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Borgarráð

Skýrsla Fjármálaskrifstofu til borgarráðs við framlagningu janúar – september árshlutareiknings Reykjavíkurborgar 2013 er
unnin með svipuðum hætti og fyrri skýrslur með árshlutareikningum. Tilgangurinn með skýrslunni er að gefa borgarráði
glögga mynd af meginniðurstöðum uppgjörsins vegna stefnumótunar og eftirlitshlutverks borgarfulltrúa.
Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar – september 2013 er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög
um ársreikninga og reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga. Í árshlutareikningnum er gerð grein fyrir
reikningaskilaaðferðum. Árshlutareikningurinn er óendurskoðaður og árshlutareikningar B hluta fyrirtækja hafa ekki í öllum
tilvikum verið lagðir fyrir stjórnir fyrirtækjanna.
Árshlutareikningurinn samanstendur af samstæðuuppgjöri, A og B hluta, og uppgjöri A hluta sem samanstendur af Aðalsjóði
og Eignasjóði. Rekstur innan A hluta er að hluta eða öllu leyti fjármagnaður með skatttekjum. Leiga fasteigna, gatna, áhalda,
tækja og búnaðar er reiknuð í samræmi við reglur og leiðbeiningar um reikningsskil sveitarfélaga, þar sem eignir eru
eignfærðar hjá Eignasjóði og leigðar til Aðalsjóðs. Til B hluta teljast eftirtalin fyrirtæki og rekstrareiningar sem eru að minnsta
kosti í helmingseigu borgarinnar: Bílastæðasjóður Reykjavíkur, Faxaflóahafnir, Félagsbústaðir hf., Íþrótta- og sýningahöllin
hf., Malbikunarstöðin Höfði hf., Orkuveita Reykjavíkur, Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
bs., Sorpa bs. og Strætó bs, auk Aflvaka hf og Jörundar ehf. Rekstur Slökkviliðs, Strætó og Skíðasvæðanna er að mestu
fjármagnaður með framlögum eignaraðila og eru framlögin gjaldfærð hjá Aðalsjóði. Hluti af tekjum Íþrótta- og
sýningahallarinnar og Sorpu koma frá Aðalsjóði. Að öðru leyti eru fyrirtæki B hluta rekin á grundvelli almennra þjónustutekna.
Í viðaukum er ítarefni um kennitölur, B hluta fyrirtæki, uppgjör Aðalsjóðs og Eignasjóðs, auk yfirlita um innheimtuárangur,
innkaupagreiningu og kynjaða fjárhagsáætlanagerð.
Nokkrir punktar sem vert er að hafa í huga við yfirlestur á þessum gögnum:


Samþykktar hafa verið skipulagsbreytingar þar sem Bílastæðasjóður flokkast með A hluta en þar sem fjárhagsáætlun
Bílastæðasjóðs er sett fram undir B hluta er uppgjör með óbreyttum hætti að þessu sinni.



Breyting á lífeyrisskuldbindingu er gjaldfærð m.v. endurskoðaða fjárhagsáætlun.



Ekki liggur fyrir mat á niðurfærsluþörf viðskiptakrafna

Birgir Björn Sigurjónsson,
fjármálastjóri
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1. Samandregnar niðurstöður og helstu ábendingar
Samstæðan
 Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var töluvert betri en áætlað var eða 7,2 makr en áætlun hljóðaði upp á 4,9 makr.
Rekstrarniðurstaða fyrir sama tímabil í fyrra var jákvæð um 2,2 makr.
 Tekjur samstæðunnar jukust, bæði skatttekjur sem og aðrar tekjur. Skatttekjur voru 45,2 makr eða 528 mkr yfir áætlun.
Aðrar tekjur voru 46 makr eða 598 mkr yfir áætlun.
 Launakostnaður var 36 makr og fór 194 mkr fram úr áætlun en annar rekstrarkostnaður sem nam 31,4 makr var hins vegar
276 mkr undir áætlun.
 Afskriftir hafa lækkað og námu tæpum 10 makr en áætlun kvað á um 10,7 makr og afskriftir sama tímabils í fyrra námu
rúmum 10,8 makr. Þetta sýnir að eignir samstæðunnar eru að eldast og dregið hefur úr nýfjárfestingum.
 Vaxtagjöld samstæðunnar að frádregnum vaxtatekjum námu 8,2 makr og voru 1,4 makr hærri en áætlað var. Hærri
verðbólga á fyrri hluta tímabilsins var helsta ástæða aukins vaxtakostnaðar. Miðað við sama tímabil í fyrra dró þó úr
vaxtagjöldum en þau námu þá 9,9 makr.
 Þá voru skattar samstæðunnar nokkru lægri en reiknað hafði verið með en þeir námu 0,6 makr en áætlað hafði verið að þeir
næmu 1,9 makr.
 Heildareignir voru 475 makr í lok tímabils en námu í ársbyrjun 471 makr og hækkuðu um 4 makr.
 Eigið fé samstæðunnar nam 171,8 makr í lok tímabils en í byrjun árs var eigið fé samstæðunnar 147,9 makr og hækkaði
um 23,9 makr, þar af var 18,1 makr vegna breyttra reikningsskilaaðferða í samstæðunni.
 Langtímaskuldir samstæðunnar lækkuðu frá áramótum og stóðu í 246,5 makr í lok september en voru 260,8 makr um
áramót. Greidd voru upp langtímalán að fjárhæð 22,1 makr á tímabilinu sem er nokkru hærra en áætlað var en áætlun
reiknaði með að greiðslur af langtímalánum næmu um 20,9 makr. Ný lántaka og endurfjármögunun var einnig minni en
reiknað hafði verið með. Ný lán námu 4,8 makr en áætlað hafði verið að taka ný lán fyrir um 7,3 makr. Afborganir
langtímalána og leiguskulda sem gjaldfalla á næstu 12 mánuðum nema 19,6 makr.
 Skammtímaskuldir samstæðunnar námu 42 makr en veltufjármundir námu 44 makr, veltufjárhlutfall samstæðunnar var
1,05.
 Dregið hefur úr fjárfestingum samstæðunnar en fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum nam 7,9 makr en áætlað var að
fjárfesta fyrir um 11 makr á tímabilinu.
 Handbært fé samstæðunnar nam 22 makr í lok september og var 2,5 makr hærra en áætlun gerði ráð fyrr.

A hluti
 Rekstrarniðurstaða A hluta var betri en áætlað var eða jákvæð um 146 mkr en áætlun var neikvæð um 677 mkr.
 Tekjur A hluta jukust, bæði skatttekjur sem og aðrar tekjur. Skatttekjur voru 45,7 makr eða 0,5 makr yfir áætlun. Aðrar
tekjur voru 9,3 makr eða 2 makr yfir áætlun.
 Launakostnaður var 29,7 makr og fór 0,5 makr fram úr áætlun en annar rekstrarkostnaður sem nam 23,9 makr var hins
vegar 1,3 makr yfir áætlun.
 Rekstrarniðurstaða fagsviða í A hluta var 280 mkr undir fjárheimildum, sem að stórum hluta má rekja til þess að
fjárhagsaðstoð var undir áætlun.
 Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs var 155 mkr undir fjárheimildum sem einkum má rekja til sölu byggingarréttar umfram
áætlanir.

Helstu ábendingar
 Ósamþykktir og ógjaldfærðir reikningar hjá Aðalsjóði námu 80,4 mkr, þar af eru ósamþykktir reikningar hjá Skóla- og
frístundasviði 35,7 mkr, hjá miðlægri stjórnsýslu um 14 mkr og hjá Íþrótta- og tómstundasviði 12,8 mkr. Ósamþykktir
reikningar hjá Eignasjóði nema um 70,1 mkr, þar af eru reikningar vegna fjárfestinga 61,5 mkr. Ef þessir reikningar eru
lögmætar kröfur á Reykjavíkurborg gæti sá hluti sem ætti að gjaldfæra á tímabilinu numið 89 mkr og rekstrarniðurstaðan
nú verið of há sem því nemur. Brýnt er að samþykkja lögmæta reikninga undir réttu tímabili til að rekstrarreikningurinn
gefi gleggri mynd af rekstri borgarinnar.
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 Athygli er vakin á að áhrif endurmats fjárfestingaeigna Félagsbústaða bætir rekstrarniðurstöðu samstæðunnar um 1,3 makr
í þessu uppgjöri.
 Á tímabilinu 2011-2013 er árangur Orkuveitu Reykjavíkur umfram markmið Plansins í öllum þáttum að eignasölu
undanskilinni. Þó nemur heildarárangur 1,2 makr eða 3,6% umfram markmið tímabilsins. Þann 1. nóvember sl. var gengið
frá 5,1 makr króna sölu höfuðstöðva og því útlit fyrir að árangur Plansins í árslok verði vel umfram markmið ef engin
meiriháttar áföll verða í rekstri eða hreyfingum ytri markaðsbreyta.
 Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar hjá Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar er færð til samræmis við
fjárhagsáætlun 2013. Ef Landsvirkjunarskuldabréf í eigu sjóðsins væru endurmetin þann 30. september sl. þá væri bókfært
verð bréfanna hærra en áætlun gerði ráð fyrir vegna hærri ávöxtunarkröfu á viðmiðunarflokk (HFF34). Því er gjaldfærsla
lífeyrisskuldbindinga tímabilsins að öðru óbreyttu ofmetin. Vegna mikillar óvissu um árslokagengi skuldabréfanna og
hugsanleg áhrif nýrra kjarasamninga er gjaldfært í samræmi við fjárhagsáætlun 2013.
 Rétt er að vekja athygli á að Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði Reykjavíkurborg þann 22. nóvember 2013 af kröfum
Kaupþings hf. vegna riftunar Reykjavíkurborgar á gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamningum. Í aðalkröfu stefnanda var krafist
þess að Reykjavíkurborg greiddi stefnanda 1.819 mkr með dráttarvöxtum frá 18. nóvember 2008 til greiðsludags að
frádreginni 251,5 mkr innborgun stefnda.
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2. Samstæðan
Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar, A og B hluta, var jákvæð um 7.225 mkr en áætlun gerði ráð fyrir að rekstur
samstæðunnar yrði jákvæður um 4.949 mkr. Ástæður fyrir betri afkomu má rekja til aukinna tekna, bæði skatttekna sem og
annarra tekna, lægri rekstrarkostnaðar, minni afskrifta, matshækkunar fjárfestingaeigna og lægri tekjuskatts en áætlaður var.
Rekstrartekjur voru 94.971 mkr og voru 1.066 mkr hærri en áætlað var eða 1,1%. Rekstrargjöldin voru 79.452 mkr eða 768
mkr eða 1% lægri en áætlað hafði verið. Tekjuskattur nam 614 mkr og var 1.285 mkr. lægri en áætlað hafði verið.
Fjármagnsgjöld samstæðunnar voru 8.248 mkr og voru 1.410 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Helstu hreyfingar í
fjármagnslið má rekja til ytri markaðsaðstæðna þar sem áhrif gengisstyrkingar frá áramótum hjá OR leiða til 10.836 mkr
tekjufærslu, gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusölusamning leiddu til 10.156 mkr gjaldfærslu hjá OR fyrst og
fremst vegna lægra álverðs en einnig vegna styrkingar krónu gagnvart USD og hækkun vaxtaferla það sem af er árs. Að lokum
nam tekjufærsla Félagsbústaða vegna matsbreytinga á fjárfestingaeignum um 1.275 mkr.
Heildareignir voru 475.008 mkr, þar af í fastafjármunum 430.920 mkr og í veltufjármunum 44.088 mkr. Heildarskuldir voru
303.241 mkr og eigið fé 171.768 mkr. Vakin er athygli á því að fastafjármunir eru metnir í samstæðuuppgjöri
Reykjavíkurborgar skv. kostnaðarverðsreglu með þeirri undantekningu að Orkuveita Reykjavíkur notar gangvirðisreglu skv.
alþjóðlegum reikningsskilastaðli IFRS1. Félagsbústaðir eru einnig gerðir upp samkvæmt gangvirðisreglu. Veltufé frá rekstri
nam 22.394 mkr samanborið við 22.918 mkr skv. fjárhagsáætlun. Handbært fé frá rekstri nam 25.664 mkr en áætlun gerði ráð
fyrir 21.589 mkr.
Fjárfestingahreyfingar voru neikvæðar í heildina um 5.897 mkr, þar af fjárfestingar í fastafjármunum 7.853 mkr en áætlað var
að þær næmu 11.028 mkr. Söluverð seldra rekstrarfjármuna var 182 mkr, en áætlun gerði ráð fyrir 3.270 mkr. Fjárfestingar
samstæðunnar eru um 2,3 milljörðum minni en áætlun gerði ráð fyrir. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 17.552
mkr. Tekin voru ný langtímalán fyrir 4.786 mkr en áætlun gerði ráð fyrir lántaka næmi 7.258 mkr. Afborganir langtímalána
22.104 mkr en áætlað var að afborganir lána næmu 20.900 mkr. Uppgreiðsla langtímalána að frádregnum nýjum lánum er því
3,7 milljörðum meiri en áætlað var.
Handbært fé samstæðunnar nam 22.066 mkr. í lok tímabilsins.
Eftirfarandi kennitölur lýsa fjárhagslegri stöðu samstæðu Reykjavíkurborgar á fyrstu níu mánuðum áranna 2009-2013:
Samstæða
Eiginfjárhlutfall
Arðsemi eigin fjár
Veltufjárhlutfall

2009
25%
-11,6%
0,89

2010
31%
11,6%
0,86

2011
31%
-3,1%
0,93

2012
32%
-0,9%
0,93

2013
36%
4,2%
1,05

*Teknar voru upp nýjar reikningsskilareglur 2010 og voru leigueignir og leiguskuldir og lóðaeignir reiknaðar með nýjum
hætti. Ekki eru til sambærileg gögn fyrir árin 2009.

Mælaborð samstæðu:
(fjárhæðir í mkr)

1

International Financal Reporting Standards.
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Ábendingar Fjármálaskrifstofu:2
 Eiginfjárhlutfall og skuldsetningarhlutfall samstæðunnar bera enn mikil merki gengisfalls krónunnar á árinu 2008,
sérstaklega vegna erlendra skulda Orkuveitunnar. Sjóðstreymi samstæðunnar hefur hins vegar en verið að styrkjast á milli
ára og er veltufé frá rekstri um 22.394 mkr eða um 2.130 mkr hærri en fyrir sama tímabil árið 2012. Sjóðstreymið er betra
en áætlanir gerðu ráð fyrir.
 Miklar afborganir langtímalána á tímabilinu ásamt lítilli nýfjárfestingu og góðri rekstrarafkomu styrkir fjárhagslega stöðu
og greiðsluhæfni samstæðu Reykjavíkurborgar.
 Vakin er athygli á að frá og með 1. janúar 2013 breytti Reykjavíkurborg reikningsskilaaðferðum sínum á þann hátt að
fjárfestingaeignir Félagsbústaða eru færðar á gangverði í samanteknum ársreikningi Reykjavíkurborgar í samræmi við lög
um ársreikninga og gildandi fjárhagsáætlun en þær hafa áður verið færðar samkvæmt kostnaðarverðsaðferð.
 Athygli er vakin á að áhrif endurmats fjárfestingaeigna Félagsbústaða bætir rekstrarniðurstöðu samstæðunnar um 1,3 makr í
þessu uppgjöri.

2

Sjá einnig umfjöllun um einstök B hluta fyrirtæki.
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3. A hluti
Ársreikningur A hluta er samantekinn reikningur Aðalsjóðs (AS) og Eignasjóðs (ES). Rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð
um 146 mkr en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 677 mkr. Niðurstaðan var því betri en gert var ráð fyrir, sem
nemur 823 mkr. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 402 mkr en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu
um 371 mkr. Niðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því 774 mkr betri en áætlun gerði ráð fyrir og er skýringuna helst að finna í
aukningu annarra tekna sem námu 9.254 mkr en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að þær næmu 7.240 mkr.
Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu A hluta á tímabilinu janúar til september 2013 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða
áætlun). Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum kóna.

A hluti
9 mánaða uppgjör 2013

70.000
60.000

58.643
56.191

50.000

Mkr.

