

Hagstofan telur núverandi flokkun Hörpu ekki vera í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Félagið er í
eigu hins opinbera og heyrir undir stjórn þess. Harpa telst ekki markaðsframleiðandi og skal þar að leiðandi
og í samræmi við þjóðhagsreikningastaðal teljast til þess geira sem fer með stjórn félagsins, hins opinbera.
Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Hörpu 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

1.659,6

Rekstrarkostnaður

1.626,0

Heildarskuldir sem % af VLF

0,74

Fjöldi stöðugilda

47

Markaðspróf

<50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Landskerfi bókasafna hf.
Landskerfi bókasafna hf. er hlutafélag stofnað í nóvember 2001. Félagið er í eigu ríkissjóðs og fjölda
sveitarfélaga um allt land. Upphaflega voru sveitarfélögin 26 talsins en hefur þeim fjölgað og teljast
hluthafar nú 60 talsins. Stærstu hluthafarnir eru ríkissjóður (50,81%) og Reykjavíkurborg (20%).

Tilgangur félagsins er rekstur miðlægs og sameiginlegs bókasafnskerfis fyrir íslensk bókasöfn og veiting
tengdrar sérfræðiþjónustu. Í þeim tilgangi rekur félagið nokkur kerfi; bókasafnakerfið Gegni, safnagáttina
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leitir.is, Rafbókasafnið og menningarsögulega gagnasafnið Sarp. Stjórn félagsins skipa fjórir fulltrúar og
tveir til vara. Gert er ráð fyrir að tveir stjórnarmenn séu fulltrúar ríkisins og tveir fulltrúar
sveitarfélaganna. Jafnan er einn fulltrúa sveitarfélaga fulltrúi Reykjavíkurborgar. Um það bil 80% af
sölutekjum félagsins hefur verið vegna seldrar þjónustu til ríkis og sveitarfélaga undanfarin ár. Þjónusta
sem félagið sinnir er ekki háð útboðum eða öðrum skilmálum sem alla jafna eru viðhafðir um rekstur sem
telst innan markaðar. Félagið sinnir því einkum þjónustu við eigendur sína sem ekki telst
markaðsstarfsemi í skilningi þjóðhagsreikninga.

Hagstofan telur núverandi flokkun Landskerfis bókasafna hf. ekki

vera í samræmi

við

þjóðhagsreikningsstaðla. Félagið er í eigu hins opinbera og heyrir undir stjórn þess. Félagið telst ekki
markaðsframleiðandi og skal þar af leiðandi og í samræmi við þjóðhagsreikningastaðal teljast til þess geira
sem fer með stjórn félagsins, hins opinbera. Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var
stofnuð.
Lykilstærðir Landskerfis bókasafna 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

165,5

Rekstrarkostnaður

170,7

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

8

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Rannsókna og háskólanet Íslands hf. (RHnet) var stofnað 24. janúar 2001 til að koma á hraðvirku neti
háskóla og rannsóknastofnana á Íslandi og til að tengja þessar stofnanir við erlend rannsókna- og
háskólanet. Stofnendur hlutafélagsins voru Háskóli Íslands auk fjölmargra íslenskra háskólastofnana og
ríkisstofnana, s.s. Landspítala, Iðntæknistofnunar og Hafrannsóknastofnunar. Alls voru stofnendur
félagsins 14 talsins en Háskóli Íslands lagði til meirihluta hlutafjár (85,6%) og fer með meirihlutavald í
félaginu. Af fimm stjórnarmönnum félagsins eru þrír fulltrúar Háskóla Íslands.

Hagstofan telur núverandi flokkun RHnet ekki vera í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Félagið er í
eigu hins opinbera og heyrir undir stjórn þess. Félagið hefur öll megineinkenni einingar sem stofnuð er í
afmörkuðum tilgangi og hefur það sem meginverkefni að sinna þjónustu við eigendur sína. Félagið hefur
aðeins einn starfsmann í fullu starfi og er rekið innan Háskóla Íslands,sem jafnframt á meirihluta í félaginu.
Félagið telst að sama skapi ekki markaðsframleiðandi enda sinnir það einkum verkefnum sem félaginu eru
fengin án útboðs eða með öðrum leiðum sem almennt gilda ekki um framleiðslu innan markaðar. Félagið
skal því flokkast með þeirri einingu sem fer með stjórn hennar, þ.e. Háskóla Íslands, og þar með sem hluti
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af hinu opinbera, nánar tiltekið undirgeira þess ríkissjóði (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt
frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir RHnet 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

73,2

Rekstrarkostnaður

85,8

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

1

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Hugverkasjóður Íslands ehf.
Megintilgangurinn með rekstri Hugverkasjóðs Íslands ehf. er umsjón með höfundarrétti að tónlistarverkum
í eigu sjóðsins. Rekstrartekjur eru aðallega hugverkatekjur og gjöld eru að miklu leyti vegna afskrifta á
hugverkum og öðrum rekstrarkostnaði. Sjóðurinn hefur því engar tekjur af sölu á vörum eða þjónustu á
markaði. Sjóðurinn er að fullu í eigu ríkisins og undir stjórn fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Sjóðurinn
hefur enga starfsmenn og árið 2019 voru engin laun stjórnarmanna greidd hjá sjóðnum.

Einingin hefur flest dæmigerð einkenni sértækrar einingar sem er án starfsmanna og annarrar yfirbyggingar
auk þess sem dagleg stjórnun hennar virðist alfarið í höndum þeirrar stofnanaeiningar sem fer með
eignarhald yfir henni, þ.e. fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Einingin uppfyllir því ekki skilyrði um að
teljast stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga og skal flokkast sem hluti af hinu opinbera, nánar
tiltekið undirgeira þess ríkissjóði (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að ríkissjóður tók
yfir eignarhald yfir einingunni.