40.000
29.745

30.000

29.270
23.881

22.614

20.000
10.000
1.950

2.665

1.950

2.729

-256

-306

146

-677

0
-10.000

Rekstrartekjur samtals

Laun & tengd gjöld

Breyting lífeyrisskuldb Annar rekstarkostnaður

Raun 2013

A hluti (mkr)
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Breyt. lífeyrisskuldb.
Annar rekstarkostnaður
Afskriftir
Fjármagnsliðir
Rekstrarniðurstaða

Afskriftir

Fjármagnsliðir

Rekstrarniðurstaða

Áætlun 2013

Raun 2013
58.643
29.745
1.950
23.881
2.665
-256
146

Áætlun 2013
56.191
29.270
1.950
22.614
2.729
-306
-677

Frávik
2.452
475
0
1.267
-64
50
823

%
4,4%
1,6%
0,0%
5,6%
-2,3%
-16,2%
-121,5%

Rekstrartekjur voru 58.643 mkr eða 2.452 mkr yfir áætlun.
Skatttekjur námu 45.663 mkr og voru 497 mkr yfir áætlun. Útsvarstekjur nettó voru 36.645 mkr eða 506 mkr yfir áætlun.
Skýringar felast einkum í hærri brúttó útsvarstekjum sem voru 723 mkr hærri en áætlað var.
Fasteignaskattar voru 9.018 mkr nettó eða 9 mkr undir áætlun.
Framlög Jöfnunarsjóðs voru 3.726 mkr eða 59 mkr undir áætlun.
Aðrar tekjur voru 9.254 mkr og voru 2.014 mkr yfir áætlun. Aðrar tekjur Aðalsjóðs voru 966 mkr umfram áætlun og tekjur
Eignasjóðs voru 480 mkr yfir3.

3

Sjá nánar umfjöllun um Aðalsjóð í kafla 3.2 og Eignasjóð í kafla 4.3.
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Eftirfarandi tafla sýnir sundurliðun tekna A hluta, janúar til september 2013:
Tekjur (mkr)

Raun 2013

Áætlun 2013

Frávik

%

Staðgreiðsla, brúttó

40.165

39.442

723

1,8%

Framlag í Jöfnunarsjóð

-4.947

-4.803

-144

3,0%

Skattbreytingar og eftiráálagt útsvar

2.263

1.500

763

50,9%

Breyting á niðurfærslu og afskriftir

-836

0

-836

Útsvar, nettó

36.645

36.139

506

1,4%

Fasteignaskattur

8.212

8.242

-30

-0,4%

Lóðaleiga

813

785

28

3,5%

Afskrifaðir fasteignaskattar

-6

0

-6

-

Fasteignaskattur, nettó

9.018

9.027

-9

-0,1%

Samtals skatttekjur

45.663

45.166

497

1,1%

Framlag Jöfnunarsjóðs

3.726

3.785

-59

-1,6%

Framlag jöfnunarsjóðs samtals

3.726

3.785

-59

-1,6%

Þjónustutekjur

4.768

4.879

-110

-2,3%

Eignatekjur

11.767

11.815

-48

-0,4%

Endurgreiðslur annarra

2312

1.799

513

28,5%

Aðrar tekjur

4.498

3.491

1.006

28,8%

Milliviðskipti tekin út

-14.092

-14.744

653

-4,4%

Samtals aðrar tekjur

9.254

7.240

2.014

27,8%

Tekjur alls

58.643

56.191

2.452

4,4%

Eftirfarandi tafla sýnir sundurliðun á greiðslum Reykjavíkurborgar til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og greiðslur Jöfnunarsjóðs til
Reykjavíkurborgar á móti4:
Jöfnunarsjóður

Raun 2013

Áætlun 2013

Frávik

%

Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu vegna grunnskóla

-2.312

-2.158

-154

7,1%

Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgr. v málefna fatlaðra

-2.635

-2.644

9

-0,4%

Samtals greiðslur í Jöfnunarsjóð

-4.947

-4.803

-144

3,0%

2.723

2.800

-78

-2,8%

Framlag vegna sérskóla

741

744

-4

-0,5%

Framlag vegna tónlistarskóla

251

175

76

43,3%

Annað

12

65

-53

-81,6%

3.726

3.785

-59

-1,6%

Greiðslur í Jöfnunarsjóð

Greiðslur frá Jöfnunarsjóði
Framlag vegna málefna fatlaðra

Samtals greiðslur frá Jöfnunarsjóði

4

Greiðslur Jöfnunarsjóðs vegna kostnaðarhlutdeildar ríkisins í húsaleigubótum færast undir aðrar tekjur.

7

28. nóvember 2013
R11080004
Aðrar greiðslur frá Jöfnunarsjóði

Raun 2013

Áætlun 2013

Frávik

%

Almennar húsaleigubætur - hlutur ríkisins

554

398

156

39,1%

Sérstakar húsaleigubætur - hlutur ríkisins

278

269

10

3,6%

Samtals aðrar greiðslur frá Jöfnunarsjóði

832

667

165

24,8%

4.558

4.452

106

2,4%

Heildargreiðslur frá Jöfnunarsjóði

Rekstrargjöld voru 58.241 mkr eða um 1.678 mkr yfir áætlun.
Launakostnaður nam 29.745 mkr og var 475 mkr yfir áætlun eða 1,6%. Annar rekstrarkostnaður nam 23.881 mkr og var 1.267
mkr yfir áætlun.
Rekstrarútgjöld Aðalsjóðs voru um 848 mkr yfir áætlun en Eignasjóðs 154 mkr yfir áætlun. Frávik Aðalsjóðs er að finna í
sameiginlegum kostnaði um 392 mkr, á Skóla- og frístundasviði um 256 mkr og hjá Velferðarsviði 185 mkr. Víða eru tekjur
umfram áætlun á móti viðkomandi útgjöldum. Vísað er í undirkafla sviða vegna frekari skýringa.
Afskriftir námu 2.665 mkr og voru 64 mkr undir áætlun.
Nettó fjármagnsgjöld voru 256 mkr eða 50 mkr lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Fjármagnstekjur Aðalsjóðs voru 446 mkr yfir
áætlun og fjármagnsgjöld í Eignasjóði 397 mkr yfir áætlun. 5 Í ytra umhverfi hefur gengisþróun verið hagstæð og hægt hefur á
verðbólguaukningunni en verðbólga á fyrri hluta ársins var meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Vextir af handbæru fé voru lægri
en áætlað var en arðgreiðslur voru hærri en áætlað hafði verið, hins vegar var fjármagnstekjuskattur yfir áætlun. Nánar er
fjallað um fjármagnsliðinn í næsta kafla.
Heildareignir voru 148.292 mkr, þar af fastafjármunir 126.329 mkr og veltufjármunir 21.963 mkr. Skuldir og skuldbindingar
voru 65.838 mkr og eigið fé 82.454 mkr.
Veltufé frá rekstri nam 4.985 mkr samanborið við áætlað 4.233 mkr. Handbært fé frá rekstri nam 6.817 mkr en áætlun gerði
ráð fyrir 4.233 mkr.
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 4.967 mkr. Sala rekstrarfjármuna nam 57 mkr. Innkomnar greiðslur
vegna gatnagerðargjalda og byggingaréttar námu 1.527 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 430 mkr frá þessum lið. Ný langtímalán
að fjárhæð 2.082 milljónum voru tekin á tímabilinu en afborganir langtímalána og lífeyrisskuldbindinga námu 2.320 mkr.
Handbært fé lækkaði um 156 mkr en áætlun hafði gert ráð meiri lækkun á handbæru fé eða 1.625 mkr. Handbært fé í lok
tímabilsins var 11.608 mkr.
Eftirfarandi kennitölur lýsa fjárhagslegri stöðu A hluta á fyrstu níu mánuðum áranna 2009-2013.6
A- hluti
Eiginfjárhlutfall
Arðsemi eigin fjár
Veltufjárhlutfall

2009
58,9%
0,3%
1,78

2010
60,0%
1,4%
2,12

2011
60,0%
1,7%
1,68

2012
56,7%
-0,1%
1,90

2013
55,6%
0,2%
1,56

*Teknar voru upp nýjar reikningsskilareglur 2010 og voru leigueignir og leiguskuldir og lóðaeignir reiknaðar með
nýjum hætti. Ekki til sambærileg gögn fyrir árið 2009.

A hluti Reykjavíkurborgar sýnir mikinn fjárhagslegan styrk og gott greiðsluhæfi.

5
6

Nánar er fjallað um frávik í kafla um hvorn sjóð fyrir sig.
Sjá lýsingar á kennitölum í viðauka 1.
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Mælaborð A hluta:
(fjárhæðir í mkr)

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Afkoma A hluta var töluvert betri en áætlað var eða jákvæð um 146 mkr. Veltufé frá rekstri nam 4.985 mkr en afborganir
af langtímalánum voru 1.312 mkr.
 Vakin er athygli á því að úttekt tryggingastærðfræðings Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga sýnir að skuldbinding Adeildar LSS hefur hækkað um 13 milljarða umfram eignir m.v. árslok 2010 og þyrfti iðgjald að hækka um tæplega 4
prósentustig. Í samþykktum LSS segir að iðgjald sjóðfélaga skuli nema 4% af launum en iðgjald (mótframlag)
launagreiðanda skal nema 12% en það skal endurskoða árlega í samræmi við niðurstöðu tryggingafræðilegrar athugunar. Ef
iðgjald launagreiðanda hefði verið hækkað af stjórn LSS um 4% í upphafi árs 2011 hefðu útgjöld borgarsjóðs hækkað um
480 mkr á síðasta ári.
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 Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar hjá Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar er færð til samræmis við
fjárhagsáætlun 2013. Ef Landsvirkjunarskuldabréf í eigu sjóðsins væru endurmetin þann 30. september sl. þá væri bókfært
verð bréfanna hærra en áætlun gerði ráð fyrir vegna hærri ávöxtunarkröfu á viðmiðunarflokk (HFF34). Því er gjaldfærsla
lífeyrisskuldbindinga tímabilsins að öðru óbreyttu ofmetin. Vegna mikillar óvissu um árslokagengi skuldabréfanna og
hugsanleg áhrif nýrra kjarasamninga er gjaldfært í samræmi við fjárhagsáætlun 2013.
 Efnahagur A hluta ber vott um áframhaldandi fjárhagslegan styrk. Handbært fé frá rekstri stendur vel undir afborgunum
langtímalána og borgin býr yfir sterkri lausafjárstöðu sem hefur verið byggð upp vegna mögulegrar áhættu vegna ábyrgða á
skuldum B hluta. Mikilvægt er að fylgjast vel með skuldastöðunni og setja borginni viðmið um hámarkshlutfall skulda á
móti eigin fé, að teknu tilliti til stöðu samstæðunnar í heild.
 Huga þarf að álagningu fasteignagjalda á Eignasjóð á ónýttar lóðir Eignarsjóðs.
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3.1 Fjármagnsliðir A hluta
Fjármagnsliður A hluta samanstendur af fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum Aðalsjóðs og fjármagnslið Eignasjóðs. Nettó
fjármagnsgjöld A hluta voru 256 mkr fyrstu 9 mánuði ársins sem er 50 mkr undir áætlun, gert hafði verið ráð fyrir 306 mkr
fjármagnsgjöldum. Nettó fjármunatekjur Aðalsjóðs námu 4.649 mkr en í áætlun var gert ráð fyrir 4.202 mkr. Nettó
fjármagnsgjöld Eignasjóðs voru 4.905 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 4.508 mkr. Frávik frá áætlun skýrast fyrst og fremst af því
að dregið hefur úr verðbólguhraða sem dregur úr fjármagnskostnaði, lægri vöxtum á handbært fé og hærri fjármagnstekjuskatti.
Á móti þessu hefur gengi krónu styrktist, arðgreiðslur, ábyrgðargjald og dráttarvaxtatekjur reyndust hærri en áætlanir gerðu ráð
fyrir.
Raun

Áætlun

Frávik

%

Fjármagnsliður Aðalsjóður

4.648.867

4.202.408

446.460

10,6%

Fjármagnsliður Eignasjóðs

-4.905.045

-4.508.225

-396.821

8,8%

-256.178

-305.817

49.639

Fjármagnsliður A - hluti

Meðfylgjandi mynd sýnir þróun verðbólgu á móti áætlaðri verðbólgu fyrstu 9 mánuði ársins. Í upphafi árs hækkaði verðbólga
mikið en var svo tiltölulega stöðug, hún hækkaði aftur um mitt sumar en hefur síðan þá nálgast áætlun borgarinnar. Áætlun
Reykjavíkurborgar gerði ráð fyrir jafnri verðbólgu í hverjum mánuði. Bilið á milli línanna skýrir aukin frávik vegna verðbólgu,
sem hefur minnkað undanfarna mánuði.

Handbært fé: Handbært fé A hluta í lok tímabilsins var 11.608 mkr og hefur lækkað frá áramótum um 156 mkr en handbært
fé nam 11.764 mkr þann 31.12.2012. Skipting eftir innlánsformum var eftirfarandi:

Lausafjárstaða
Reykjavíkurborgar 30.09.2013

Meðalávöxtun
á ársgrundvelli

Innlán í bönkum

5.448

4,97%

Ríkisbréf

5.908

4,30%

Innlán í erlendri mynt

252

0,11%

Samtals

11.608

Ríkisbréf – Skuldabréfasafn
Skuldabréfasafn Reykjavíkurborgar er í umsjón Íslenskra verðbréfa. Í upphafi árs var viðmiðunarvísitölu safnanna breytt þar
sem fyrri viðmiðunarvísitölur endurspegluðu markaðinn ekki nægilega vel. Í maí voru þær breytingar gerðar á skuldabréfasafni
borgarinnar að Veltusafn og Kjarnasafn voru sameinuð í eitt safn, Veltusafn.
Heildarfjármunir í skuldabréfasafni borgarinnar hjá Íslenskum verðbréfum þann 30.09.2013 námu 5.908 mkr og nam ávöxtun
tímabilsins 4,17%. Ávöxtun viðmiðunarvísitölu safnsins fyrir sama tímabil nam 5,44%. Talsvert flökt getur verið í ávöxtun á
milli einstakra mánaða og missera. Ársávöxtun skuldabréfasafnsins í lok tímabilsins nam 4,30%.
11

28. nóvember 2013
R11080004
Í byrjun mars á þessu ári lánaði Reykjavíkurborg Orkuveitunni rúmlega 3,7 makr í samræmi við samkomulag eigenda og
Orkuveitunnar frá 2011. Lánveitingin var fjármögnuð með sölu skuldabréfa úr skuldabréfasafni borgarsjóðs í febrúar fyrir
rúmlega 2,5 makr. Borgarsjóður greiddi ríkissjóði um 120 mkr í fjármagnstekjuskatt vegna þessarar sölu en ekki hafði verið
áætlað fyrir því í fjárhagsáætlun borgarinnar.
Ávöxtun lausafjár hefur verið heldur lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Vaxtatekjur voru áætlaðar 380 mkr en eru 355 mkr.
Helstu skýringar á frávikum eru að ríkisskuldabréf hafa á tímabilinu gefið lægri ávöxtun en oft áður. Sérstaklega hafa verið
miklar sveiflur á ávöxtun ríkistryggðum Íbúðabréfum en umræður um stöðu Íbúðalánasjóðs hafa áhrif á ávöxtunarkröfuna.
Vextir á bankareikningum hafa hins vegar verið heldur hærri en áætlanir gera ráð fyrir, en ekki er búið að bókfæra áfallnar
vaxtatekjur vegna veltureiknings.
Meðfylgjandi tafla sýnir ávöxtun skuldabréfasafns fyrir hvern mánuð borið saman við viðmiðunarvísitölu.
Mánuður

janúar

febrúar

mars

april

maí

júní

júlí

ágúst

Sept.

VELTUSAFN

2,22%

-0,63%

0,24%

-0,95%

1,49%

-0,67%

1,93%

0,56%

-0,02%

Viðmið

2,43%

-0,47%

0,63%

-0,68%

1,47%

-0,88%

2,17%

0,80%

-0,03%

Lán til B hluta fyrirtækja
Reykjavíkurborg hefur á undanförnum árum lánað B hluta fyrirtækjum umtalsverða fjármuni eins og meðfylgjandi tafla sýnir.
Stærstu lánin eru eigendalánin til Orkuveitu Reykjavíkur sem eru frá 2011 og fyrri hluta árs 2013. Þá lánaði borgarsjóður
Jörundi vegna endurbyggingar húsanna á horni Lækjargötu og Austurstrætis. Þá yfirtók Orkuveitan hlutdeild í skuldabréfaflokki Reykjavíkurborgar frá árinu 2005. Þessi lán bera vexti og eru verðtryggð.
Staða á kröfum Reykjavíkurborgar

30.092013

Vextir

Eigendalán til OR 2011

8.521

4,25%

Eigendalán til OR 2013

3.839

3,05%

Jörundur

1.143

4,0%

Orkuveitan lánshluti

853

3,79%

Samtals

14.357

Innlend lántaka borgarsjóðs
Reykjavíkurborg gefur út skuldabréfaflokkana RVK 09 1 og RVK 19 1 sem skráðir eru í kauphöll. Viðskiptavakt á
eftirmarkaði er í báðum skuldabréfaflokkum. Gerður var nýr aðalmiðlarasamningur um viðskiptavakt í maí við fimm
fjármálastofnanir með árs gildistíma en fyrri samningur var við þrjár fjármálastofnanir. Með því að semja við fleiri aðila má
gera ráð fyrir að dýpt viðskipta með bréfin aukist.
Fjögur skuldabréfaútboð hafa farið fram samkvæmt útgáfuáætlun sem birt var í kauphöll OMX Nasdaq í byrjun árs. Heimild til
stækkunar flokkanna á árinu nemur alls 3.299 mkr að markaðsvirði. Fyrstu 9 mánuði ársins voru tilboð að nafnvirði 1.760 mkr,
tekin en það gerir 2.003 mkr að markaðsvirði. Einnig voru fyrr á árinu gefin út skuldabréf að nafnvirði 400 mkr í RVK 09 1 og
160 mkr í RVK 19 1 vegna lánsbréfaviðskipta við viðskiptavaka. Skipting á milli skuldabréfaflokkana er eftirfarandi:

Stækkun skuldabréfaflokka

Nafnverð Markaðsverð

RVK 09 1

700

1.029

RVK 19 1

1060

974

Samtals

1.760

2.003

Ávöxtunarkrafa verðtryggðra ríkisskuldabréfa lækkaði almennt fyrstu 9 mánuðum ársins. Ávöxtunarkrafa RVK 09 1 og RVK
19 1 lækkaði þó mun meira en krafan á viðmiðunarflokkunum á sama tíma. Ávöxtunarkrafa RVK 09 1 lækkaði úr 3,40% í
síðasta útboði 2012 í 3,01% í útboðinu í apríl 2013. Ávöxtunarkrafa flokksins á eftirmarkaði hefur lækkað enn meira núna á
haustmánuðum. Ávöxtunarkrafa RVK 19 1 lækkaði úr 2,42% í síðasta útboði 2012 í 1,80% í útboði núna í september. Álag á
ávöxtunarkröfu viðmiðunarflokka lækkaði einnig á tímabilinu eða um 57 bp (0,57%) á RVK 09 1 og 33 bp (0,33%) á RVK 19
1.
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Fyrir utan hina virku skuldabréfaflokka borgarinnar, RVK 09 1 og RVK 19 1, er Reykjavikurborg með tvo aðra
skuldabréfaflokka skráða í kauphöll. Þetta eru skuldabréfaflokkar sem gefnir voru út á árinu 1996 og á árinu 2005. Önnur lán
nema óverulegri fjárhæð.
Staða innlendra lána var eftirfarandi m.v. 30.9.2013:
Staða innlendra lána í mkr

31.12.2012

30.09.2013

Skuldabréf útgefin 1996 - RVK 96

2.319

1.996

Skuldabréf útgefin 2005 - RVK 05

1.788

1.723

Skuldabréf útgefin 2009 - RVK 09 1

18.787

19.371

Skuldabréf útgefin 2012 – RVK 19 1

1.128

1.797

Lán frá Lánasjóði sveitarfélaga

838

741

Skuldabréf við jöfnunarsjóð

0

181

Samtals

24.860

25.809

Erlend lántaka borgarsjóðs
Staða erlendra lána 30.9.2013 nam 309 mkr en í ársbyrjun var staða þeirra 519 mkr. Lán í svissneskum frönkum var greitt upp
á fyrri hluta ársins. Eftir þessa uppgreiðslu, þá skuldar Reykjavikurborg lán í japönskum jenum en lokagjaldagi þess er í
desember 2015. Vextir af því láni eru 0,16%.
Ennfremur skal þess getið að gjaldeyriseign nemur í lok tímabilsins 252 mkr eða 82% af höfuðstól JPY lánsins í íslenskum
krónum miðað við gengi þann 30.09.2013, misræmi í erlendum og innlendum eignum A hluta er því lítið.
Staða lána Reykjavíkurborgar eftir myntum:
Staða erlendra lána í mkr

31.12.2012

30.09.2013

JPY

374

309

CHF

145

0

Samtals

519

309

Skulda- og áhættustýring
Stærsta áhættan sem snýr að fjármagnslið A hluta er verðbólguáhætta. Skuldir borgarinnar eru að mestu leyti verðtryggðar og
hækka samhliða aukinni verðbólgu. Reykjavíkurborg á einnig verðtryggðar eignir, stærst er eigendalán til Orkuveitunnar frá
árunum 2011 og 2013. Skuldabréfasafn borgarinnar sem er í vörslu Íslenskra verðbréfa er um 66% verðtryggt. Lausafé á
bankareikningum er óverðtryggt. Verðtryggðar skuldir eru hærri en verðtryggðar eignir og því ber Reykjavíkurborg kostnað
vegna aukinnar verðbólgu. Það hefur verið metið um 250 mkr fyrir hvert prósentustig sem verðbólga fer umfram áætlaða
verðbólgu í fjárhagsáætlun.
Erlend lán hafa minnkað mikið og er áhætta vegna þeirra hverfandi.
Markmið fjárstýringar er að tryggja virka lánastýringu sem miðast við að lágmarka fjármagnskostnað og virka
lausafjárstýringu sem miðast við að tryggja hámarksávöxtun lausafjár og að Reykjavíkurborg eigi ávallt nægjanlegt laust fé til
að standa við skuldbindingar sínar.
Reglulega er skoðað hvort greiða eigi upp eldri skuldir borgarsjóðs og við útgáfu nýrra skuldabréfaflokka er ávallt gætt að því
að greiðsluflæði falli sem best að áætluðu framtíðartekjuflæði.
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Heimildir fjárstýringar varðandi vörslu á lausu fé takmarkast við innlánsreikninga hjá bankastofnunum og skuldabréfum
gefnum út af ríkinu eða með ríkisábyrgð. Leitast er við að vera ekki með laust fé allt í sömu bankastofnun auk þess sem laust
fé, sem ekki þarf að nýta til skamms tíma, er sett á bundna innlánsreikninga með hærri ávöxtun en lausir reikningar.
Skuldabréfaeign borgarinnar er vel dreifð í verðtryggðum og óverðtryggðum bréfum til mislangs tíma.

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Í forsendum fjárhagsáætlunar 2013 var gert ráð fyrir að 1% hærri/lægri verðbólga hækkaði/lækkaði fjármagnsgjöld um
250 mkr hjá A hluta borgarinnar. Fyrstu 9 mánuði ársins voru gefin út verðtryggð skuldabréf fyrir 2.003 mkr sem þýðir að
þessi áhætta hefur hækkað um 20 mkr frá áramótum hjá A hluta borgarinnar. Verðbólga fyrstu 9 mánuði ársins var 0,4%
hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2013. Þannig hefur verðbólga að öðru óbreyttu leitt til 100 mkr útgjaldaauka.
 Reglulega er skoðað hvort hagkvæmt sé að greiða upp eldri skuldir borgarsjóðs. Flestir skuldabréfaflokkar borgarinnar eru
óuppgreiðanlegir en þó er hægt að greiða upp skuldabréfaflokkinn RVK 05 og lánið frá Lánasjóði sveitarfélaga.
Ávöxtunarkrafa á skuldabréfaflokkum borgarinnar hefur farið lækkandi á árinu og því nauðsynlegt að skoða þetta
reglulega.

3.2 Aðalsjóður
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs var neikvæð um 1.868 mkr en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að niðurstaðan yrði neikvæð um
2.851 mkr og var niðurstaðan því um 983 mkr betri en áætlað var. Helstu skýringar á betri afkomu er að finna í aukningu
annarra rekstrartekna sem voru 966 mkr yfir áætlun og auknum skatttekjum sem voru 479 mkr hærri en áætlað var.
Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu Aðalsjóðs á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða
áætlun). Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.
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Rekstrartekjur voru 59.520 mkr eða 1.385 mkr umfram áætlun.
Skatttekjur voru 46.543 mkr eða 479 mkr umfram áætlun og tekjur frá Jöfnunarsjóði voru 3.726 mkr og voru 59 mkr undir
áætlun. 7
Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 9.252 mkr og voru 966 mkr yfir áætlun sem má einkum rekja til þess að sameiginlegur
kostnaður var 357 mkr yfir áætlun í tekjum, Velferðarsvið 298 mkr, Skóla- og frístundasvið 188 mkr, og Íþrótta- og
tómstundasvið 92 mkr yfir áætlun. Vísað er í Viðauka 4 um innheimtuárangur.
Rekstrargjöld voru 66.037 mkr eða 848 mkr yfir áætlun. Launakostnaður var 28.943 mkr eða 486 mkr yfir áætlun eða 1,7%.
Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar á tímabilinu er í takt við áætlun. Annar rekstrarkostnaður var 35.143 mkr sem er 362 mkr
7

Sjá umfjöllun framar í kafla 3 um A-hluta bls. 6.
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eða 1% yfir áætlun. Þar af voru Skóla- og frístundasvið, Umhverfis- og skipulagsvið, Velferðarsvið og Íþrótta og
tómstundasvið yfir áætlun, en sameiginlegur kostnaður, Menningar- og ferðamálasvið ásamt Skrifstofum miðlægrar stjórnsýslu
undir áætlun8.
Nettó fjármunatekjur voru 4.649 mkr eða 446 mkr umfram áætlun, en hærri fjármunatekjur Aðalsjóðs endurspeglast af því
að vaxtatekjur og verðbætur voru um 3.917 mkr eða um 516 mkr umfram áætlun auk þess voru arðgreiðslur 212 mkr eða 82
mkr hærri en áætlað var. Hins vegar var fjármagntekjuskattur 252 mkr eða 173 mkr hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir.
Heildareignir voru 86.671 mkr, þar af fastafjármunir 63.887 mkr og veltufjármunir 22.784 mkr. Skuldir og skuldbindingar
voru 29.744 mkr og eigið fé 56.926 mkr. Handbært fé í lok tímabils var 11.379 mkr.
Ábendingar Fjármálaskrifstofu


Ósamþykktir og ógjaldfærðir reikningar hjá Aðalsjóði námu 80,4 mkr, þar af eru ósamþykktir reikningar hjá Skóla- og
frístundasviði 35,7 mkr, hjá miðlægri stjórnsýslu um 14 mkr og hjá Íþrótta- og tómstundasviði 12,8 mkr. Ef þessir
reikningar eru lögmætar kröfur á Reykjavíkurborg gæti sá hluti sem ætti að gjaldfæra á tímabilinu numið 80,4 mkr og
rekstrarniðurstaðan nú verið of há sem því nemur. Brýnt er að samþykkja lögmæta reikninga undir réttu tímabili til að
rekstrarreikningurinn gefi gleggri mynd af rekstri borgarinnar.

3.2.1

Íþrótta- og tómstundasvið

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu í rekstri Íþrótta- og tómstundasviðs á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við
fjárhagsáætlun (endurskoðaða áætlun). Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum
króna.
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Rekstrarniðurstaða Íþrótta- og tómstundasviðs var 4.376,1 mkr eða 81 mkr undir áætlun tímabilsins. En vakin er athygli á því
að greiðslur styrkja til ÍBR vegna þjónustusamninga við íþróttafélögin hafa hliðrast og munu leggjast af meiri þunga á síðustu
3 mánuði ársins.
Tekjur:
Tekjur ÍTR voru 815,1 mkr, sem er 92,4 mkr eða 12,8% yfir áætlun. Tekjur sundlauga eru 22,8 mkr yfir áætlun, og skýrist það
að langmestu leiti af aukinni sölu á vörum í endursölu og þá helst í strætókortum en þar er framlegð einungis 5% og hefur þar
af leiðandi ekki mikinn rekstrarlegan ávinning. Tekjur í Fjölskyldu- og húsdýragarði eru 17,1 mkr hærri einkum vegna
aukinnar veitingasölu.

8
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Launakostnaður:
Laun og launatengd gjöld voru um 1.070,7 mkr, sem er 5,5 mkr eða 0,5% yfir áætlun. Launakostnaður í sundlaugum var 10,7
mkr undir áætlun. Skíðabrekkur í hverfum eru 4,7 mkr undir launaáætlun þar sem útlagður launakostnaður frístundamiðstöðvar
vegna vinnu starfsmanna í skíðabrekkunum var færður undir annan rekstrarkostnað.
Annar rekstarkostnaður:
Annar rekstrarkostnaður var um 4.120,5 mkr, sem er 16,3 mkr eða 0,4% yfir áætlun. Hliðrun hefur orðið á greiðslum til ÍBR
vegna þjónustusamninga við íþróttafélögin og eru um 65 mkr undir áætlun. Hins vegar hafa fallið til aukin útgjöld vegna meiri
veltu í veitingasölu starfsstaða.
Umfjöllun um þjónustuþætti
Húsaleigu- og æfingastyrkir: Kostnaður vegna húsaleigu- og æfingastyrkja var 1.475 mkr, sem er 70 mkr eða 4,9% undir
áætlun. Það hefur orðið hliðrun á styrkjagreiðslum til ÍBR, búið er að greiða 88 mkr minna en greiðsluáætlun gerði ráð fyrir
vegna hliðrunar á milli tímabila.
Sundlaugar: Kostnaður vegna reksturs sundlauga var um 821,9 mkr sem er 8,9 mkr eða 1 % yfir áætlun. Af kostnaði við
rekstur sundlauganna er innri leiga til eignarsjóðs 520,4 mkr eða 63,3% af nettó kostnaði. Tekjur sundlauga eru 22,8 mkr yfir
áætlun. Þá eru tekjur vegna aðgangseyris 2,1 mkr undir áætlun, sem má rekja til minni aðsóknar í sundlaugar yfir sumartímann,
þá var einnig veitingarsala 2,9 mkr undir áætlun. Aðrar tekjur eru 39,8 mkr yfir áætlun og skýrist það að langmestu leiti að
aukningu í sölu á strætókortum sem er með mjög lága framlegð. Launakostnaður í sundlaugum er 10,7 mkr undir áætlun.
Helstu skýringar á þeirri lækkun er hagræðing sundlauga á vöktum og tímavinnu til að halda yfirvinnu í lámarki ásamt því að
ekki hefur verið ráðið strax í nokkrar stöður sem að losnað hafa á árinu. Annar kostnaður er 43,5 mkr yfir áætlun sem rekja má
til hærri kostnaðar við kaup á strætókortum ásamt aðföngum í veitingasölu. Einnig hefur minniháttar viðhald á fasteignum og
orkukostnaður farið yfir áætlun.
Laugardalslaug er 18,1 mkr yfir áætlun og þar af er launakostnaður 4,7 mkr yfir áætlun. Skýrist það af tímabundin aukningu á
starfskrafti í afgreiðslu vegna bilunnar í aðgangsstýringarkerfi og kröfu heilbrigðiseftirlitsins vegna aukningar starfsmanna við
laugargæslu þar sem að nú verða að vera tveir laugarverðir að við innilaug, þar sem áður hefur verið einn laugavörður og er
þetta er aukning um þrjú stöðugildi sem ekki var reiknað með í áætlun. Þessum tveimur hlutum var mætt með
endurskipulagningu á vaktarkerfi hliðrum á starfsfólki og hefur verið náð að hagræða til að mæta þessum breytingum.
Aðgangseyrir í Laugardalslaugina er 8 mkr undir áætlun. Skýra má þá lækkun af minnkandi aðsókn vegna veðurs í sumar og
framkvæmdum sem stóðu yfir á árinu. Annar rekstrarkostnaður er 11,8 mkr yfir áætlun og er hann til kominn vegna aukninga á
keyptum vörum til endursölu og endurnýjum á áhöldum og búnaði sem má rekja til framkvæmda.
Frístundakort: Kostnaður vegna frístundakorta var 298,4 mkr sem er 16,8 mkr eða 6% yfir áætlun. Ráðstafanir eru meiri en
gert var ráð fyrir á tímabilinu en á móti kemur að úthlutun úr styrkjaliðum sem heyra undir verkefnin „Ódýrari frístundir“ og
„5% reglur frístundakortsins“ eru töluvert lægri en áætlun. Fyrirséð er að kostnaður vegna frístundakortsins fari fram úr áætlun
vegna aukinnar nýtingar líkt og síðastliðin ár.
Styrkir til íþrótta- og æskulýðsmála: Styrkir til íþrótta- og æskulýðsmála eru 16,6 mkr og eru 3,1 mkr yfir áætlun.
Annað: Fjölskyldu- og húsdýragarður er 6,6 mkr undir áætlun. Annar kostnaður í garðinum er 6,6 mkr yfir áætlun sem að
mestu má rekja til hækkunar á vörum til endursölu eða um 4,1 mkr. Launakostnaður er 2,2 mkr yfir áætlun og tekjur eru 17,1
mkr yfir áætlun sem er að mestu tilkomin vegna meiri veitingasölu.
Hitt húsið er 19 mkr undir áætlun. Tekjur eru þar 15,8 mkr yfir áætlun og af því eru 10 mkr styrkir og framlög sem Hitt Húsið
hefur aflað fyrir ýmsum verkefnum sem eru þar í gangi. Launakostnaður er þar 6,5 mkr undir áætlun og annar
rekstrarkostnaður er 2,9 mkr yfir áætlun.
Ylströndin er 3,8 mkr yfir áætlun. Tekjur er 1,3 mkr yfir áætlun. Annar kostnaður er 1,3 mkr yfir áætlun sem má rekja til
aukins kostnaðar vegna viðhalds og endurnýjun á búnaði. Þá fór launakostnaður ylstrandarinnar fram út áætlun um 3,8 mkr.
Siglunes er 2,3 mkr yfir áætlun. Tekjur eru 1,3 mkr yfir áætlun vegna aukinnar þátttöku í sumarnámskeiðum. Launakostnaður
er 3,3 mkr yfir áætlun vegna kostnaðar við atvinnuátaksverkefni sem á eftir að leiðréttast að hluta. Annar kostnaður er 0,4 mkr
yfir áætlun.
Kynningar- og markaðsmál eru 3,9 mkr yfir áætlun. Skýrist það annars vegar af kynningum á framkvæmdum í Laugardalslaug
og hins vegar vegna kynninga til erlendra ferðamanna en sá hluti lenti í meira mæli yfir sumarið og mun leggjast minna á síðari
hluta ársins.
Þjónusta við félög er 1,4 mkr undir áætlun sem skýrist af því að kostnaður vegna sláttar og viðhalds hefur verið minna en
áætlun gerði ráð fyrir.
Hátíðahöldin 17. júní eru 1,9 mkr yfir áætlun.
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Ábendingar Fjármálaskrifstofu


Ábending frá ITR hefur borist fjármálaskrifstofu um að frístundakort muni væntanlega fara um 25 mkr fram úr áætlun á
árinu, enda er úthlutunarkerfið þannig sett upp að það er óháð áætlun og erfitt að stýra útgjöldum nema að reglum verði
breytt.