Lykilstærðir Hugverkasjóðs 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

9,9

Rekstrarkostnaður

7,3

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Náttúruhamfaratrygging Íslands
Náttúruhamfaratrygging Íslands er stofnun í ríkiseigu og tók til starfa 1. september 1975, en var þá nefnd
Viðlagatrygging Íslands. Stofnunin heyrir undir fjármála- og efnahagsráðherra. Skv. lögum nr. 55/1992 um
Náttúruhamfaratryggingu Íslands skal stofnunin vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eldgosa, jarðskjálfta,
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skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Samkvæmt lögum um stofnunina er skylt að vátryggja allar húseignir
og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem starfsleyfi hefur hér á landi og sjá
vátryggingarfélögin um innheimtu iðgjalda fyrir hönd stofnunarinnar. Vátryggingafélögin sem standa
straum af brunatryggingu eigna sem eru tryggðar með Náttúruhamfaratryggingu Íslands skulu leggja
stofnuninni til mánaðarlega skýrslu um iðgjöld sem innheimt hafa verið. Þar sem brunatrygging fasteigna
er lögboðin eru allar fasteignir sömuleiðis tryggðar gegn tjóni af þeim völdum náttúruhamfara. Hrökkvi
eignir stofnunarinnar, að viðbættu fé frá endurtryggjendum, ekki til þess að greiða bætur er stjórn
stofnunarinnar heimilt með samþykki ráðherra að taka lán til þess að geta fullnægt skuldbindingum
stofnunarinnar. Ríkissjóður ber sjálfskuldarábyrgð á slíkum lánum. Rekstrartekjur stofnunarinnar eru
alfarið bundnar við greidd iðgjöld. Stjórn stofnunarinnar skipa fimm menn. Þrír þeirra eru kosnir af Alþingi,
einn er frá vátryggingafélögum sem innheimta iðgjöld, sbr. lög um stofnunina, og skipar ráðherra einn
fulltrúa sem jafnframt er formaður stjórnar.

Hagstofan telur núverandi flokkun Náttúruhamfaratryggingar Íslands ekki vera í samræmi við
þjóðhagsreikningsstaðla. Stofnunin er í eigu hins opinbera og heyrir undir stjórn þess. Stofnunin starfar í
skýrt afmörkuðum tilgangi og tekur ekki þátt í starfsemi á opnum markaði. Tekjur stofnunarinnar markast
eingöngu af lögboðnum álögum og ber ríkissjóður beina ábyrgð á rekstri hennar og skuldbindingum.
Stofnunin og forveri hennar, Viðlagatrygging Íslands, skal því flokkast með þeirri einingu sem fer með
stjórn hennar, nánar tiltekið ríkissjóði (S.1311) og þar af leiðandi sem hluti af hinu opinbera. Endurskoðuð
flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.
Lykilstærðir Náttúruhamfaratryggingar Íslands 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

2.782,4

Rekstrarkostnaður

473,0

Heildarskuldir sem % af VLF

0,08

Fjöldi stöðugilda

6

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12801

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Orkubú Vestfjarða ohf.
Orkubú Vestfjarða ohf. (OV) er opinbert hlutafélag stofnað árið 1977 og var þá sameignarfélag
sveitarfélaga á Vestfjörðum og ríkisins. Fyrirtækið hóf formlega starfsemi þann 1. janúar 1978. Orkubú
Vestfjarða ohf. var stofnað á grundvelli laga nr. 66/1976 (felld úr gildi með lögum nr. 40/2001). Frá árinu
2002 hefur Orkubú Vestfjarða verið að fullu í eigu ríkisins. Fyrirtækið á og rekur virkjanir til framleiðslu
rafmagns auk nauðsynlegra innviða til raforkuflutnings og raforkudreifingu.
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Stjórn OV samanstendur af fimm aðalmönnum sem kosnir eru á aðalfundi ár hvert. Fjármála- og
efnahagsráðherra og ferðamála-, iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra fara saman með eignarhlut ríkisins í OV.
Stjórnin setur gjaldskrá fyrir orkuna sem seld er til notenda. Gjaldskráin er háð staðfestingu ráðherra. OV
er undanþegið tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum sköttum til ríkis og sveitarfélaga. Tekjur OV eru
eingöngu af sölu á raforku og tengdri þjónustu á verði sem telst samsvara markaðsverði. Fyrirtækið skilar
að jafnaði hagnaði og greiðir arð til eigenda sinna. Félagið fellur því að skilgreiningu þjóðhagsreikninga á
framleiðanda þjónustu á markaði.

Hagstofan telur núverandi flokkun OV, sem markaðsframleiðanda þjónustu (ekki fjármálaþjónustu) í
samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því óbreytt.
Lykilstærðir Orkubús Vestfjarða 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

2.782,4

Rekstrarkostnaður

473,0

Heildarskuldir sem % af VLF

0,08

Fjöldi stöðugilda

6

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.12801

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Tæknigarður ehf.
Tæknigarður ehf. er í eigu Háskóla Íslands og fer með eignarhald á og rekur byggingu sem kallast
Tæknigarður. Félagið var upphaflega stofnað árið 1987, þá sem hlutafélag í eigu Háskóla Íslands,
Reykjavíkurborgar, Þróunarfélags Íslands, Félags íslenskra iðnrekenda, Tækniþróunar hf. og
Iðntæknistofnunar Íslands. Upphaflegur tilgangur með stofnun félagsins var bygging Tæknigarðs, húsnæðis
sem átti að þjóna jafnt deildum háskólans og auk þess að leigja einstaklingum og fyrirtækjum aðstöðu til
rannsókna og þróunarstarfsemi á sviði hugvits- og tækniiðnaðar. Bygging Tæknigarðs hófst 16. nóvember
1987 og var húsnæðið tekið í notkun ári síðar. Í dag er Tæknigarður að fullu í eigu Háskóla Íslands.

Húsnæðið telst hluti af byggingum Háskóla Íslands og hýsir fjölþætta starfsemi sem tengist rekstri
háskólans, s.s. verkfræði- og náttúruvísindasvið, skrifstofur starfsmanna og rannsóknaþjónustu auk þess
sem hluti húsnæðisins hefur verið leigt til einkaaðila. Stjórnarmenn Tæknigarðs eru allir starfsmenn
Háskóla Íslands. Tæknigarður hefur enga starfsmenn og rekstrartekjur eru alfarið bundnar við leigutekjur
af húsnæði.

Hagstofan telur núverandi flokkun Tæknigarðs ehf. ekki í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Tæknigarður ehf. er undir stjórn Háskóla Íslands og hefur öll megineinkenni einingar sem stofnuð er í
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sértækum tilgangi, hefur ekki starfsmenn eða aðra hefðbundna umgjörð stofnanaeiningar og uppfyllir ekki
almenn skilyrði sem lögð eru til grundvallar flokkunar stofnanaeininga. Sem slík á einingin að flokkast með
þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn hennar, þ.e. Háskóla Íslands, og þar með hinu opinbera, nánar
tiltekið undirgeira þess, ríki (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.
Lykilstærðir Tæknigarðs ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

27,9

Rekstrarkostnaður

21,8

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf.
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf. er einkahlutafélag stofnað af Háskóla Íslands árið 2004. Eigendur
félagsins eru tveir, Háskóli Íslands (94,6%) og Reykjavíkurborg (5,4%). Félagið starfar í þágu
almannaheilla og er tilgangur þess, samkvæmt samþykktum, að efla vísindarannsóknir og nýsköpun.
Markmiðið með slíkum garði er að skapa öfluga nýsköpun og viðskiptaumhverfi sem skapar samlegðaráhrif
fyrir fyrirtæki og háskóla. Til þess getur einingin byggt, keypt, selt, leigt og rekið fasteignir fyrir háskóla,
hátæknifyrirtæki, stofnanir, sérhæfðar rannsóknarstofur og sprotafyrirtæki. Meðal núverandi samstarfsaðila
félagsins eru, auk Háskóla Íslands, Íslensk erfðagreining ehf., Alvotech hf., Alvogen ehf., CCP hf.,
Lífvísindasetur Háskóla Íslands og ArcticLAS ehf. Í dag samanstanda Vísindagarðar af fjórum byggingum
sem hýsa starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar, Alvotech, Félagsstofnunar stúdenta og Grósku.