Ábending frá ITR hefur borist um að útgjöld Laugardalslaugar muni fara yfir áætlun vegna kröfu heilbrigðiseftirlitsins um
að tveir laugarverðir annist gæslu við innilaug þar sem áður hefur verið einn laugavörður og er þetta aukning um þrjú
stöðugildi.

3.2.2

Menningar- og ferðamálasvið

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu í rekstri Menningar- og ferðamálasviðs á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við
fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í
milljónum króna.
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Rekstrarniðurstaða Menningar- og ferðamálasviðs var 2.613 mkr og er það 86 mkr eða 3,18% undir fjárheimildum tímabilsins.
Tekjur:
Tekjur eru 193 mkr, sem eru 30 mkr yfir áætlun eða 18,15%. Helstu skýringar eru að tekjur af aðgangseyri eru hærri en áætlun
gerði ráð fyrir og tekjur vegna samstarfsverkefna á Höfuðborgarstofu bókast fyrr en rekstraráætlun gerir ráð fyrir. Þá fékkst
styrkur úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir Viðey sem ekki var áætlun. Á móti kemur að tekjur í Gerðubergi eru lægri
vegna minni leigu á sölum.
Launakostnaður:
Laun og launatengd gjöld eru 652 mkr, það er 1 mkr undir fjárheimildum eða 0,07%. Frávik eru óveruleg og gert er ráð fyrir
að áætlun ársins standist.
Annar rekstarkostnaður:
Annar rekstrarkostnaður er 2.154 mkr, sem er 57 mkr undir fjárheimildum eða 2,57%. Helstu frávik eru vegna þess að
reikningar berast hægar en rekstraráætlun tímabilsins gerir ráð fyrir og nokkur verkefni ársins fara síðar af stað. Frekari
greiningar koma undir viðeigandi liðum hér á eftir.
Styrkir og samstarfssamningar: Kostnaður sviðsins vegna þessa liðar nam 891 mkr, eða 0,1% yfir fjárheimildum. Útgreiddir
styrkir sem ráðið úthlutar eru um 1 mkr yfir rekstraráætlun tímabilsins. Liðurinn mun verða skv. fjárheimildum í lok árs.
Borgarbókarsafn: Kostnaður vegna reksturs Borgarbókasafnsins er 444 mkr, það er 10,8 mkr eða 2,4% undir fjárheimildum.
Frávik má að stærstum hluta rekja til þess að innkaup á safnkosti er undir rekstraráætlun tímabilsins. Unnið er að
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umfangsmikilli greiningu og grisjun á safnkosti Borgarbókasafns samhliða innleiðingu á RFID-örgjörvamerkingu safnkostsins
sem lýkur í október, en samhliða innleiðingunni er greint hvar þarf að bæta safnkost og hvar nauðsynlegt er að endurnýja eldri
kost. Þá eru tekjur aðeins yfir áætlun tímabilsins, á móti kemur aukinn kostnaður við rekstur bókabílsins sem nú er orðinn 13
ára gamall og viðhaldsþörf meiri en áætlun gerði ráð fyrir. Á umliðnum árum hefur verið hagrætt mjög í starfsmannahaldi
safnsins. Sama þjónustustigi hefur þó verið unnt að halda úti með því að taka virkan þátt í átaksverkefnum fyrir atvinnulausa.
Borgarbókasafnið hefur fengið til liðs við safnið 7 starfsmenn á vegum verkefnisins á fyrstu 6 mánuðum þessa árs. Gestum
fækkar um 1% milli ára og útlán minnka um 7%.
Listasafn Reykjavíkur: Kostnaður við rekstur Listasafnsins er 254 mkr sem er 2,3 mkr eða 0,9% yfir rekstrar-áætlun
tímabilsins. Tekjur af aðgangseyri eru hærri en áætlað hafði verið sem nemur um 13% eða 2,7 mkr. Á móti kemur að tekjur af
húsaleigu og vörusölu eru lægri en áætlað var. Kostnaður við afmælissýninguna Flæði er umfram áætlun þar sem umfang
sýningarinnar varð talsvert meira en gert var ráð fyrir. Þegar hefur verið brugðist við með því að minnka umfang annarra
verkefna safnsins á síðari hluta ársins til að mæta þessu. Engar vísbendingar eru um annað en að safnið verði rekið innan
fjárheimilda ársins. Gestafjöldi fyrstu 9 mánuðina eru 22% fleiri samanborði við sama tímabil síðasta árs.
Minjasafn Reykjavíkur: Kostnaður vegna rekstrar Minjasafns Reykjavíkur var 139 mkr eða tæpum 12% undir rekstraráætlun.
Frávikin eru fyrst og fremst tilkomin vegna þess að tekjur af aðgangseyri eru töluvert hærri en áætlun gerði ráð fyrir og munar
þar fyrst og fremst um fjölgun erlendra ferðamanna á Landnámssýningunni. Þá hafa viðhaldsverkefni á Árbæjarsafni dregist
þar sem veðurskilyrði í sumar reyndust óhentug. Gestum Árbæjarsafns fækkaði um 11% milli ára og er fækkunin helst meðal
þeirra sem ekki greiða aðgangseyri það er barna í frístundastarfi og eldri borgara, líklegt er að rekja megi fækkunina til
óhagstæðs veðurfars í Reykjavík sl. sumar. Á Landnámssýningunni fjölgaði gestum hins vegar um 31% á milli ára og má það
fyrst og fremst rekja til fjölgunar erlendra ferðamanna. Gert er ráð fyrir að rekstur Minjasafnsins verði innan fjárheimilda í lok
árs
Aðrar menningarstofnanir: Kostnaður vegna reksturs annarra menningarstofnana er 143 mkr það er um 6,3% undir
fjárheimildum. Umfang rekstrar Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs var 65 mkr og þar er reksturinn í járnum vegna
tekjutaps af salarleigu, auk þess sem launaliður er umfram áætlun vegna afleysinga sökum veikinda á vordögum. Gestum
Menningamiðstöðvarinnar fjölgaði um 1% milli ára. Rekstur Viðeyjar stóð í 44 mkr og er undir rekstraráætlun tímabilsins sem
nemur 21% og er fyrst og fremst tilkomið vegna styrkja frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem ekki voru á áætlun og
vegna reikninga sem berast síðar en rekstraráætlun gerir ráð fyrir. Staðfestar tölur um gestafjölda í Viðey hafa ekki borist frá
samstarfsaðilum en vísbendingar gefa tilefni til að ætla að gestafjöldi fyrstu 9 mánuði ársins standi í stað miðað við sama
tímabil í fyrra. Kostnaður við rekstur Ljósmyndasafnsins er 34 mkr og er nánast á pari. Gestum Ljósmyndasafnsins fjölgaði um
24% milli ára. Gert er ráð fyrir að rekstur þessara stofnana verði innan fjárheimilda í lok árs.
Höfuðborgarstofa: Kostnaður vegna Höfuðborgarstofu nemur um 105 mkr það er 9,6% undir áætlun tímabilsins. Frávikin eru
að mestu unnt að rekja til þess að tekjur bókast hraðar en áætlun gerði ráð fyrir, þá berast reikningar hægar auk þess sem
verkefni í markaðsdeild fara seinna af stað en rekstraráætlun gerir ráð fyrir. Gestum Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna
fjölgaði um 15% á fyrstu 9 mánuðum ársins samanborið við síðasta ár. Rekstur Höfuðborgarstofu verður innan fjárheimilda í
lok árs.
Framlög: Framlag Reykjavíkurborgar til Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúss, er um 409 mkr við 9 mánaða uppgjör og er það
um 1,5% undir rekstraráætlun tímabilsins. Frávikin eru tilkomin vegna kreditreiknings sem barst á vordögum þar sem
endurskoðandi hússins gerði athugasemdir við útreikninga á verðbótum. Þá hefur áætlað framlag til Austurhafnar ekki verið
greitt.
Framlög til Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru samkvæmt lögum 18% af rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar. Fyrstu 9 mánuði
ársins hafa framlögin verið rúmar 122 mkr og eru innan fjárheimilda. Ársreikningur 2012 barst á vordögum og sýnir að
rekstur hljómsveitarinnar fór um 68 mkr fram úr fjárheimildum. Gerð er krafa um að Reykjavíkurborg greiði 18% hlutdeild í
taprekstri sveitarinnar eða um 12,2 mkr auk þess sem hlutdeild í vanreiknuðu mótframlagi í lífeyrissjóð fyrir árið 2012 er um
3,5mkr.
Rekstraruppgjör fyrstu 9 mánuði ársins sýnir að rekstur sviðsins er undir rekstraráætlun og engar vísbendingar um annað en að
rekstur sviðins verði innan fjárheimilda í lok árs.
Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Rekstur Menningar- og ferðamálasviðs var í jafnvægi og í samræmi við fjárheimildir.
 Samkvæmt lögum ber Reykjavikurborg að greiða 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem felur í sér
óvissu um útgjöld þar sem borgin hefur ekki ákvörðunarvald yfir rekstri S.Í. Rekstur Sinfóníuhljómsveitarinnar hefur
ítrekað farið fram úr fjárheimildum undanfarin ár. Fyrir rekstarárið 2012 þá fór reksturinn um 68 mkr fram úr heimildum.
Fjárkrafa á Menningar- og ferðamálsvið nemur því samtals 15,7 mkr. Nauðsynlegt er að fá uppgjör frá Fjársýslu ríkisins og
Ríkisendurskoðun flýtt þannig að kostnaður færist á rétt uppgjörstímabil en færist ekki á milli ára eins og reyndin hefur
verið undanfarin ár, með tilheyrandi framúrkeyrslu fjárheimilda.
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3.2.3

Skóla- og frístundasvið

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu í rekstri skóla- og frístundasviðs á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við
endurskoðaða áætlun ársins. Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Skóla- og frístundasvið
9 mánaða uppgjör 2013

30.000

24.905

24.839

25.000

Mkr.

20.000
16.140

16.215

15.000
11.289

10.959

10.000
5.000

2.524

2.336

0
Rekstrartekjur samtals

Laun & tengd gjöld

Annar rekstarkostnaður

Raun 2013

Rekstur SFS (mkr)
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Rekstrarniðurstaða

Áætlun 2013

Raun 2013 Áætlun 2013
2.524
2.336
16.140
16.215
11.289
10.959
24.905

Rekstrarniðurstaða

24.839

Frávik
189
-75
330

%
8,07%
-0,46%
3,01%

67

0,27%

Rekstrarniðurstaða skóla- og frístundasviðs er 24.905 mkr sem er 67 mkr yfir áætlun tímabilsins.
Tekjur: Tekjur eru 2.524 mkr sem er um 189 mkr yfir áætlun eða 8%. Þar af eru tekjur grunnskólahluta 196 mkr yfir áætlun
eða 25%. Hjá leikskólahluta eru tekjur um 10 mkr undir áætlun eða 1%. Tekjur frístundahluta eru 9 mkr undir áætlun eða 2%.
Yfirstjórn og miðlægir liðir eru með tekjur upp á 9 mkr sem ekki var áætlað fyrir. Tekjur listmála og námsflokka eru um 2 mkr
yfir áætlun eða 7%.
Launakostnaður: Laun og launatengd gjöld eru 16.140 mkr sem er um 75 mkr undir áætlun. Þar af eru laun grunnskólahluta
um 56 mkr undir áætlun eða 1%. Hjá leikskólahluta er launakostnaður 59 mkr undir áætlun eða 1%. Launakostnaður
frístundahluta er 58 mkr yfir áætlun á tímabilinu eða 5%. Launakostnaður yfirstjórnar/miðlægra liða er um 14 mkr undir
áætlun eða 3%. Launakostnaður listmála og námsflokka er 4 mkr undir áætlun eða 2%.
Annar rekstrarkostnaður: Annar rekstrarkostnaður er 11.289 mkr sem er 330 mkr yfir áætlun eða 3%. Þar af er annar
kostnaður grunnskólahluta 351 mkr yfir áætlun eða 6%. Hjá leikskólahluta er annar kostnaður 2 mkr undir áætlun. Annar
kostnaður hjá frístundahluta er um 6 mkr undir áætlun eða 1%. Annar kostnaður hjá yfirstjórn/miðlægum liðum er um 16 mkr
undir áætlun eða 8%. Annar kostnaður listmála og námsflokka er 4 mkr yfir áætlun.

Grunnskólahluti
Grunnskólahluti SFS er 0,7% yfir áætlun ársins eða 99 mkr.
Grunnskólahluti (mkr)
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Rekstrarniðurstaða

Raun 2013 Áætlun 2013
975
779
8.712
8.768
6.627
6.276
14.364
14.265

Frávik
196
-56
351
99

%
25,2%
-0,6%
5,6%
0,7%

Tekjur grunnskólahluta eru 975 mkr sem er um 196 mkr eða 25% hærri en áætlun. Helstu frávik eru að tekjur vegna sölu á
máltíðum í grunnskólum voru 28 mkr lægri en áætlað var en tekjur vegna uppgjörs sveitarfélaga vegna skólakostnaðar
nemenda sem sækja skóla utan síns lögheimilissveitarfélags eru 85 mkr umfram áætlun. Húsaleiga, leiga af
íþróttamannvirkjum og aðrar sértekjur eru 24 mkr umfram áætlun. Frávik annarra tekjuliða grunnskólahluta skýrast af
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framlögum og styrkjum sem skólarnir sækja um en ekki er áætlað fyrir, til dæmis framlög vegna námsleyfa kennara 73 mkr og
aðrir styrkir 60 mkr. Kostnaður bókast á móti styrkjunum, ýmist á laun eða annan rekstrarkostnað.
Launakostnaður grunnskólahluta er 8.712 mkr sem er um 56 mkr eða 1% undir áætlun. Á launakostnað er áætlað fyrir
kostnaðarliðum sem skólastjórnendur hafa val um að ýmist ráða starfsfólk í eða kaupa frá þriðja aðila, til dæmis ræstingar. Að
teknu tilliti til þessa er launakostnaður 7 mkr umfram áætlun eða 0,1%.
Annar rekstrarkostnaður er 6.672 mkr sem er um 351 mkr eða 6% yfir áætlun. Helstu frávik skýrast af aðkeyptri þjónustu
sem áætlað er fyrir launamegin, hærri innkaupum í mötuneyti og hærri orkukostnaði en áætlað var fyrir. Aðrir liðir eru 111
mkr yfir áætlun eða 1,8%.
Borgarreknir grunnskólar og tengdir liðir (endurúthlutunarpottar og sameiginlegur kostnaður)
Borgarreknir grunnskólar: Kostnaður vegna reksturs borgarrekinna grunnskóla og tengdra liða (að meðtöldum sér- og
sameinuðum skólum) er 13.904 mkr. Áætlun er 13.814 mkr fyrir grunnskóla og tengda liði og er kostnaður því 91 mkr
umfram áætlun eða 0,7%.
Á tímabilinu eru 21 grunnskóli af 36 (með sér- og sameinuðum skólum) með hallarekstur en 15 með afgang.
Samanlagður halli grunnskólanna 20 er 119 mkr. Einn grunnskóli er 4% eða meira yfir áætlun, Dalskóli, en hann er með
4,1% halla eða 8 mkr. Samanlagður afgangur grunnskólanna 15 er 74 mkr. Vogaskóli er með mestan afgang í prósentum
4,0% eða 15 mkr.








Eftirfarandi grunnskóli er með 4% eða meiri halla sem er 8 mkr.
Dalskóli (sameinaður) er með 4,1% halla eða 8 mkr. Frávikin liggja í 5,5 mkr öðrum rekstrarkostnaði og 0,5 mkr
launakostnaði en tekjur eru 2 mkr undir áætlun.
Eftirfarandi grunnskólar eru með 2% – 3,9% halla sem gerir samtals 54 mkr.
Norðlingaskóli (sameinaður) er með 3,9% halla eða 19 mkr. Frávikin liggja í 24 mkr öðrum rekstrarkostnaði en
launakostnaður er 4 mkr undir áætlun og tekjur eru 1 mkr yfir áætlun.
Ölduselsskóli er með 3,8% halla eða 18 mkr. Frávikin liggja í 6,5 mkr launakostnaði, 11 mkr í öðrum rekstarkostnaði
og tekjur eru 0,5 mkr undir áætlun.
Ártúnsskóli (sameinaður) er með 2,6% halla eða 6 mkr. Frávikin liggja í 6 mkr öðrum rekstrarkostnaði og tekjur eru
5 mkr undir á ætlun en launakostnaður er 5 mkr undir áætlun.
Klébergsskóli (sameinaður) er með 2,3% halla eða 5 mkr. Frávikin liggja í 3 mkr launakostnaði, 4 mkr í öðrum
rekstarkostnaði en tekjur eru 2 mkr yfir áætlun.
Grandaskóli er með 2,2% halla eða 6 mkr. Frávikin liggja í 2 mkr launakostnaði, 5 mkr í öðrum rekstarkostnaði en
tekjur eru 1 mkr yfir áætlun.
Fimmtán grunnskólar eru með halla innan við 2% þar sem hallinn er frá 300 þús kr til 10 mkr.

Langtímaveikindapottur er með 75 mkr halla á tímabilinu.
Sérkennslupottur er með um 19 mkr afgang á tímabilinu.
Nýbúakennslupottur er með 9 mkr afgang á tímabilinu þar sem fjöldi þjónustuþega og þjónustuþyngd var minni en gert
var ráð fyrir.
Skólaakstur er með 21 mkr halla eða 19% yfir áætlun. Aukningin stafar fyrst og fremst af auknu ósamræmi milli
skólanna í upphafi og lok skóla og er því samnýting bíla mikið minni en áætlun gerði ráð fyrir.
Sjálfstætt starfandi grunnskólar. Kostnaður nemur 681 mkr og er 1,9% yfir áætlun eða 9 mkr.

Leikskólahluti
Leikskólahluti SFS er 0,7% undir áætlun á tímabilinu eða 51 mkr. Nánari skýringar koma hér fyrir neðan:
Leikskólahluti (mkr)
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Rekstrarniðurstaða

Raun 2013 Áætlun 2013
1.113
1.123
5.501
5.559
3.097
3.100
7.485
7.536

Frávik
-10
-58
-3
-51

%
-0,9%
-1,0%
-0,1%
-0,7%

Tekjur leikskólahluta eru um 10 mkr undir áætlun sem skýrist að stærstum hluta af lægra meðalgjaldi fyrir hvert barn og færri
börnum en áætlað var.
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Launakostnaður leikskólahluta er rúmlega 58 mkr undir áætlun. Þar af er launakostnaður borgarrekinna leikskóla 198 mkr
undir áætlun, sérkennsla er 111 mkr yfir áætlun, endurúthlutun 12 mkr yfir áætlun og langtímaveikindi 17 mkr yfir áætlun.
Fjöldi barna er að meðaltali 71 barni færra en áætlun og fjöldi stöðugilda er að meðaltali um 4 yfir áætlun en yfirvinnukvótinn
er að meðaltali um 984 tímum undir áætlun á mánuði.
Annar rekstrarkostnaður leikskólahluta er rúmlega 3 mkr undir áætlun. Þar af er annar rekstrarkostnaður borgarrekinna
leikskóla 62 mkr yfir áætlun, sérkennsla 13 mkr yfir áætlun, dagforeldrar 6,5 mkr yfir áætlun, sjálfstætt starfandi leikskólar 33
mkr undir áætlun og endurúthlutun 46,5 mkr undir áætlun.
Hjá leikskólum borgarinnar er endurnýjun og viðhald á áhöldum, búnaði og skrifstofuvélum rúmlega 38 mkr yfir áætlun.
Magntölutafla:
Janúar - September
(meðaltal)
Borgarreknir leikskólar
Samreknir leik-og grunnskólar
Sjálfstætt starfandi leikskólar
Dagforeldrar

Raunfjöldi
barna
5.820
134
1.034
895

Áætlaður
fjöldi barna
5.891
134
1.141
895

Mismunur
-71
0
-107
0

Raunfjöldi
dvalargilda
54.630
1.293
11.696

Áætlaður fj.
dvalargilda*
58.619
1.305
11.991

Mismunur
-3.989
-12
-295

Borgarreknir leikskólar og tengdir liðir: Kostnaður vegna borgarrekinna leikskóla og tengdra liða var 6.108 mkr, áætlun
tímabilsins er 6.133 mkr og var liðurinn því 25 mkr undir áætlun.
Talsverð breidd var í rekstrarniðurstöðum einstakra leikskóla, frá 12% afgangi í 4% hallarekstur. Af 62 borgarreknum
leikskólum voru 12 reknir með halla. Samtals voru þessir 12 leikskólar með halla að fjárhæð 16 mkr. Leikskólinn
Bjartahlíð var með mestan rekstrarhalla í prósentum, 3,6% eða 5,1 mkr. Alls voru 50 leikskólar með rekstrarafgang,
samtals að fjárhæð 173 mkr. Leikskólinn Lyngheimar var með mestan rekstrarafgang í prósentum, 11,7% eða 6 mkr.
Nettó rekstrarafgangur borgarrekinna leikskóla var því 157 mkr.
Eftirfarandi leikskólar eru með 2% - 3,9% halla sem gera samtals tæplega 11,1 mkr.
 Bjartahlíð er með 3,6% halla eða 5,1 mkr. Frávikin liggja í 4,5 mkr launakostnaði og 600 þús. í öðrum
rekstrarkostnaði.
 Seljakot er með 3% halla eða 1,9 mkr. Frávikin liggja í 1,2 mkr launakostnaði og 700 þús. í öðrum rekstrarkostnaði.
 Sunnufold er með 2,8% halla eða 4,2 mkr. Frávikin liggja í 1,3 mkr launakostnaði og 2,9 mkr í öðrum
rekstrarkostnaði.
Níu leikskólar eru með halla innan við 2% þar sem hallinn er frá 100 þús kr til 1,2 mkr.
Greiðslur til/frá sveitarfélögum er rúmlega 24 mkr lægri en áætlað var. Reikningar frá öðrum sveitarfélögum berast oft
seint á árinu og því má reikna með að frávikið verði minna í lok árs.
Sérkennslupottur er rúmlega 122 mkr yfir áætlun. Miðað við óbreytt ástand má búast við að potturinn endi í um 150-160
mkr halla í árslok.
Börn af erlendum uppruna - pottur er rúmlega 1 mkr undir áætlun. Gert er ráð fyrir að potturinn verði á núlli í árslok.
Langtímaveikindapottur eru tæplega 17 mkr yfir áætlun. Gera má ráð fyrir því að potturinn endi í 20-25 mkr halla í
árslok miðað við núverandi forsendur.
Endurúthlutunarpottur er tæplega 28 mkr undir áætlun. Skýrist það vegna þess að raunfjöldi barna hefur verið færri
heldur en áætlað var. Þar af leiðandi er fjármagn leikskólanna skert ef að þeir eru ekki fullnýttir og er fjármagnið millifært
á endurúthlutunarpott.
Sjálfstætt starfandi leikskólar eru tæplega 33 mkr undir áætlun þar sem að raunfjöldi barna er minni en áætlað var.
Dagforeldrar eru rúmlega 6 mkr yfir áætlun sem stafar af því að meðalgreiðslan fyrir hvert barn á mánuði er 857 kr hærri en
áætlað var.

Frístundahluti
Frístundahluti SFS er 4,5% yfir áætlun ársins, eða 60 mkr.
Frístundahluti (mkr)
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Rekstrarniðurstaða

Raun 2013 Áætlun 2013
389
398
1.339
1.281
433
439
1.383
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1.323

Frávik
9
58
-6

%
-2,2%
4,5%
-1,4%

61

4,5%
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Tekjur eru 389 mkr sem er um 9 mkr eða 2% undir áætlun. Minni tekjur eru m.a. vegna vistunar en á móti koma hærri
aðgangstekjur, sem eru m.a. vegna ferða sem ungmennin fara í. Einnig eru aðrar sértekjur, fengnir styrkir og önnur framlög
hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Enn á eftir að rukka önnur sveitarfélög vegna starfa í frístundaklúbbum í september.
Laun og launatengd gjöld voru 1.339 mkr sem er um 58 mkr yfir áætlun eða 5%. Meginskýringin liggur í hærri
launakostnaðar vegna stuðnings barna með sérþarfir.
Annar rekstrarkostnaður er 433 mkr sem er um 6 mkr eða 1% undir áætlun. Skýrist það m.a. vegna þess að innri leiga og
hráefniskostnaður eru lægri en áætlað hafði verið.
*Raunfjöldi
Áætlaður
5 daga
fjöldi 5 daga Mismunur
vistunar
vistunar

*Raunfjöldi
barna

Áætlaður
fjöldi barna

Mismunur

Frístundaheimili - borgarrekin

3188

3211

-23

2.896

2.789

107

Samreknir leik- og grunn og frístund

269

291

-22

223

264

-41

-3

88

93

-5

Meðaltal í vetrarfrístund

**Fjöldi stuðningsbarna

283

**Fjöldi í síðdegishressingu
Börn í frístundaklúbbum

3.070
106

109

* Erfiðlega gengur að fá raunfjöldatölur úr Rafrænni Reykjavík eða með handtalningu af stöðvunum, unnið er að leið til að fá áreiðanlegar
raunfjöldatölur. Miðað er við meðaltal í vetrarfrístund eða janúar til júní ásamt september 2013.
** Ekki eru til rauntölur fyrir þessa liði

Frístundaheimili eru 41 mkr yfir áætlun eða 7%. Tekjur frístundaheimila eru 20 mkr lægri en áætlun tímabilsins eða 6%.
Launakostnaður er 5% hærri en áætlun eða 37 mkr. Annar kostnaður er 16 mkr lægri en áætlun eða 10%.
Frístundaklúbbar eru 19 mkr eða 11% yfir áætlun. Tekjur tímabilsins eru 60% undir áætlun eða 18 mkr. Launakostnaður
varð um 2% lægri en áætlun tímabilsins eða 2 mkr. Annar kostnaður er 9% hærri en áætlun eða 4 mkr. Þörf hefur verið á
sérhæfðari búnaði til að mæta meiri þyngd í þjónustu við þjónustuþega. Það á eftir að rukka nágrannasveitarfélög og
Vinnuskóla Reykjavíkur vegna sumarstarfs. Í lok árs verða nágrannasveitarfélögin rukkuð fyrir haust 2013 en gera má ráð fyrir
að þær tekjur nemi um 18-20 mkr.
Frístundamiðstöðvar með félagsmiðstöðvum eru 18 mkr yfir áætlun eða 3%. Tekjur eru 29 mkr hærri eða 343%.
Launakostnaður er 20 mkr. hærri en áætlun eða 5% og annar kostnaður er 15% hærri en áætlun eða 28 mkr. Hluti af tekjunum
eru fengnir styrkir sem ekki var áætlað fyrir en kostnaður bókast á móti. Einnig er ekki gert ráð fyrir tekjum vegna ferða sem
ungmennin fara í en annar kostnaður bókast á móti þeim tekjum. Enn eru útistandandi kröfur vegna verkefna og styrkja einnig
eiga millifærslur og endurgreiðslur vegna launa eftir að skila sér. Þess ber að geta að magnbreytingar í þjónustu hafa ekki áhrif
á þessa kostnaðarstaði.
Miðlægir liðir eru 18,5 mkr eða 42% undir áætlun. Flestir liðir eru undir áætlun en kostnaður mun myndast síðar á árinu utan
langtímaforfalla sem eru í um 6,5 mkr halla.
Langtímaforföll eru tæplega 14,5 mkr sem er um 6,5 mkr umfram áætlun eða 81%. Stefnir í að potturinn endi í
töluverðum halla í árslok að öðru óbreyttu.
Stuðningur v. barna með sérþarfir nemur 214 mkr eru 71 mkr hærri en áætlun eða 50%. Stefnir í að potturinn endi í
halla í árslok að öðru óbreyttu.
Yfirstjórn og miðlægir liðir sviðsins
Yfirstjórn SFS og miðlægir liðir eru 39 mkr undir áætlun eða 6% á tímabilinu.
Ráð og yfirstjórn eru um 2% undir áætlun eða 10 mkr. Meginskýringin liggur í öðrum kostnaði sem er undir áætlun og tekjum
sem ekki var áætlað fyrir.
Miðlægir liðir/styrkir SFS eru um 29 mkr undir áætlun á tímabilinu eða 25%. Meginskýringin liggur í því að ekki er búið að
greiða út vegna endurmenntunarsjóðs grunnskóla eða um 15 mkr. Þá eru bókaðar 9 mkr tekjur sem ekki var áætlað fyrir. Eftir
er að greiða út hluta almennra styrkja auk námsstyrkja.
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar eru 2 mkr undir áætlun eða 0,2% á tímabilinu.
Listaskólar og skólahljómsveitir eru 1% undir áætlun eða 9 mkr.
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar eru 7% yfir áætlun eða 7 mkr og liggja frávikin hjá Námsflokkum Reykjavíkur en
framlög til framhaldsskóla eru á áætlun.
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Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Rekstur sviðsins er 67 mkr yfir fjárheimildum ársins eða 0,2%. Frávik frá áætlun lækkar frá 6 mán. uppgjöri.
 Rekstur grunnskóla er 99 mkr umfram fjárheimildir eða 0,7%. Á tímabilinu voru 21 af 36 grunnskólum með hallarekstur,
alls 119 mkr. Af þessum 21 er 1 með 4% eða meiri halla og 15 með undir 2% halla. Hallarekstur skóla er að minnka og
hefur Skóla- og frístundasvið verið með þessi mál í sérstakri skoðun.
 Rekstur leikskóla var 51 mkr undir fjárheimildum eða 0,7%. Á tímabilinu voru 12 af 62 leikskólum með halla alls 16 mkr.
Af þessum 12 var einn leikskóli með halla yfir 4% aðrir með minni halla.
 Sérkennsla grunnskóla og leikskóla og stuðningur við börn með sérþarfir í frístund nemur samtals 1.730 mkr og er 174 mkr
yfir fjárheimildum eða 10%. Bregðast þarf við umfangsmikilli framúrkeyrslu hjá leikskólum og á frístundaheimilum og
aðlaga útgjöld vegna þjónustunnar að því fjármagni sem ráðstafað hefur verið í verkefnið.
 Kostnaður við langtímaveikindi var 98,5 mkr umfram fjárheimildir. Bragðast þarf við þars sem þessi kostnaður fer fram úr
áætlunum reglulega.
 Skóla- og frístundasvið er að þróa samantekt á magntölum í frístund og í grunnskólum til samræmis við þá samantekt sem
gerð er á magntölum leikskóla. Mikilvægt er að ná árangri í því sem fyrst. Erfitt hefur reynst að ná réttum tölum úr úr
upplýsingakerfum.
 Mikil frávik eru víða í grunnskólahluta milli áætlunar og rauntalna. Mikilvægt er að bæta áætlunargerð vegna
grunnskólahluta sviðsins til að færa hana nær raunverulegu tekju- og útgjaldamynstri.
 Mikilvægt að sviðið birti sérstaklega áætlun fyrir stuðning í frístundahluta.

3.2.4

Umhverfis- og skipulagssvið

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við
fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í
milljónum króna.

Umhverfis- og skipulagssvið 9 mánaða uppgjör 2013
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Frávik
-55
-98
110
68

%
-4,21%
-6,37%
2,49%
1,45%

Rekstrarniðurstaða Umhverfis- og skipulagssviðs var 4.735 mkr eða 68 mkr umfram fjárheimildir sem er um 1,45%. Frávikið
felst einkum í hærri kostnaði við vetrarþjónustu á fyrri hluta tímabilsins. Upprunaleg fjárhagsáætlun var samþykkt fyrir þrjú
svið, Framkvæmda- og eignasvið, Umhverfis- og samgöngusvið, Skipulags- og byggingarsviðs.