Stjórn Vísindagarða er kjörin á aðalfundi og samanstendur af fjórum fulltrúum frá Háskóla Íslands og einum
frá Reykjavíkurborg. Í samþykktum félagsins segir að eigendum sé óheimilt að taka hagnað eða arð út úr
félaginu. Félagið starfar í þágu almannaheilla og uppfyllir því undanþáguskilyrði um
greiðslu tekjuskatts. Forsögu Vísindagarða má rekja til þess að Reykjavíkurborg úthlutaði Háskóla Íslands
landssvæði í Vatnsmýri. Tekjur Vísindagarða einskorðast við eignatekjur, þ.e. leigutekjur fasteigna og
leigu á byggingarétti á þeim lóðum sem Reykjavíkuborg úthlutaði Háskólanum á sínum tíma. Er
byggingaréttur færður til eignar í efnahagsreikningi Vísindagarða þegar samningar hafa verið gerðir við
leigutaka viðkomandi lóða. Vísindagarðar njóta allra tekna af eignunum sem má jafna við framlögum frá
eiganda þeirra, Háskóla Íslands.

Árið 2014 nýtti Háskóli Íslands sér forkaupsrétt og eignaðist við það húsnæði við Sturlugötu 8 þar sem
Íslensk erfðagreining er til húsa. Fasteignin og áhvílandi fjármögnun er skráð í reikninga Vísindagarðs sem
hefur af fasteigninni leigutekjur. Í desember 2017 gekk Randbyggðin á Landspítalasvæðinu inn í
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Vísindagarða. Um er að ræða þrjú hús, um 5000 fermetrar hvert, auk bílageymslna. Unnið er að
undirbúningi þess að bjóða lóðirnar til sölu.

Vísindagarðar starfa þannig sem umsjónaraðili eigna sem eru í beinni eða óbeinni eigu Háskóla Íslands og
eru nýttar í þágu háskólans og háskólasvæðsins. Þessu hlutverki hefur Vísindagörðum verið falið af eiganda
sínum en ekki á grundvelli viðskiptalegra forsendna, .t.d. í gegnum útboð, og er að sama skapi eini veitandi
slíkrar þjónustu við háskólann. Á þeim grundvelli telst einingin ekki til framleiðanda þjónustu á markaði.
Þá hefur einingin flest einkenni einingar sem stofnuð er í sértækum og afmörkuðum tilgangi. Sem slík á
einingin að flokkast með þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn hennar, þ.e. Háskóla Íslands, og þar
með hinu opinbera, nánar tiltekið undirgeira þess, ríki (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá
því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Vísindagarða HÍ ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

563,7

Rekstrarkostnaður

40,5

Heildarskuldir sem % af VLF

0,26

Fjöldi stöðugilda

2

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Vísindagarðurinn ehf.
Vísindagarðurinn ehf. er einkahlutafélag í sameiginlegri eigu ríkissjóðs (55,6%) og sveitarfélagsins
Fljótsdalshéraðs (44%) og Samstarfsfélags um Vísindagarðinn sem er félag flestra stoðstofnana og –félaga
á Austurlandi (0,4%). Vísindagarðurinn var stofnaður í apríl 2007 á Fljótsdalshéraði, en tilgangur hans er
að vera miðstöð þjónustu- og rannsóknastofnana. Eigendur félagsins skipa stjórn þess en fyrirtækið hefur
engan starfsmann í fullu starfi og einu tekjur þess eru leigutekjur af fasteign sem skráð er í eigu félagsins.
Samkvæmt samþykktum félagsins má einungis ráðstafa hagnaði og eigum félagsins til almannaheilla og er
eigendum óheimilt að taka hagnað eða arð út úr félaginu. Félagið er því undanþegið tekjuskatti, sbr. 4. tölul.
4. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.

Samkvæmt ársreikningum félagsins standa leigutekjur að jafnaði ekki undir rekstrargjöldum en að teknu
tillit til fjármagnsgjalda er umtalsvert og viðvarandi tap á rekstri félagsins. Hefur því verið mætt með
lántökum og innborgun hlutafjár frá ríkissjóði. Samkvæmt skýringu 9 í ársreikningi félagsins fyrir árið 2019
hefur sveitarfélagið Fljótsdalshérað skuldbundið sig til að leggja fram hlutafé til félagsins til jafns við hlut
ríkisins, allt að 120 milljónum króna fyrir árslok 2022. Ástæða er til að skoða frekar eðli þeirra greiðslna,
þ.e. hvort þær ígildi eiginfjárframlögum í skilningi þjóðhagsreikninga eða hvort um sé að ræða
fjármagnstilfærslur sem eigi að færa til samræmis til gjalda.
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Hagstofan telur núverandi flokkun Vísindagarðs ehf. ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Vísindagarður ehf. er undir stjórn hins opinbera og hefur flest einkenni einingar sem stofnuð er í sértækum
og afmörkuðum tilgangi. Sem slík á einingin að flokkast með þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn
hennar og þar með hinu opinbera, nánar tiltekið undirgeira þess, ríki (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir
afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Vísindagarðs ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

16,3

Rekstrarkostnaður

16,0

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Sítus ehf.
Sítus ehf. er einkahlutafélag í sameiginlegri eigu ríkissjóðs (54%) og Reykjavíkurborgar (46%) og er
handhafi byggingarreita í nágrenni Hörpu tónlistarhúss og hefur haft það hlutverk að úthluta þeim. Einingin
hefur engar rekstrartekjur og eini rekstrarkostnaður hennar er þóknun til stjórnarmanna og kostnaður vegna
kaupa á lögfræðiþjónustu. Einingin hefur enga starfsmenn. Eigið fé nam 4,1 milljarði króna árið 2019 og
engar vaxtaberandi skuldir eru í einingunni. Eini tilgangurinn með einingunni er umsýsla með fyrrnefndum
lóðareignum.