Tekjur:
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Tekjur voru 1.251 mkr sem er 55 mkr undir áætlun eða um 4,21%. Helstu frávik í tekjum sviðsins er vegna sorphirðu en tekjur
hennar eru um 22 mkr undir áætlun og tekjur heilbrigðiseftirlit er 9 mkr undir áætlun tímabilsins. Tekjur verkbækistöðva
garðyrkjunnar eru 18 mkr lægri en áætlun gerði ráð fyrir á tímabilinu. Þá eru tekjur byggingarfulltrúa 55 mkr yfir áætlun, en
tekjur skipulagsfulltrúa eru hins vega 30 mkr lægri en áætlun tímabilsins. Einnig er eftir að færa tekjur vegna samgangna á
fjárfestingu að upphæð 12 mkr miðað við áætlun.
Launakostnaður:
Laun og launatengd gjöld námu 1.434 mkr sem er 98 mkr undir áætlun tímabilsins, einkum vegna sorphirðu og Vinnuskólans.
Annar rekstarkostnaður:
Annar rekstarkostnaður nam 4.552 mkr sem er 110 mkr umfram fjárheimildir eða um 2,49%. Stærsta frávikið er vegna reksturs
gatna 287 mkr sem er einkum vegna vetrarþjónustu 148 m.kr., hreinsunar borgarlandsins 42 mkr og grassláttar 41 mkr. Leiga
gatna er 53 mkr undir áætlun tímabilsins en leiga á sorpbílum 12 mkr yfir áætlun tímabilsins. Þá eru móttökugjöld til Sorpu 34
mkr yfir áætlun vegna afnáms afsláttar Sorpu til Reykjavíkurborgar. Skipulagsfulltrúi er 44 mkr undir áætlun en hverfaskipulag
fór seinna af stað en áætlað var. Annar rekstrarkostnaður annarra rekstrareininga sviðsins er því undir fjárheimildum
tímabilsins.
Skrifstofa sviðsstýru og miðlæg þjónusta: Rekstrarkostnaður nam 665 mkr á tímabilinu. Tekjur voru 231 mkr, þannig að
rekstrarniðurstaða tímabilsins nemur 434 mkr, sem er 37 mkr betri niðurstaða en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir.
Rekstrarkostnaður skrifstofu sviðsstýru er 19 mkr undir áætlun.
Skipulag byggingar og borgarhönnun: Rekstrarkostnaður nam 373 mkr á tímabilinu. Tekjur voru 77 mkr, þannig að
rekstrarniðurstaða tímabilsins nemur 296 mkr, sem er 74 mkr betri niðurstaða en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir. Eftir á að
innheimta 12 mkr tekjur fyrir samgöngur fyrir þetta tímabil. Rekstrarkostnaður skipulagsfulltrúa er 44 mkr undir áætlun
einkum vegna kostnaðar við hverfaskipulag sem kemur inn síðar en áætlun gerði ráð fyrir.
Umhverfisgæði: Rekstrarkostnaður nam 1.317 mkr á tímabilinu. Tekjur voru 920 mkr, þannig að rekstrarniðurstaða
tímabilsins nam 398 mkr, sem er 41 mkr betri niðurstaða en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir. Tekjur Heilbrigðiseftirlitsins
voru 9 mkr undir áætlun og tekjur sorphirðunnar voru 22 mkr undir á tímabilinu en gert var ráð fyrir að fleiri bláar tunnur færu
í umferð á fyrri part ársins. Launakostnaður sorphirðunnar var 28 mkr undir áætlun en ekki hefur verið ráðið í jafn mörg stör f
og áætlað var. Laun Vinnuskóla Reykjavíkur er 33 mkr undir áætlun en mæting í Vinnuskólann var minni en gert var ráð fyrir.
Móttökugjöld til Sorpu eru 34 mkr yfir áætlun vegna afnáms afsláttar Sorpu til Reykjavíkurborgar. Umhverfi og útivist er 32
mkr undir áætlun á tímabilinu vegna þess að verkefni hafa farið seinna af stað en áætlað var.
Rekstur og umhirða borgarlands: Rekstrarkostnaður nam 2.824 mkr á tímabilinu. Tekjur voru 24 mkr, þannig að
rekstrarútgjöld námu er 2.800 mkr, sem er 219 mkr lakari niðurstaða en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir. Stærsta frávikið er
vegna reksturs gatna 287 mkr yfir áætlun sem er aðallega vegna aukinnar vetrarþjónustu 148 mkr, hreinsunar borgarlandsins
42 mkr og grassláttar 41 mkr. Leiga gatna er 53 mkr undir áætlun tímabilsins, sem skýrist að stærstum hluta af minni
fjárfestingu í samgöngumannvirkjum árið 2012 en áætlað var.
Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Rekstrarkostnað Umhverfis- og skipulagssviðs umfram fjárheimildir má einkum skýra með að snjómokstur, hreinsun gatna
og opinna svæða og grassláttur var meiri en áætlun gerði ráð fyrir. Á móti vegur lægri kostnaður við skipulag og
borgarhönnun og lægri leigu gatna.
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3.2.5

Velferðarsvið

Eftirfarandi mynd og töflur lýsa niðurstöðu í rekstri Velferðarsviðs á tímabilinu janúar - september 2013 með og án bundinna
liða í samanburði við fjárheimildir ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða
áætlun (esk.áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Velferðarsvið
9 mánaða uppgjör 2013
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Rekstrarniðurstaða Velferðarsviðs var 13.009 mkr sem var 113 mkr eða 0,86% innan fjárheimilda. Þar af var kostnaður vegna
bundinna liða, þ.e. fjárhagsaðstoðar 2.111 mkr sem fór 272 mkr fram úr fjárheimildum og húsaleigubóta sem voru 2.141 mkr
eða 317 mkr innan fjárheimilda.
Taflan hér að neðan sýnir rekstrarniðurstöðu Velferðarsviðs án bundinna liða.
Án húsaleigubóta og fjárhagsaðstoðar
Rekstur VEL (mkr) Raun 2013
Áætlun 2013
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Reglubundinn rekstur sviðsins að frádregnum bundnum liðum (fjárhagsaðstoð og húsaleigubótum) var um 105 mkr eða 1,1%
umfram fjárheimildir.
Tekjur:
Tekjur voru 3.136 mkr sem var 298 mkr eða 10,5% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Megin ástæða frávika er að tekjur frá
jöfnunarsjóði vegna húsaleigubóta voru 165 mkr hærri en áætlun vegna reglubreytinga. Tekjur v/samninga og styrkja voru 33,2
mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Tekjur vegna félagsmiðstöðva voru um 16,5 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir vegna
aukningar á seldu fæði. Tekjur vegna hjúkrunarheimila voru 33,1 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir vegna hærri daggjalda.
Tekjur vegna framleiðslueldhúss voru 24,7 mkr lægri en áætlun vegna samdráttar í sölu.
Launakostnaður:
Laun og launatengd gjöld voru 7.465 mkr sem var 105,9 mkr eða 1,4% umfram fjárheimildir. Skrifstofur voru 29,3 mkr
umfram fjárheimildir en frávik skýrist að hluta til af gjöldum vegna námskeiða en tekjur koma á móti. Félagsmiðstöðvar voru
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19,6 mkr innan heimilda þar sem ekki var ráðið í allar stöður. Búsetuúrræði voru 83,5 mkr umfram fjárheimildir en frávik
skýrist af langvarandi veikindum starfsmanna. Hjúkrunarheimilin voru 24 mkr umfram heimildir en frávik skýrist af greiðslum
vegna stórhátíða og launaflokkahækkana hjúkrunarfræðinga. Stuðningsþjónusta var 14 mkr umfram heimildir. Kostnaður
afleysinga vegna skammtíma og langvarandi veikinda var 129 mkr, þar af er kostnaður vegna langvarandi veikinda ca 120
mkr.
Annar rekstarkostnaður:
Annar rekstarkostnaður að meðtöldum húsaleigubótum og fjárhagsaðstoð (bundnir liðir) var 8.679 mkr sem var 79 mkr eða 1%
umfram fjárheimildir. Án bundinna liða var annar rekstrarkostnaður 4.379 mkr sem var 139 mkr eða 3,3% umfram
fjárheimildir. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks var 59,2 mkr umfram heimildir vegna vanfjármögnunar. Samningar og styrkir vegna
málefna fatlaðs fólks voru 198,8 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Búsetuúrræði fyrir fatlað fólk voru um 29,6 mkr innan
heimilda. Félagsmiðstöðvar voru 24,2 mkr umfram heimildir en tekjur koma að hluta til á móti. Stuðningsþjónustan var 54,7
mkr innan heimilda en mun jafnast út á árinu. Úrræði barnaverndar voru 31,4 mkr umfram heimildir vegna vistunargjalda.
NPA – Notendastýrð persónuleg aðstoð var 14,7 mkr umfram heimildir.

Greining einstakra þjónustuþátta:
Skrifstofur, nefndir og ráð: Kostnaður nam 1.872 mkr sem var 18,6 mkr eða 1,0% umfram fjárheimildir. Helstu frávik voru
vegna reksturs barnaverndar og ráðgjafar á þjónustumiðstöðvum en greiðslur eiga eftir að koma á móti. Einnig eru óinnheimtar
greiðslur vegna styrkja sem búið er að samþykkja.
Fjárhagsaðstoð: Kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar var 2.141 mkr í heild sem var 317 mkr eða 13% lægri en áætlun gerði ráð
fyrir. Framfærslustyrkur var 327 mkr eða 16% innan fjárheimilda en eftir er að færa fjárheimild vegna atvinnuátaksverkefna og
Atvinnutorgs af þessum lið. Notendur framfærslustyrks voru 3.005 á tímabilinu sem var fjölgun um 19 eða 0,6% á milli ára.
Framfærslustyrkur pr. notenda á mánuði er 123.125 kr sem er hækkun um 6.583 kr frá sama tímabili á síðasta ári.
Framfærslustyrkur pr. notenda (hreint meðaltal)
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Heimildargreiðslur voru í heild 426 mkr sem var 10 mkr eða 2% umfram fjárheimildir. Heimildargreiðslur skiptast í
heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar, átaksverkefni og heimildargreiðslur vegna 16. greinar A í reglum fjárhagsaðstoðar um
aðstoð vegna barna. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 6 mkr eða 2% umfram fjárheimildir. Átaksverkefni voru í heild
1 mkr eða 6% umfram fjárheimildir. Heimildargreiðslur v. 16. gr. A í reglum fjárhagsaðstoðar voru 3 mkr eða 10% innan
fjárheimilda. Notendur heimildargreiðslna án átaksverkefna voru 1.686 sem var fjölgun um 39 eða 2,43% frá sama tímabili á
síðasta ári.
Notendur fjárhagsaðstoðar alls voru 3.746 sem var fjölgun um 60 eða 1,6% á milli ára. Fjárhagsaðstoð alls pr. notenda á
mánuði er 127.356 kr sem er hækkun um 9.046 kr frá sama tímabili á síðasta ári.
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Fjárhagsaðstoð alls pr. notenda (hreint meðaltal)
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Húsaleigubætur: Kostnaður vegna húsaleigubóta var 2.111 mkr sem var 272 mkr eða 15% hærra en áætlun gerði ráð fyrir.
Breyting var gerð á reglum um húsaleigubætur þann 1. janúar 2013 þar sem grunnfjárhæð húsaleigubóta var hækkuð,
skerðingarmark tekna var hækkað og skerðingarprósenta vegna tekna umfram skerðingarmark var lækkuð. Tekjur frá
Jöfnunarsjóði voru 833 mkr sem var 165 eða 25% hærra en áætlun gerði ráð fyrir. Gert er ráð fyrir að nettó útgjöld vegna
húsaleigubóta, þ.e. útgjöld að teknu tilliti til tekna, verði nálægt pari í lok árs.
Kostnaður vegna almennra húsaleigubóta var 1.412 mkr sem var 249 mkr eða 21% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Fjöldi
notenda almennra húsaleigubóta var 7.720 sem var fækkun um 19 eða 0,2% frá fyrra ári. Sérstakar húsaleigubætur voru 241
mkr á tímabilinu sem var 11 mkr eða 5% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Notendur sérstakra húsaleigubóta voru 1.164 sem var
fjölgun um 16 eða 1,4% á milli ára. Sérstakar húsaleigubætur í félagslegu húsnæði auk framlags til félagsbústaða var 483 mkr
á tímabilinu sem var 11 mkr eða 2% hærri en áætlun. Notendur sérstakra húsaleigubóta í félagslegu húsnæði voru 2.146 sem
var fjölgun um 14 eða 0,7% frá árinu á undan.
Samningar, framlög og styrkir: Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk var 59,2 mkr eða 14% umfram fjárheimildir og niðurgreiðsla
strætó fargjalda var 22,7 mkr umfram fjárheimildir eða 69%. Samningar og styrkir vegna málefna fatlaðs fólks var 72,9 mkr
umfram fjárheimildir eða 12% en mun jafnast út að hluta á árinu.
Búsetuúrræði: Kostnaður vegna búsetuúrræða nam 2.975 mkr sem var um 44,2 mkr eða 2% umfram fjárheimildir. Undir
búsetuúrræði falla búsetukjarnar, sambýli, skammtímavistanir fyrir fatlað fólk, heimili fyrir áður heimilislausa einstaklinga og
heimili fyrir heilabilaða. Tekjur voru um 9,7 mkr eða 19% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður var 83,5 mkr
umfram fjárheimildir sem er 3% hærra en áætlun gerði ráð fyrir, að mestu vegna langtímaveikinda starfsmanna. Annar
rekstrarkostnaður var 29,6 mkr eða 10% innan fjárheimilda.
Málefni fatlaðs fólks: Rekstarniðurstaða í málefnum fatlaðs fólks eftir fyrstu 9 mánuði ársins er neikvæð um 431 mkr en
þessi málaflokkur á að vera að fullu fjármagnaður með framlögum frá jöfnunarsjóði.
Félagsmiðstöðvar: Kostnaður nam 432 mkr sem var um 11,8 mkr innan fjárheimilda eða 3%. Tekjur voru 16,5 mkr eða 20%
hærri en áætlun gerði ráð fyrir vegna aukningar á seldu fæði. Launakostnaður var 19,6 mkr eða 8% innan fjárheimilda þar sem
ekki var ráðið í allar stöður. Annar rekstrarkostnaður var 24,2 mkr eða 9% umfram fjárheimildir vegna aukinna sölu máltíða
en tekjur koma að hluta til á móti.
Dagdeildir: Kostnaður vegna dagdeilda var 23 mkr eða 11% innan fjárheimilda. Daggjöld dagdeildanna voru 17,6 mkr eða
26% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður var um 9,8 mkr eða 5% innan fjárheimilda og annar rekstrarkostnaður var
4,2 mkr eða 5% umfram fjárheimildir.
Heimaþjónusta: Rekstarniðurstaða heimaþjónustu og heimahjúkrunar var 1.080 mkr sem var 9,6 mkr eða 1% innan
fjárheimilda. Tekjur voru 11,8 mkr eða 1% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður heimaþjónustu var 13,7 mkr eða
um 1% innan fjárheimilda. Launakostnaður félagslegrar heimaþjónustu var 9,9 mkr eða 1% innan fjárheimilda og
launakostnaður heimahjúkrunar var 3,9 mkr eða 1% innan fjárheimilda. Annar rekstrarkostnaður var samtals 15,9 mkr eða 4%
umfram fjárheimildir. Annar rekstarkostnaður félagslegrar heimaþjónustu var 10,7 mkr eða 5% umfram fjárheimildir og annar
rekstarkostnaður heimahjúkrunar var 5,2 mkr eða 4% umfram fjárheimildir.
Hjúkrunarheimili: Rekstrarkostnaður Droplaugarstaða og hjúkrunardeildar Seljahlíðar nam 831 mkr. Tekjur vegna daggjalda
og smærri liða námu 667 mkr. Halli af rekstrinum nam því 164 mkr. Launakostnaður var 565 mkr sem nemur 23,9 mkr sem
skýrist af hærri kostnaði en áætlað var vegna breytinga á launaflokkaröðun hjúkrunarfræðinga og vegna veikinda. Annar
rekstrarkostnaður var 266 mkr sem var um 8,7 mkr eða 3% innan fjárheimilda.
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Þjónustuíbúðir: Kostnaður var 334 mkr sem var 12,8 mkr eða 4% innan fjárheimilda. Tekjur voru 9,4 mkr eða 9% hærri en
áætlun gerði ráð fyrir. Frávik skýrist af skekkju í dreifingu áætlunar þjónustuíbúða Seljahlíðar. Launakostnaður var 1,2 mkr
eða 0,4% innan fjárheimilda og annar rekstrarkostnaður um 2,2 mkr eða 1% innan fjárheimilda.
Stuðningsfjölskyldur, stuðningsþjónusta og sumarúrræði: Kostnaður nam 406 mkr og var 39,5 mkr eða 9% innan
fjárheimilda. Stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðs fólks voru 3,6 mkr eða 7% umfram fjárheimildir og almenn stuðningsþjónusta
var 25 mkr eða 10% innan fjárheimilda. Frekari liðveisla var 0,4 mkr eða 0,3% umfram fjárheimildir. Fjárheimildir verða
fullnýttar á árinu til að draga úr biðlistum.
Ýmis úrræði: Undir ýmis úrræði falla framleiðslueldhús, unglingasmiðjur, stuðningsheimili og önnur úrræði sem eru
skólaselið Keilufelli og Barnaverndarnefnd-úrræði. Kostnaður var 301 mkr sem var 41,4 mkr eða 16% umfram fjárheimildir.
Rekstrarkostnaður Framleiðslueldhúss var 48,3 mkr sem var 10,6 mkr eða 28% umfram fjárheimildir. Tekur voru 24,7 mkr eða
13% lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður var 5,2 mkr eða 8% innan fjárheimilda þar sem ekki var fullráðið í öll
stöðugildi. Annar rekstrarkostnaður var 8,8 mkr eða 5% innan fjárheimilda. Framleiðslan á tímabilinu var 21.339 skömmtum
færri en á sama tímabili síðasta árs eða 8,1% fækkun. Rekstarniðurstaða Unglingasmiðja og stuðningsheimila var 37,9 mkr
sem var 4 mkr eða 9% innan fjárheimilda. Kostnaður við önnur úrræði var 214 mkr sem var 34,5 mkr eða 19% umfram
fjárheimildir. Frávik skýrist helst af langtímaveikindum starfsmanna og breytilegum vistgjöldum milli mánaða í úrræðum
barnaverndar.
Þróunarverkefni: Um er að ræða Borgarverði og NPA – Notendastýrða persónulega aðstoð. Kostnaður vegna borgarverða var
20,5 mkr sem var 4,5 mkr eða 18% innan fjárheimilda en mun jafnast út á árinu. Kostnaður vegna NPA var 72,3 mkr sem var
14,7 mkr eða 25% umfram fjárheimildir.
Önnur gjöld: Kostnaður var 75,7 mkr sem var 57,2 mkr eða 43% innan fjárheimilda en mun jafnast út á árinu.

Málefni fatlaðs fólks vegna yfirfærslu á málaflokknum yfir til sveitarfélaga:

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Þegar litið er til bráðabirgðauppgjörs vegna málefna fatlaðs fólks er halli vegna þjónustunnar um 431 mkr. Mikilvægt er að
greina ástæður og grípa til viðeigandi aðgerða.
 Vakin er athygli á að hallarekstur hjúkrunarheimila er 164 mkr.
 Þá er vakin athygli á hallarekstri vegna ferðaþjónustu fatlaðra sem nemur nú um 59,2 mkr en mun fara vaxandi verði ekki
gripið til viðeigandi ráðstafana, þar sem að fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir lægri fjárheimildum á seinni hluta ársins.
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3.2.6

Sameiginlegur kostnaður – skrifstofur í Ráðhúsi

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu í rekstri hjá skrifstofum Ráðhúss á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við
fjárheimildir (endurskoðaða áætlun). Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum
króna.

Sameiginlegur kostnaður - skrifstofur í Ráðhúsi
9 mánaða uppgjör 2013
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Rekstrarniðurstaða á skrifstofum í Ráðhúsi var 1.689 mkr eða 186 mkr innan fjárheimilda tímabilsins.
Tekjur:
Tekjur voru 977 mkr sem er 56 mkr eða 6% yfir áætlun. Tekjur Borgarlögmanns er 9 mkr hærri vegna ýmissa verkefna. Tekjur
eru 9 mkr hærri hjá Innkaupaskrifstofu vegna umsýsluþóknana vegna rammasamninga og uppgjörs vegna tollkrítar.
Mannréttindaskrifstofa er með 4 mkr hærri tekjur vegna Progressstyrkjar. Tekjur UTM eru 24 mkr hærri en áætlað og aðrar
tekjur eru 10 mkr hærri en áætlað.
Launakostnaður:
Laun og launatengd gjöld voru um 1.516 mkr sem er 93 mkr eða 6% undir fjárheimildum.
Annar rekstarkostnaður:
Annar rekstrarkostnaður var 1.150 mkr sem er 37 mkr eða 3% undir fjárheimildum. Frávik vegna annars kostnaðar hjá
skrifstofum RHS skýrist af því að dreifing kostnaðar er ekki samhliða áætlun.
Borgarlögmaður: Kostnaður var 67 mkr og er rekstur 12% innan fjárheimilda.
Innri endurskoðun: Kostnaður var 60 mkr og er rekstur 1% innan fjárheimilda.
Fjármálaskrifstofa: Kostnaður var 529 mkr og er rekstur 8% innan fjárheimilda.
Mannréttindaskrifstofa: Kostnaður var 54 mkr og er rekstur 20% innan fjárheimilda.
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara: Kostnaður var 423 mkr og er rekstur 10% innan fjárheimilda.
Skrifstofa borgarstjórnar: Kostnaður var 195 mkr og er rekstur 8% innan fjárheimilda.
Skrifstofa þjónustu og rekstrar: Kostnaður var 362 mkr og er rekstur 13% innan fjárheimilda.
Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Eðlilegt er að bóka kostnað vegna atvinnuþróunar undir miðlæga stjórnsýslu en þessi kostnaður er nú færður hjá
Eignasjóði, þar sem Eignasjóður má ekki fjárfesta í neinu nema að hann fái tekjur af verkefninu.
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3.2.7

Sameiginlegur kostnaður – Önnur útgjöld

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu á öðrum útgjöldum á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við fjárheimildir
(endurskoðaða áætlun). Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Sameiginlegur kostnaður - önnur útgjöld
9 mánaða uppgjör 2013
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Rekstrarniðurstaða var 3.524 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 3.489 mkr. Það er 35 mkr eða 1% yfir áætlun tímabilsins.
Tekjur
Tekjur eru 356 mkr hærri en áætlun sem skýrist af inngreiðslum frá Vinnumálastofnun vegna þátttöku í atvinnuátaksverkefni,
291 mkr og tekjum vegna kosninga, 65 mkr. Atvinnuátaksverkefni eru áætluð sem nettó upphæð undir öðrum kostnaði.
Launakostnaður
Laun voru 650 mkr umfram áætlun. Þar af eru útgjöld vegna atvinnuátaks 608 mkr yfir áætlun og laun vegna kosninga 33 mkr
yfir. Atvinnuátaksverkefni eru áætluð sem nettó upphæð undir öðrum kostnaði. Lífeyrisskuldbindingar eru á áætlun. Önnur
laun eru 9 mkr yfir áætlun.
Annar rekstarkostnaður
Annar kostnaður var 259 mkr undir áætlun tímabilsins. Þar af eru útgjöld vegna atvinnuátaks 281 mkr undir áætlun.
Atvinnuátaksverkefni eru áætluð sem nettó upphæð undir öðrum kostnaði. Ófyrirséð er 118 mkr yfir áætlun. Á ófyrirséðu eru
afskrifaðar tapaðar langtímakröfur Valsmanna 184 mkr. Annar annar kostnaður er 96 mkr undir áætlun sem skýrist m.a. af því
að kostnaðardreifing er ekki sú sama og gert var ráð fyrir í áætlun.
Breyting lífeyrisskuldbindingar: Er gjaldfærð í samræmi við fjárhagsáætlun. Niðurstaða mun ekki liggja fyrir fyrr en
tryggingafræðileg úttekt hefur farið fram í lok árs.
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3.2.8

Framlög til B hluta fyrirtækja

Eftirfarandi mynd lýsir framlögum til B hluta fyrirtækja á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við fjárheimildir
(endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa hlutfalli raunkostnaðar af fjárheimildum skv. áætlun. Allar tölur eru í
milljónum króna.

Framlög til B hluta fyrirtækja
9 mánaða uppgjör 2013
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Framlög til B hluta fyrirtækja námu 1.771 mkr og voru 16 mkr yfir fjárhagsáætlun.
Strætó: Framlag til Strætó var 1.287 mkr eða 16 mkr yfir áætlun.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var 484 mkr eða á pari við áætlun.
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3.3 Eignasjóður
Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu hjá Eignasjóði á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við fjárheimildir
(endurskoðaða áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.
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Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs var jákvæð sem nam 1.720 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins. Er það 155 mkr lakari afkoma en
áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnskostnað var betri en áætlun tímabilsins sem nam 242 mkr
en nettó fjármagnskostnaður fór 397 mkr fram úr áætlun.

3.3.1

Eignasjóður - Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun).
Allar tölur eru í milljónum króna.
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Rekstrarniðurstaða SEA var jákvæð um 2.819 mkr á fyrstu 9 mánuðum ársins sem er 271 mkr lægra en áætlun tímabilsins
gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnskostnað var jákvæð um 7.724 mkr eða 126 mkr betri afkoma en áætlað var og
skýrist af tekjum af sölu byggingarréttar umfram áætlun.
Tekjur: Tekjur SEA voru 12.795 mkr eða 104 mkr umfram áætlun sem jafngildir 0,82%. Leigutekjur voru 85 mkr undir
áætlun en aðrar tekjur voru 189 mkr umfram áætlun, þar af voru tekjur af sölu byggingarréttar 243 mkr umfram áætlun,
hagnaður af sölu fasteigna 20 mkr umfram áætlun og enn aðrar tekjur 11 mkr umfram áætlun.
Laun og launatengd gjöld: Launakostnaður nam 86 mkr eða 4 mkr umfram fjárheimildir og skýrist að mestu af tilfærslu milli
tímabila.
Annar rekstrarkostnaður: Annar rekstrarkostnaður var 2.320 mkr eða 38 mkr umfram fjárheimildir sem jafngildir 1,65%
fráviki. Skýrist það að mestu leiti af fasteignagjöldum sem voru 36 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir.
Afskriftir: Afskriftir voru 2.665 mkr eða 64 mkr undir áætlun.
Fjármagnsliðir: Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur námu 4.905 mkr en áætlun hljóðaði upp á 4.508 mkr eða 397 mkr
gjaldfærsla umfram áætlun. Þar af námu vaxtagjöld og verðbætur vegna skuldabréfs Aðalsjóðs 2.542 mkr. Frávikið skýrist af
verðbólgu umfram þá verðbólguspá sem áætlun grundvallaðist á.
Greining einstakra þjónustuþátta:
Rekstur eigna: Tekjur af leigu fasteigna námu 8.552 mkr sem er 13 mkr undir áætlun, þar af var innri leiga 17 mkr undir
áætlun en ytri leiga 30 mkr umfram áætlun. Kostnaður við rekstur fasteigna nam 3.267 mkr eða 47 mkr umfram áætlun. Þar af
námu afskriftir 1.609 mkr og voru 17 mkr umfram áætlun en annar kostnaður við rekstur fasteigna nam 1.657 mkr sem var 30
mkr umfram áætlun sem rekja má alfarið til fasteignagjalda sem reyndust 1.456 mkr eða 36 mkr umfram áætlun.
Rekstrarkostnaður skólamannvirkja nam 1.449 mkr, íþróttahúsa og sundlauga 531 mkr, leikskóla 319 mkr, menningarstofnana
216 mkr og borgarskrifstofa 191 mkr.
Framleigueignir: Afkoma af rekstri framleigueigna var jákvæð sem nam 342 mkr eða 13 mkr umfram áætlun. Tekjur af
útleigu framleigueigna námu 1.212 mkr eða 5 mkr umfram áætlun en gjöld af framleigueignum námu 870 mkr sem var 8 mkr
undir áætlun.
Leiga gatnakerfis: Tekjur vegna leigu á gatnakerfi námu 1.383 mkr og reyndust 75 mkr undir áætlun.
Áhöld, tæki og stofnbúnaður: Tekjur vegna áhalda tækja og stofnbúnaðar námu 295 mkr eða 29 mkr undir áætlun. Kostnaður
vegna þessa liðar nam 246 mkr þar af námu afskriftir 234 mkr.
Lóðir, lönd og sala byggingarréttar: Sala byggingarréttar nam 443 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 200 mkr sölu.

33

28. nóvember 2013
R11080004

3.3.2

Eignasjóður – Umhverfis og skipulagssvið

Eftirfarandi mynd lýsir niðurstöðu á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun).
Allar tölur eru í milljónum króna.

USK
9 mánaða uppgjör 2013
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1.215

1.200
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Mkr.

1.006
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Rekstrartekjur samtals

Laun & tengd gjöld
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Annar rekstarkostnaður

Rekstrarniðurstaða

Áætlun 2013

Rekstur Eignasjóðs USK (mkr)
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður

Raun 2013
1.299
715
1.683

Áætlun 2013
1.006
730
1.491

Frávik
292
-15
192

%
29,03%
-2,09%
12,86%

Rekstrarniðurstaða

1.099

1.215

-116

-9,52%

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs USK var neikvæð um 1.099 mkr, en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 1.215 mkr.
Rekstrarniðurstaðan er því 116 mkr betri en áætlun gerði ráð fyrir.
Tekjur: Tekjur voru 1.299 mkr, sem er 292 mkr hærri en áætlun eða um 29%. Tekjur vegna reksturs gatna voru 287 mkr
umfram áætlun einkum vegna vetrarþjónustu, grassláttar, hreinsunar gatna og opinna svæða. Einnig voru tekjur frá
Vegagerðinni vegna rekstur og viðhald þjóðvega að fjárhæð 28 mkr sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun. Þá eru tekjur af
innheimtuverkefnum 12 mkr lægri en áætlun tímabilsins.
Laun og launatengd gjöld: Launakostnaður var 715 mkr sem er 15 mkr innan fjárheimilda eða um 2%, einkum vegna starfa
sem ekki var ráðið í á fyrrihluta ársins vegna skipulagsbreytinga.
Annar rekstrarkostnaður: Annar rekstrarkostnaður var 1.683 mkr og reyndist 192 mkr umfram fjárheimildir eða um 13%.
Rekstur og viðhald gatna er um 183 mkr yfir áætlun á tímabilinu, einkum vegna vetrarþjónustu 170 mkr. Þá er kostnaður
tengdum verkefnum Vegagerðarinnar 38 mkr sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun. Kostnaður vegna viðhalds fasteigna var 31
mkr umfram áætlun á tímabilinu.
Greining einstakra þjónustuþátta:
Viðhald fasteigna: Nettó viðhaldskostnaður fasteigna nam 591 mkr eða 31 mkr umfram áætlun eða 6%. Viðhaldkostnaður
vegna grunnskóla nam 220 mkr, leikskóla 136 mkr, íþrótta- og sundlauga 106 mkr, menningarmála 40 mkr og velferðamála 39
mkr.
Innheimtuverkefni: Tekjur af innheimtuverkefnum námu 79 mkr sem er 12 mkr lægri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 10%.
Kostnaður við innheimtuverkefni nam 98 mkr sem er 6 mkr umfram áætlun eða 7%. Kostnað umfram tekjur á eftir að
reikningsfæra.
Rekstur og viðhald gatna: Kostnaður nam 1.534 mkr, þar með talinn er kostnaður vegna verkefna sem unnin voru fyrir
Vegagerðina upp á 38 mkr sem ekki var á áætlun. Tekjur frá Vegagerðinni námu 28 mkr upp í þau útgjöld. Kostnaðurinn var
146 mkr yfir áætlun eða 11%. Kostnaður við vetrarþjónustu nam 310 mkr sem er 92% umfram áætlun. Kostnaður við hreinsun
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borgarlandsins nam 339 mkr (14% yfir), umferðamerki og umferðaljós 78 mkr (3% undir), opin svæði 92 mkr (30% undir),
grassláttur 189 mkr (28% yfir) og viðhald gatna 87 mkr (27% undir). Kostnaður við gatnalýsingu nam 226 mkr (3% undir).