Hagstofan telur núverandi flokkun Sítus ehf. ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga. Einingin
er undir stjórn hins opinbera og hefur flest einkenni einingar sem stofnuð er í sértækum og afmörkuðum
tilgangi. Sem slík á einingin að flokkast með þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn hennar og þar með
hinu opinbera (S.13). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.
Lykilstærðir Sítus ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

0,0

Rekstrarkostnaður

5,6

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

60

Öryggisfjarskipti ehf.
Öryggisfjarskipti ehf. er fjarskiptafyrirtæki stofnað árið 2006 og megin tilgangur þess er að veita
öryggisfjarskiptaþjónustu með svokölluðu Tetra-kerfi. Öryggisfjarskipti ehf. er í eigu ríkisins (75%) og
Neyðarlínunnar (25%) en eins og kemur fram í umfjöllun um Neyðarlínuna er hún skilgreind sem hluti af
hinu opinbera, þ.e. S.1311. Meirihluti rekstrartekna Öryggisfjarskipta ehf. kemur frá leigu á kerfinu og árið
2018 komu þessar tekjur nær eingöngu frá eiganda félagsins en árið 2019 námu tekjur frá eiganda um 99%
af tekjum fyrirtækisins. Tekjur Öryggisfjarskipta ehf af sölu á þjónustu á markaði teljast því hverfandi hluti
af tekjuöflun einingarinnar.

Hagstofan telur núverandi flokkun Öryggisfjarskipta ehf. ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Einingin er undir stjórn hins opinbera og hefur flest einkenni einingar sem stofnuð er í sértækum og
afmörkuðum tilangi og uppfyllir ekki almenn skilyrði um að geta talist sjálfstæð stofnanaeining. Sem slík
á einingin að flokkast með þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn hennar og þar með hinu opinbera,
nánar tiltekið ríkissjóði (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Öryggisfjarskipta ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

282,7

Rekstrarkostnaður

201,0

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Eignarhlutir ehf.
Eignarhlutir ehf. er einkahlutafélag í fullri eigu ríkissjóðs. Félagið var stofnað árið 2006 og tók til starfa
sama ár eftir að ríkið keypti hlutabréf Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar í Landsvirkjun. Þar sem
Landsvirkjun er sameignarfélag getur ríkissjóður ekki verið eini eigandi félagsins lögum samkvæmt. Hlutur
ríkissjóðs í Landsvirkjun er því 99,9% og hlutur Eignarhluta ehf. 0,1%. Eignarhlutir ehf. hafði enga
starfsmenn árið 2019 og engin stjórnarlaun voru greidd í félaginu.

Hagstofan telur núverandi flokkun Eignarhluta ehf. ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Einingin er undir stjórn hins opinbera og hefur flest einkenni einingar sem stofnuð er í sértækum og
afmörkuðum tilgangi. Sem slík á einingin að flokkast með þeirri stofnanaeiningu sem fer með stjórn hennar
og þar með hinu opinbera, nánar tiltekið ríkissjóði (S.1311). Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því
að einingin var stofnuð.
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Lykilstærðir Eignarhluta ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

0,0

Rekstrarkostnaður

0,2

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12401

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311

Lindarhvoll ehf.
Einkahlutafélagið Lindarhvoll var stofnað 15. apríl 2016 á grundvelli laga nr. 24/2016 um breytingu á
lögum um Seðlabanka Íslands. Fyrirtækið er að fullu í eigu ríkisins og sett á laggirnar í þeim eina tilgangi
að sinna umsýslu á og selja þær eignir sem ríkissjóður eignaðist í tengslum við svonefnd stöðugleikaframlög
frá þrotabúum fallinna banka. Fjármála- og efnahagsráðherra skipar stjórn fyrirtækisins sem er alfarið
skipuð embættismönnum og hjá fyrirtækinu eru engir starfsmenn. Fyrirtækinu var ætlað að ljúka störfum
innan tiltekins tíma á grundvelli þjónustusamnings þess og fjármála- og efnahagsráðherra.
Rekstrarkostnaður fyrirtækisins hefur nær eingöngu samanstaðið af stjórnarlaunum og aðkeyptri þjónustu,
sérstaklega lögfræðiþjónustu í tengslum við sölu eigna. Verkefnum fyrirtækisins var að mestu lokið árið
2018.

Hagstofan telur núverandi flokkun Lindarhvoll ehf. ekki vera í samræmi við staðla þjóðhagsreikninga.
Lindarhvoll ehf. er undir stjórn hins opinbera og hefur öll helstu einkenni sértækrar einingar sem er ætlað
að sinna verkefnum í umboði þeirrar einingar sem fer með stjórn hennar, þ.e. fjármála- og
efnahagsráðuneytið, og flokkast með þeirri stofnanaeiningu, nánar tiltekið ríkissjóði (S.1311).
Endurskoðuð flokkun gildir afturvirkt frá því að einingin var stofnuð.

Lykilstærðir Lindarhvols ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

0,0

Rekstrarkostnaður

0,2

Heildarskuldir sem % af VLF

0,00

Fjöldi stöðugilda

0

Markaðspróf

Á ekki við

Núverandi flokkun

S.12401

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1311
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Farice ehf.
Farice ehf. er einkahlutafélag að fullu í eigu ríkissjóðs. Félagið sinnir rekstri FARICE-1 sæstrengsins á milli
Íslands og Skotlands með tengingu við Færeyjar og DANICE sæstrengsins á milli Íslands og Danmerkur.
Farice er langstærsti þjónustuaðilinn sem sinnir heildsölu gagnaflutninga til og frá Íslandi. Um 25% af
tekjum fyrirtækisins koma frá ríkinu vegna þjónustu sem veitt er, en meirihluti tekna fyrirtækisins kemur
frá sölu þjónustu til innlendra og erlendra einkafyrirtækja, fjarskiptafyrirtækja hvers konar og stærri
viðskiptavina gagnavera. Árið 2019 keypti ríkissjóður 38% hlut í Farice ehf. af Arion banka. Eftir kaupin
á ríkissjóður um 65% hlutafjár Farice en Landsvirkjun 33% og er félagið því alfarið í eigu ríkisins.
Fyrirtækið er undir opinberri stjórn en tekjur þess koma frá sölu á þjónustu á verði sem ákvarðast á markaði
og telst sjálfbært í skilningi þjóðhagsreikninga, þ.e. tekjur af sölu á veittri þjónustu stendur undir kostnaði
við framleiðslu hennar. Fyrirtækið er því flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki
fjármálastarfsemi) og heyrir undir stjórn ríkisins (S.11001) en ekki sem hluti af hinu opinbera (S.13).
Hagstofan telur núverandi flokkun FARICE í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því
óbreytt.

Lykilstærðir Farice ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

1.336,8

Rekstrarkostnaður

815,2

Heildarskuldir sem % af VLF

0,2

Fjöldi stöðugilda

7

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

Hvanneyrarbúið ehf.
Hanneyrarbúið ehf. er einkahlutafélag í ríkiseigu. Tilgangur félagsins er að sjá um búrekstur á Hvanneyri
samhliða vinnu við rannsóknir og kennslu í landbúnaði tengt starfsemi Landbúnaðarháskólans (Lbhí).
Félagið á að skapa aðstöðu fyrir nemendur og starfsmenn LbhÍ og samstarfsaðila þeirra til fræðslu og
rannsókna sem tengjast nautgriparækt, jarðrækt, auðlindanýtingu og umhverfisvernd.
Félagið byggir rekstrargrundvöll sinn á tekjum af búrekstri (aðallega mjólkur‐ og kjötframleiðslu) og
samstarfssamningi við LbhÍ dagsettum 1. júlí 2015. Samkvæmt ársreikningum Hvanneyrarbúsins er um að
ræða rekstur sem byggir tekjuöflun sína að meginstofni á sölu landbúnaðarafurða og hefur að jafnaði skilað
hagnaði. Fjöldi ársverka við reksturinn er þrjú. Rektor Lbhí skipar þriggja manna stjórn yfir félaginu fyrir
hönd háskólans. Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra.
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Hagstofa Íslands telur núverandi flokkun Hvanneyrarbúsins ehf. í samræmi við þjóðhagsreikningastaðla.
Búið er rekið á viðskiptalegum forsendum og byggir tekjuafkomu sína á sölu afurða á verði sem myndast
á markaði og stendur undir kostnaði við framleiðsluna. Félagið er undir opinberri stjórn en samkvæmt
fyrirliggjandi upplýsingum virðist það fjármagnað á viðskiptalegum forsendum og á markaðskjörum. Að
mati Hagstofu telst flokkun þess, þ.e. sem framleiðslufyrirtækis (sem ekki sinnir fjármálastarfsemi), undir
opinberri stjórn (s.11001) í samræmi við þjóðhagsreikningastaðla. Flokkun einingarinnar helst því óbreytt.

Lykilstærðir Hvanneyrarbúsins ehf. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

96,81

Rekstrarkostnaður

86,52

Heildarskuldir sem % af VLF

0,001

Fjöldi stöðugilda

3

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

Landsvirkjun
Fyrirtækið Landsvirkjun var stofnað 1. júlí 1965 af íslenska ríkinu og Reykjavíkurborg. Landsvirkjun var
stofnuð í því skyni að reisa og reka vatnsaflsvirkjanir til framleiðslu rafmagns fyrir innanlandsmarkað sem
og stóriðju. Árið 2007 tók ríkissjóður yfir eignarhlut Akureyrarbæjar og Reykjavíkur í Landsvirkjun og
félagið varð opinbert sameignarfélag að fullu í eigu íslenska ríkisins. Landsvirkjun starfar á grundvelli laga
um Landsvirkjun nr. 42/1983. Stjórn Landsvirkjunar er skipuð af fjármála- og efnahagsráðherra á aðalfundi
fyrirtækisins.

Landsvirkjun er eining sem skilar að jafnaði jákvæðri afkomu og árlegum arði til eiganda síns, ríkissjóðs.
Hagnaður fyrirtækisins árið 2019 var 8,2 milljarðar króna sem samsvarar 0,3% af landsframleiðslu.
Heildarskuldir Landsvirkjunar námu 290 milljörðum króna árið 2019 eða 9,8% af vergri landsframleiðslu
og eigið fé nam 241 milljarði eða 8,1% af landsframleiðslu. Meira en 70% af orkusölu Landsvirkjunar
kemur frá sölu til stórnotenda (t.d. álvera). Tekjurnar eru byggðar á afhentu afli og samningsverði.

Fyrirtækið er undir opinberri stjórn en tekjur þess koma frá sölu á þjónustu á verði sem ákvarðast á markaði
og telst sjálfbært í skilningi þjóðhagsreikninga, þ.e. tekjur af sölu á veittri þjónustu stendur undir kostnaði
við framleiðslu hennar. Fyrirtækið er því flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki
fjármálastarfsemi) og heyrir undir stjórn ríkisins (S.11001) en ekki sem hluti af hinu opinbera (S.13).
Hagstofan telur núverandi flokkun Landsvirkjunar í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst
því óbreytt.
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Lykilstærðir Landsvirkjunar 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

51.558

Rekstrarkostnaður

29.092

Heildarskuldir sem % af VLF

9,8

Fjöldi stöðugilda

437

Markaðspróf

>50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.11001

Landsbanki og Íslandsbanki
Tveir af þremur stærstu viðskiptabönkum á Íslandi eru í ríkiseigu: Íslandsbanki (100% ríkiseign) og
Landsbankinn (98,2% ríkiseign). Sá þriðji, Arion banki, er alfarið í einkaeigu. Landsbanki og Íslandsbanki
eru hefðbundnir viðskiptabankar sem starfa á samkeppnismarkaði og án ríkisstyrkja. Báðir bankarnir hafa
skilað hagnaði á undanförnum árum og greitt hluthöfum sínum arð. Í kjölfar fjármálakreppunnar 2008 var
tekin ákvörðun um að koma á fót opinberri stofnun, Bankasýslu ríkisins, með það meginhlutverk að fara
með eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum sem það hafði yfirtekið eða stofnað. Bankasýslan er
ríkisstofnun með óháða stjórn sem heyrir undir fjármála- og efnahagsráðherra. Stjórn Bankasýslunnar
skipar sérstaka þriggja manna valnefnd sem fyrir hönd ríkisins tilnefnir frambjóðendur í bankaráð eða
stjórnir fjármálafyrirtækja sem Bankasýslan hefur umsjón með.

Hagstofan telur núverandi flokkun Landsbanka og Íslandsbanka, sem opinberra fjármálafyrirtækja
(S.12201), í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Flokkun helst því óbreytt.
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum
ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar. Sjóðurinn starfar á grundvelli sérstakra laga um sjóðinn nr.
61/1997. Samkvæmt lögunum er hlutverk hans að stuðla að uppbyggingu og vexti íslensks atvinnulífs með
því að taka þátt í fjárfestingum í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Þá er sjóðnum heimilt að veita lán og
ábyrgðir. Í starfsemi sinni skal Nýsköpunarsjóður taka mið af stefnu Vísinda- og nýsköpunarráðs. Ráðherra
skipar á ársfundi fimm menn í stjórn stofnunarinnar og ákveður þóknun til þeirra. Stjórnin fer með umsjón
með starfsemi sjóðsins og ræður forstjóra hans. Stjórn sjóðsins markar honum stefnu og starfsreglur sem
háðar eru staðfestingu ráðherra. Fjárfestingarstefna sjóðsins er jafnframt háð staðfestingu ráðherra.

Sjóðnum er ekki heimilt að fjármagna sig með lántökum, þ.e. með útgáfu og sölu á skuldabréfum og öðrum
endurgreiðanlegum skuldaviðurkenningum til almennings. Sjóðnum er aðeins heimilt að taka
skammtímalán til að jafna sveiflur í greiðslustreymi sjóðsins. Starfsemi sjóðsins er því fjármögnuð með
framlögum frá hinu opinbera
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Fyrir liggur að um er að ræða starfsemi sem heyrir undir stjórn hins opinbera. Meginhlutverk sjóðsins felst
í því að styðja við opinbera stefnumörkun og eru sjóðnum settar skýrar takmarkanir hvað skuldbindingar
og tilhögun þeirra snertir. Nýlega voru gerðar breytingar á lögum um sjóðinn sem heimiluðu ráðherra að
semja við sjóðinn um framkvæmd svokallaðra mótframlagslána sem eru skilgreind sem hluti af
efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar til að mæta neikvæðum efnahagslegum afleiðingum Covid-19faraldursins og eru fjármögnuð með framlögum ríkissjóðs til sjóðsins. Ekki verður séð að ríkissjóður, sem
eigandi og fjármögnunaraðili sjóðsins, geri kröfu um ávöxtun þess fjár sem hann hefur lagt til hans frá því
að hann var settur á laggirnar. Samkvæmt lögum skal eigið fé sjóðsins þó ekki vera lægra en sem nemur 3
milljörðum króna og skal það lágmarksviðmið taka breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu
neysluverðs frá 1. janúar 2007.

Hagstofa Íslands telur nauðsynlegt að kanna frekar starfsemi Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins áður en
ákvörðun verður tekin um flokkun. Sjóðurinn hefur mörg einkenni stofnanaeiningar sem sinnir innbyrðis
fjármálastarfsemi (e. captive financial institution). Samkvæmt ESA 2010, 2.98, er um að ræða
stofnanaeiningar sem hvorki sinna fjármálamilligöngu (e. financial intermediation) né fjármálalegri
hliðarstarfsemi (e. financial auxiliary services), bera aðeins takmarkaða eða enga eigin áhættu og viðskipti
með eignir og skuldir slíkra stofnanaeininga fara sjaldnast fram á opnum markaði. Opinberar stofnanir geta
haft svipuð einkenni, sinnt verkefnum sem eru að meginstofni fjármálalegs eðlis, eiga aðallega
fjármáleignir og njóta einkum eignatekna. Þegar slíkar stofnanir eru undir beinni eða óbeinni stjórn hins
opinbera eru allar líkur á að það sé hið opinbera sem beri alla áhættu af starfseminni og af ávöxtun eignanna
sem í henni eru bundnar, annað hvort með beinum eða óbeinum hætti. Séu slíkar stofnanir undir stjórn hins
opinbera flokkast þær ekki sem fjármálafyrirtæki heldur hluti af hinu oinbera (S.13). Þar til að nákvæm
skoðun hefur farið fram á starfsemi sjóðsins og þeim þáttum sem Hagstofan telur að geti haft áhrif á flokkun
hans verður hún óbreytt.

ISAVIA ohf.
Isavia ohf. er opinbert hlutafélag að fullu í ríkiseigu. Isavia ohf. ber ábyrgð á rekstri, viðhaldi og
uppbyggingu Keflavíkurflugvallar en dótturfyrirtæki þess hafa umsjón með innanlandsflugvöllum og
lendingarstöðum á Íslandi, tollfrjálsum verslunum sem og flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands- og
millilandaflug. Stjórn Isavia er skipuð fimm stjórnarmönnum sem kosnir eru á aðalfundinum til eins árs í
senn. Stjórnarmenn eru tilnefndir af fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd eigandans, ríkissjóðs Íslands.

Isavia ohf. er flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki fjármálastarfsemi) og heyrir
undir stjórn ríkisins (S.11001). Vegna eðlis og umfangs fyrirtækisins, sem ber ábyrgð á ýmsum verkefnum
sem sum gætu talist verkefni sem stjórnvöld bera almennt ábyrgð á, telur Hagstofan nauðsynlegt að kanna
nánar og endurskoða flokkun fyrirtækisins. Þar til þeirri vinnu lýkur verður flokkun fyrirtækisins óbreytt.
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Íslandspóstur ohf.
Íslandspóstur ohf. er opinbert hlutafélag að fullu í eigu ríkissjóðs. Fyrirtækið sinnir póstþjónustu á Íslandi
og er skylt samkvæmt lögum að veita svokallaða alþjónustu sem þýðir að fyrirtækinu er skuldbundið til
þess að veita póstþjónustu fyrir afhendingu bréfa og pakka sem eru allt að 10 kg að þyngd. Fjármála- og
efnahagsráðherra fer með eignarhlut ríkisins í Íslandspósti ohf. og skipar stjórn fyrirtækisins.

Íslandspóstur ohf. er flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki fjármálastarfsemi) og
heyrir undir stjórn ríkisins (S.11001). Vegna eðlis og sérstöðu fyrirtækisins, m.a. tengt skyldum þess um
veitingu alþjónustu og fjármögnun hennar, telur Hagstofan nauðsynlegt að kanna nánar og endurskoða
flokkun fyrirtækisins. Þar til þeirri vinnu lýkur verður flokkun fyrirtækisins óbreytt.
Spölur ehf.
Einkahlutafélagið Spölur var stofnað árið 1991 í þeim tilgangi að byggja og reka Hvalfjarðargöng,
neðansjávargöng fyrir bílaumferð. Framkvæmdir hófust árið 1996 og lauk árið 1998. Upphaflegir eigendur
voru m.a. ríki, sveitarfélög og fjöldi einkafyrirtækja. Frá upphafi var fyrirhugað að fyrirtækið tæki gjald
fyrir bílaumferð sem færi um göngin en þegar lánið sem fyrirtækið tók vegna verkefnisins væri endurgreitt
yrðu göngin færð ríkinu til eignar og innheimtu veggjalda hætt. Göngin hafa verið gjaldfrjáls frá og með
28. september 2018, þegar eignarhald ganganna var flutt til ríkisins. Félagið var flutt til Vegagerðarinnar
sem er ríkisstofnun. Lán fyrirtækisins hafa verið endurgreidd og eign þess færð ríkissjóði.

Spölur ehf. virðist falla ágætlega að skilgreiningu ESA 2010 á einingu í slitameðferð þar sem eina verkefni
fyrirtækisins er að endurgreiða viðskiptavinum sem áttu inneign á áskriftareikningum og afsláttarmiðum
áður en breytingarnar áttu sér stað í september 2018. Á meðan ekki liggur fyrir hvert hlutverk þessarar
einingar verður, eða hvort hún verði lögð niður, verður flokkun hennar óbreytt.
Matís ohf.
Matís ohf. er opinbert hlutafélag í fullri eigu ríkissjóðs. Fyrirtækið er skilgreint sem fyrirtæki sem ekki er
rekið í hagnaðarskyni og var stofnað árið 2007 í kjölfar sameiningar þriggja fyrrverandi opinberra stofnanna
sem sinntu rannsóknum. Matís ohf. starfar samkvæmt lögum um stofnunina nr. 68/2006. Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðherra fer með eignarhlut ríkissjóðs í félaginu. Stjórn félagsins skal skipuð sjö fulltrúum,
kjörnum á aðalfundi ár hvert. Fyrirtækið fær um 25% af tekjum sínum á grundvelli þjónustusamnings við
ríkisjóð.

Matís ohf. er flokkað sem fyrirtæki sem stundar markaðsframleiðslu (ekki fjármálastarfsemi) og heyrir
undir stjórn ríkisins (S.11001). Hagstofa Íslands telur nauðsynlegt að skoða starfsemi Matís betur með tilliti
til þess hvort sú flokkun sé í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Þar til þeirri vinnu er lokið verður
núverandi flokkun Matís ohf. óbreytt.
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Vigdísarholt ehf.
Vigdísarholt ehf. er einkahlutfélag stofnað árið 2014 í þeim tilgangi að reka hjúkrunarheimili og tengdan
rekstur. Vigdísarholt er í eigu ríkisins og stjórn þess samanstendur af embættismönnum sem ráðherra skipar.
Vigdísarholt fær greiðslur frá ríkinu fyrir veitta þjónustu. Í ljósi yfirstandandi skoðunar á flokkun
hjúkrunarheimila almennt, eininga sem ýmist eru reknar af ríki, sveitarfélögum, einkafyrirtækjum eða
sjálfseignarstofnunum, skal flokkun þessarar einingar vera óbreytt þar til þeirri skoðun er lokið.
Betri samgöngur ohf.
Betri samgöngur ohf. er opinbert hlutafélag í eigu ríkissjóðs (75%) og nokkurra sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu (25%). Félagið er stofnað með heimild í 1. gr. laga nr. 81/2020 um heimild til að
stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur félagsins
er að hrinda í framkvæmd uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. á innviðum
almenningssamgangna. Slíkt er gert í samstarfi við Vegagerðina og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu í
samræmi við samkomulag ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 26. september 2019. Félagið
hefur yfirumsjón með framkvæmdum vegna uppbyggingar samgangna og fjármögnun þeirra. Ríkissjóður
hyggst leggja félaginu til landsvæði í ríkiseigu sem félaginu er ætlað að hafa tekjur af. Með þeim tekjum er
ætlunin að félagið geti fjármagnað framkvæmdir og rekstur tengdum tilgangi þess, á sviði samgangna.
Félaginu er ekki ætlað að skila arði og er hluthöfum óheimilt að taka arð út úr félaginu. Um er að ræða
fyrirtæki í opinberri eigu og undir opinberri stjórn. Ekki liggur fyrir hvernig fjármögnun verkefna þess og
rekstri verði nákvæmlega háttað og því ekki tímabært að ljúka flokkun þess.
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12. Úrlausn álitamála tengd geiraflokkun fyrirtækja og stofnana í eigu sveitarfélaga
Við endurskoðun tímaraða þjóðhagsreikninga er í þetta sinn lögð sérstök áhersla á endurskoðun opinberra
aðila sem tengjast ríkissjóði eins og hér að framan er rakið. Þörf er á að endurskoða með sama hætti flokkun
eininga sem tengjast sveitarfélögum og afmörkun þeirra við gerð þjóðhagsreikninga. Eina tilvikið sem tekið
er hér til endurskoðunar er Strætó bs., en sú endurskoðun er gerð í framhaldi af ábendingu frá Eurostat.
Eitt af því sem nauðsynlegt er að skoða með hliðsjón af þjóðhagsreikningastaðli og tengist afmörkun
undirgeirans sveitarfélög (S.1313) eru svokölluð byggðasamlög. Ekki er ljóst hvort þau teljist í reynd
uppfylla almenn skilyrði um að geta talist stofnanaeiningar í skilningi þjóðhagsreikninga, þ.e. uppfylli
skilyrði um að geta átt eignir og ráðstafað þeim að eigin vild, átt í viðskiptum við aðrar stofnanaeiningar á
eigin ábyrgð lagalega, skuldsett sig og tekið á sig bindandi samninga. Ef eining uppfyllir ekki þessi skilyrði
telst hún ekki stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga heldur flokkast hún þá einungis sem hluti af
annarri stofnanaeiningu. Flestar stofnanir A-hluta ríkis og sveitarfélaga eru til að mynda ekki
stofnanaeiningar í skilningi þjóðhagsreikninga þar sem þær geta ekki skuldsett sig eða ráðstafað eignum að
eigin vild.

Í ljósi sérstöðu byggðasamlaga telur Hagstofa Íslands ástæðu til að skoða sérstaklega flokkun slíkra eininga.
Byggðasamlög eru sérstök tegund rekstrarforms sem byggir á heimild í sveitarstjórnarlögum. Samkvæmt
lögunum er sveitarfélögum heimilt að stofna byggðasamlög sem taka að sér framkvæmd afmarkaðra
verkefna þeirra, svo sem rekstur skóla eða brunavarnir. Ólíkt því sem gildir um félög með takmarkaða
ábyrgð bera sveitarfélög einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum byggðasamlags sem þau eru
aðilar að en innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúatölu. Til að mynda eiga sveitarfélögin á
höfuðborgarsvæðinu

og

reka

þrjú

byggðasamlög,

SORPU

bs.,

Strætó

bs.

og

Slökkvilið

höfuðborgarsvæðisins, sem mynduð hafa verið til að annast tiltekna þjónustu og verkefni fyrir hönd eigenda
þeirra. Alls eru um 38 byggðasamlög starfandi á Íslandi í dag með þátttöku 65 sveitarfélaga.

Strætó bs.
Strætó bs. er byggðasamlag í eigu sveitarfélaganna sex á höfuðborgarsvæðinu, stofnað á grundvelli ákvæða
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um samstarf sveitarfélaga um framkvæmd einstakra verkefna. Strætó bs.
var stofnað 1. júlí 2001 með samruna Strætisvagna Reykjavíkur (SVR) og Almenningsvagna (AV). SVR
starfaði áður í Reykjavík og nálægum bæjum á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins meðan AV sinnti
þjónustu á suðurhluta svæðisins. Meginhlutverk Strætó bs. er rekstur almenningssamgangna á landsvæði
sem tilheyrir ofangreindum sveitarfélögum. Sveitarfélögin bera sameiginlega ábyrgð á öllum fjárhagslegum
skuldbindingum byggðasamlagsins.

Tekjur Strætó bs. samanstanda af miðasölu, árlegu framlagi eiganda, árlegu framlagi ríkisins,
þjónustugjöldum vegna reksturs þjónustu fyrir fatlað fólk og öðrum þjónustutekjum. Rekstur þjónustu fyrir
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fatlað fólk er fjármagnaður af eigendum á grundvelli rekstrarkostnaðar. Árlegt rekstrarframlag
sveitarfélaganna er í réttu hlutfalli við stærð þeirra og hlutdeild í samstarfinu. Ríkisframlag er ákvarðað í
árlegum fjárlögum og hefur verið um 10% af heildartekjum undanfarin ár. Aðrar tekjur eru óverulegar.
Tekjur af miðasölu hafa verið um 24% af heildartekjum undanfarin ár og hafa aldrei náð 50% viðmiðinu
síðan byggðasamlagið var stofnað og hóf rekstur. Árið 2019 námu framlög eigenda um 44% af tekjum
Strætó bs., miðasala um 24%, ríkisframlög um 10%, sala á þjónustu til eigenda 20% og aðrar tekjur um
2%.

Hagstofan telur núverandi flokkun Strætó bs. ekki vera í samræmi við þjóðhagsreikningsstaðla. Um er að
ræða byggðasamlag sem er í eigu hins opinbera og heyrir undir stjórn þess. Strætó bs. telst ekki
markaðsframleiðandi og skal þar af leiðandi og í samræmi við þjóðhagsreikningastaðal teljast til þess geira
sem fer með stjórn samlagsins, hins opinbera, nánar tiltekið sveitarfélaga (s.1313). Þá er ekki ljóst hvort
Strætó bs. geti sem byggðasamlag, sem ekki ber eigin áhættu af eignum sínum og skuldum, talist
stofnanaeining í skilningi þjóðhagsreikninga, sbr. almenna umfjöllun hér að framan.

Lykilstærðir Strætó bs. 2019

Milljónir króna

Rekstrartekjur

8.747

Rekstrarkostnaður

8.459

Heildarskuldir sem % af VLF

0,1

Fjöldi stöðugilda

245

Markaðspróf

<50%, síðustu ár

Núverandi flokkun

S.11001

Endurskoðuð/staðfest flokkun

S.1313
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13. English summary
In this report the framework that forms the basis for the sector classification of economic entities is reviewed
as well as the sector classification in the compilation of national accounts in Iceland, with a special emphasis
on public entities. This report is a part of a benchmark revision, a coordinated major European revision that
is carried out at least once every five years to incorporate new data sources and major changes in
methodology to insure maxmimum degree of consistency. This benchmark revision is an important part of
a reform aiming to build a more comprehensive system of national accounts and public finance in Iceland
for it to better meet contemporary requirements. In doing so, Statistics Iceland seeks to better respond to
the needs of society as well as public bodies for information that can be used in policy-making and decision
making.

National accounts are a system of integrated accounts that are intended to describe the economy in a
comprehensive and detailed manner. They are compiled on the basis of international standards and
definitions and in Iceland their compilation is based on European system of accounts (ESA 2010). Statistics
Iceland is responsible for the compilation of national accounts and statistics on public finance in Iceland,
which includes responsibility for the interpretation of the standards and rules that apply to their preparation.
As a part of this benchmark revision, Statistics Iceland has performed a comprehensive review of stateowned entities that have traditionally been classified outside the general government sector. It is important
that the classification of these entities are in line with national accounts standards and that the basis for
those classifications are clear and accessible. The definition and guidelines of the ESA 2010 are in this
report traced and placed in Icelandic context. The detailed guidelines can be found in the ESA 2010 manual.

To date, sector classification of public entities in national accounts has followed the classification as it has
been structured historically in government accounting in Iceland, into Group A, B and C, with few
exceptions. Group A consists of activities and programmes funded mostly by tax revenue, statutory services
or grants, Group B consisting of public non-financial and financial corporations under central or local
government control and operated under Treasury guarantee and Group C consists of partnership or limited
companies majority-owned by the central or local government. Group A of the Treasury as well as the
municipalities, has traditionally corresponded to the general government (S.13 general government sector)
in the national accounts and Group B and C correspond to companies under public control which can either
be classified as financial or non-financial corporations.

With the entry into force of the Public finance Act (no. 123/2015) in 2015 the framework for public finances
in Iceland changed. In addition to new laws on presentation of the government budgetary position and
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balance sheet, the government accounting must now also take into consideration the international standards
of national accounts.

The classification of public entities in the government accounting has generally been consistent with the
methodological criteria that have applied to national accounts, but the two are not the same in all respects.
For example, state-owned public limited companies have been classified in Group C, outside the general
government, on the grounds that they are run at their own legal risk but according to the national accounts
standards the nature of their activity is considered as well as their legal framework. The classification in
government accounting has therefore been more general than those applied in the compilation of national
accounts and statistics on public finance.

Following a technical visit from Eurostat in 2018, Eurostat sent Statistics Iceland a list of public entities
which classifications were considered to need a further analysis. Subsequently, work was carried out on the
analysis of those entities that Eurostat considered a reason to review as well as a comprehensive review of
the classification of public entities that have historically been classified outside the general government
sector, i.e. state-owned companies. In this report those reviews are discussed. A review and decision of
reclassification to general government sector of two cases have already been made public on Eurostat’s
website, cases where a formal advice had been requested from Eurostat due to the scope of activities and
the expected impact on the general government accounts. These entities are the Housing Financing Fund,
together with the institutions and funds taking over its role in a merger in 2020, and the Icelandic Student
Loan Fund. These entities are the largest in scope when it comes to entities reclassified into the general
government sector, especially the impact of the Housing Financing Fund on general government’s assets
and liabilities. In total the entities reclassified to the general government sector are 22, but many have hardly
any impact on the fiscal balance or the financial assets and liabilities of the general government.
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