3.3.3

Fjárfestingar og efnahagsliðir

Fjárfestingar: Fjárfestingar námu 4.936 mkr það er 58% af endurskoðaðri framkvæmdaáætlun ársins sem samþykkt var í
borgarráði 20. júní sl. Skv. áætlun fyrstu níu mánaða ársins var gert ráð fyrir 5.631 mkr útgjöldum vegna framkvæmda eru
framkvæmdir því 695 mkr undir áætlun tímabilsins.
Nettó fjárfesting tímabilsins að teknu tilliti til tekna vegna gatnagerðargjalda nam 3.855 mkr sjá meðf. töflu.
Fjárfestingar Eignasjóðs (mkr)
Fasteiginir og stofnbúnaður
Samgöngumannvirki
Annað
Samtals fjárfesting - brúttó
Gatnagerðargjöld
Samtals fjárfesting - nettó

Raun 2013
2.643
1.723
570
4.936
-1.081
3.855

Áætlun 2013
3.918
3.331
1.207
8.456
-347
8.109

Áætluð útkoma 2013
3.464
2.889
1.220
7.573
-1.100
6.473

Byggingaframkvæmdir: Byggingaframkvæmdir námu 2.643 mkr sem er um 67 % af áætlun ársins. Helstu framkvæmdir voru
við Borgarleikhús (42 mkr), Háteigsskóli, Álftamýri (27 mkr),Norðlingaskóla (126 mkr), Sæmundarskóla (38 mkr), Leik- og
grunnskóli í Úlfarsárdal (47 mkr), Breiðagerðisskóla (116 mkr), endurbygging skólalóða (215 mkr), uppbyggingu
framhaldsskóla (67 mkr), endurbygging leikskólalóðs (64 mkr), aðkoma að Breiðagerðisskóla (35 mkr) Fjölskyldu og
húsdýragarðurinn (29 mkr), Gufunesbær, aðkoma og bílastæði (33 mkr) íþróttasvæði Fram Úlfarsárdal (55 mkr),
Þjónustumiðstöð tjaldsvæða í Laugardal (60 mkr), íþróttahús við Austurberg (35 mkr), sundlaugar átaksverkefni (342 mkr),
félagsmiðstöð við Spöng (133 mkr) og Perlan (959 mkr).
Gatnaframkvæmdir: Kostnaður við gatnaframkvæmdir nam 1.723 mkr sem er um 52 % af áætlun ársins. Tekjur af
gatnagerðargjöldum námu 1.081 mkr eða 312% af áætlun ársins. Helstu framkvæmdir voru við Úlfarsárdal (36 mkr),
Reynisvatnsár (25 mkr), Stúdenta og vísindagarðar HÍ (26 mkr), Hörpureitur (56 mkr), Hverfisgata endurgerð (108 mkr),
Klappastígur endurgerð (87 mkr), Frakkastígur, endurgerð (27 mkr), gönguleiðir í eldri hverfur, endurnýjun (44 mkr),
gönguleiðir skólabarna og aldraðra (62 mkr), göngu og hjólastígar samkvæmt hjólreiðaráætlun (413 mkr), göngu og hjólabrú
yfir Elliðaárósa (106 mkr), Sæmundargata, gönguleið (38 mkr), umferðaröryggismál (29 mkr), götulýsing endurnýjun (86 mkr)
og malbiksyfirlög og endugerð (297 mkr).
Áhöld, tæki og nýr hugbúnaður: Fjárfestingar námu 289 mkr sem er um 53 % af áætlun ársins. Þar af eru (26 mkr) í
Borgartún 12-14, (53 mkr) í nýjan hugbúnað, (11 mkr) í loftgæðamælistöð og (176 mkr) í bifreiðakaup.
Lóðir, lönd og skipulagseignir: Kostnaður nam 66 mkr sem er um 40% af áætlun ársins. Helstu framkvæmdir eru vegna
Alliance húsi að Grandagarði 2 (30 mkr) og Umferðarmiðstöðina Vatnsmýrarvegi 10 (15 mkr).
Endurbætur, meiriháttar viðhald og sérstök átaksverkefni: Fjárfestingar námu 216 mkr sem er um 43 % af áætlun ársins. Þar
af eru endurbætur og meiriháttar viðhald fasteigna (39 mkr), endurbætur á leikvöllum, torgum og opnum svæðum (45 mkr),
smærri viðhaldsverkefni og endurbætur (53 mkr) og Betri hverfi, hverfapottar (80 mkr).
Fjármögnun framkvæmda: Samkvæmt fjárhagsáætlun ársins var gert ráð fyrir lántöku að fjárhæð 3.299 mkr. Á tímabilinu
janúar til september er búið að bjóða út skuldabréf fyrir 1.760 mkr að nafnvirði sem hafa skilað hafa raunvirði 2.082 mkr.
Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir tekjum vegna gatnagerðargjalda að fjárhæð samtals 347 mkr sem yrði notað til framkvæmda.
Tekjur fyrstu níu mánuði ársins af gatnagerðargjöldum eru 1.085 mkr.
Langtímaskuldir: Heildarstaða langtímaskulda að meðtöldum næsta árs afborgunum nam 82.990 mkr í lok september og hafði
þá hækkað um 4.891 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins. Á sama tíma námu afborganir lána 2.166 mkr. Lántökur námu 4.037
mkr, þar af 1.956 hjá Aðalsjóði. Gengismunur var jákvæður um 74 mkr en verðbætur námu um 2.240 mkr. Af
langtímaskuldum Eignasjóðs er staða lána gagnvart þriðja aðila að meðtöldum leiguskuldum 39.542 mkr, þar af erlend lán 309
mkr.
Eigið fé: Eigið fé hækkar úr 24.550 mkr í ársbyrjun í 26.270 mkr í lok tímabilsins. Þessi hækkun skýrist af rekstrarniðurstöðu
tímabilsins.
Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Ósamþykktir reikningar hjá Eignasjóði nema um 70,1 mkr, þar af eru reikningar vegna fjárfestingar 61,5 mkr. Ef þessir
reikningar eru lögmætar kröfur á Reykjavíkurborg gæti sá hluti sem ætti að gjaldfæra á tímabilinu numið 8,6 mkr og
rekstrarniðurstaðan nú verið of há sem því nemur. Brýnt er að samþykkja lögmæta reikninga undir réttu tímabili til að
rekstrarreikningurinn gefi gleggri mynd af rekstri borgarinnar.
 Áhætta vegna lána Eignasjóðs tengist fyrst og fremst innlendu verðlagi.
 Mikilvægt er að taka upp arðsemismat vegna forgangsröðunar fjárfestinga.
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 Nauðsynlegt er að skilja betur á milli útgjalda vegna atvinnuþróunar, sem á að gjaldfæra í Aðalsjóði, og útgjalda vegna
Eignasjóðs.
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4. B hluti
Í eftirfarandi greinargerð er fjallað um rekstrarniðurstöðu og árangur einstakra fyrirtækja í B hluta samstæðuuppgjörs
Reykjavíkurborgar.
Vert er að benda á að lykiltölur fyrirtækja eru ekki fullkomlega samanburðarhæfar vegna mismunandi rekstrarforma
fyrirtækjanna.

4.1 Aflvaki hf
Engin starfsemi var í rekstrarfélaginu Aflvaka hf. á fyrstu níu mánuðum ársins 2013. Tekjur félagsins vegna arðs af
eignarhlutum að frádregnum fjármagnstekjuskatti nam 77.000 kr. Eignir námu um 7,4 mkr þann 30. september 2013, þar af 5
mkr í eignarhlutum í öðrum félögum og kröfur á Reykjavíkurborg um 2,2 mkr. Eigið fé var um 7,4 mkr og skuldir engar.

4.2 Bílastæðasjóður
Samþykktar hafa verið skipulagsbreytingar þar sem Bílastæðasjóður flokkast með A hluta en þar sem fjárhagsáætlun
Bílastæðasjóðs er sett fram undir B hluta er uppgjör með óbreyttum hætti að þessu sinni.
Á fyrstu 9 mánuðum ársins 2013 var rekstrarniðurstaða Bílastæðasjóðs jákvæð um 133 mkr en var jákvæð um 131 mkr í
árshlutauppgjöri árið 2012. Tekjur af reglubundinni starfsemi eru 0,8% undir áætlun, auk þess sem kostnaður jókst.
Rekstrartekjur námu 572 mkr og jukust um 29,7 mkr frá fyrra ári. Gert var ráð fyrir 34,3 mkr hækkun tekna í fjárhagsáætlun.
Innkoma í mæla og stöðvunarbrotagjöld eru yfir áætlun. Tekjur í gjaldmælum eru enn að aukast á kostnað
stöðvunarbrotagjalda, sem er jákvæð þróun.
Rekstrargjöld voru 438 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 462 mkr. Árið 2012 voru rekstrargjöld 411 mkr. Aukning í
rekstrargjöldum skýrist meðal annars af að Bílastæðasjóður er byrjaður að greiða fyrir afnot af götum borgarinnar þar sem
gjaldskyld svæði eru til staðar.
Heildareignir námu 1.828 mkr og jukust um 7,17% frá áramótum. Kröfur á Aðalsjóð hækka úr 163 mkr í 306 mkr eða um
87,5%. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum voru 40,3 mkr, en áætlun gerði ráð fyrir að fjárfestingar á tímabilinu
næmu 89,2 mkr.
Heildarskuldir námu 237 mkr. Engar langtímaskuldir eru til staðar og skiptast skuldirnar í lífeyrisskuldbindingar að upphæð
211 mkr og skammtímaskuldir að upphæð 26 mkr.
Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahags nema 1.031 mkr. Annars vegar er um að ræða 913 mkr vegna skuldbindingar á
kaupum á bílastæðum við fyrirhugaða stækkun á bílakjallara í Hörpu og hins vegar hvílir 118 mkr virðisaukaskattskuldbinding
á Bílastæðasjóði vegna framkvæmdanna á bílakjallara Hörpunnar.
Eigið fé Bílastæðasjóðs er 1.591 mkr.
Handbært fé frá rekstri nam 191,8 mkr fyrstu níu mánuði 2013 en var 194,7 mkr á sama tíma í fyrra.
Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Bílastæðasjóðs fyrir 9 mánaða uppgjör árin 2009-2013:
Bílastæðasjóður

2009

2010

2011

2012

2013

Eiginfjárhlutfall

80,9%

80,4%

72,1%

83,3%

87,0%

Arðsemi eigin fjár

3,7%

1,8%

10,2%

9,4%

8,4%

Veltufjárhlutfall

12,67

1,68

2,64

5,84

13,44

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Rekstarniðurstaða, efnahagur og sjóðsstreymi gefa ekki tilefni til að meta sérstaklega áhættu gagnvart A-hluta borgarsjóðs.
 Rekstur er í góðu jafnvægi og skilar töluverðu handbæru fé. Breytingar á rekstri Bílastæðissjóðs sem gerðar hafa verið
undanfarin ár eru farnar að skila árangri fyrir sjóðinn.
 Vakin er athygli á skuldbindingum Bílastæðasjóðs utan efnahags vegna bílakjallara Hörpunnar að fjárhæð 1.031 mkr. Þar
af eru 913 mkr vegna skuldbindingar á kaupum á bílastæðum vegna fyrirhugaðrar stækkunar á bílakjallara Hörpunnar.
Einnig hvílir 118 mkr virðisaukaskattskvöð á sjóðunum vegna framkvæmdanna á bílakjallara Hörpunnar.
 Athygli er vakin á góðu eiginfjár- og veltufjárhlutfalli sjóðsins.
 Æskilegt er að endurskoða landleigu í samræmi við fastaeignamat á því landi sem fer undir bílastæði og stofnkostnað vegna
þeirra.
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4.3 Faxaflóahafnir
Rekstrarhagnaður fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2013 nam 383,7 mkr en til samanburðar var rekstrarhagnaður 197,6 mkr fyrir
sama tíma árið 2012.
Rekstrartekjur námu 2.115,5 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 1.977,7 mkr. Fyrir sama tímabil 2012 voru tekjur 1.981,5 mkr og
hafa því hækkað um 11,8% á milli ára. Tekjur stefna í að verða þó nokkuð hærri en gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun.
Vörugjöld, skipagjöld og hafnarþjónusta verða væntanlega hærri en reiknað var með í áætlun. Að svo stöddu er þó of snemmt
að spá um þróun vöruflutninga til og frá landinu þannig að sjá verður til hvernig tekjur skila sér seinni hluta ársins.
Rekstrargjöld námu 1.690,0 mkr en áætlun gerði ráð fyrir 1.756,7 mkr. Fyrir sama tímabil árið 2012 voru þau 1.653,5 mkr,
þannig að þau hækka um 2,2% á milli ára. Útgjöldin ráðast hins vegar ekki eingöngu af verðlagi heldur einnig sérgreindum
viðhaldsverkefnum sem falla undir rekstur og geta verið mismunandi á milli ára. Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur eru
aðeins undir áætlun. Rekstrarafgangur fyrstu níu mánuðina er hærri en áætlun gerði ráð fyrir.
Heildareignir námu 13.029,7 mkr. sem er hækkun frá áramótum um 155,0 mkr. Þar af námu fastafjármunir 11.795,4 mkr og
veltufjármunir 1.234,2 mkr. Heildarskuldir voru 1.901,0 mkr. Skuldamegin á efnahagsreikningnum má sjá að allar
lífeyrisskuldbindingar eru upp greiddar og langtímaskuldir hafa lækkað um 101,0 mkr frá áramótum. Eigið fé nam 11.128,6
mkr.
Handbært fé frá rekstri var 940,9 mkr. Fjárfestingahreyfingar námu 520,8 mkr fyrstu níu mánuði ársins og ekki annað séð en
að fjárfestingaáætlun verði í takt við fjárhagsáætlun. Greiddur var út arður til eigenda sem nam 173 mkr. Handbært fé er
871,6 mkr en og gæti lækkað þegar líður á árið m.a. vegna eignabreytingaverkefna.
Útlit er fyrir að niðurstaða ársins 2013 verði mögulega eitthvað hagstæðari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Helstu
óvissuþættir þar að lútandi ráðast af þróun vöruflutninga og úthlutun lóða, en aðrir liðir ættu almennt að vera í samræmi við
fjárhagsáætlun ársins. Engri lóð hefur verið úthlutað á árinu og eftirspurn takmörkuð.
Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Faxaflóahafna fyrir 9 mánaða uppgjör árin 2009-2013:
Faxaflóahafnir

2009

2010

2011

2012

2013

Eiginfjárhlutfall

83,1%

83,2%

83,7%

84,0%

85,4%

Arðsemi eigin fjár

0,3%

1,8%

1,1%

1,8%

3,4%

Veltufjárhlutfall

2,17

1,85

2,52

1,88

2,16

Skuldsetningarhlutfall

16,2%

15,1%

14,9%

13,7%

11,9%

Uppgreiðslutími

2,0

1,8

1,7

1,5

1,2

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Jákvæð þróun hefur verið á tímabilinu í lönduðum sjávarafla og auknum innflutningi sem hefur aukið tekjur vegna álagðra
vöru- og aflagjalda. Einnig hafa tekjur aukist vegna álagðra skipagjalda.
 Rekstarniðurstaða, efnahagur og sjóðstreymi eru í jafnvægi miðað við áætlun ársins.
 Staða á handbæru fé er mjög góð og sýnir sterka stöðu fyrirtækisins enda er veltufjárhlutfall verulega gott.

4.4 Félagsbústaðir
Árshlutareikningur Félagsbústaða er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Samkvæmt 39. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga mega félög, sem eru með starfsemi á
sviði fjárfestinga í fjárfestingaeignum, meta eignir og skuldbindingar sem þeim tengjast innan þessarar starfsemi til gangvirðis.
Með fjárfestingaeign er átt við eign sem ætluð er til öflunar tekna, svo sem til útleigu, en ekki til notkunar í rekstri félagsins. Í
kjölfarið eru fjárfestingaeignir Félagsbústaða metnar til gangvirðis.
Rekstrartekjur námu 2.209 mkr sem er aukning um 5,5% frá árinu á undan aðallega vegna verðlagshækkunar leigu og betri
nýtingar íbúða í útleigu á tímabilinu.
Rekstrargjöld námu 1.130 mkr sem er aukning um 6,8% frá árinu á undan aðallega vegna hærri fasteignagjalda, annarra
rekstrargjalda íbúða s.s. rafmagns og hita o.fl. auk þess sem framlag til afskrifta leiguskulda hækkaði milli ára úr 51 mkr í 60
mkr, eða um 17%. Í hlutfalli af tekjum nam framlagið til afskrifta 2,7%. Hækkun framlagsins skýrist að hluta af
greiðsluaðlögun, skuldaúrræði, sem leigjendur eru í vaxandi mæli farnir að nýta sér. Greiðsluvandræði leigjenda má einnig að
nokkru leyti rekja til þess að leigjendur sitja í of stórum íbúðum vegna breyttra fjölskylduaðstæðna þar sem skortur er á minni
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íbúðum í eignasafni félagsins. Viðhaldskostnaður hækkaði um 4% milli ára og nam 22,1% rekstrartekna miðað við 22,5% árið
á undan en markmið stjórnenda er að þessi þáttur í rekstri félagsins fari ekki umfram 22%.
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnskostnað og matsbreytingu eigna nam 1.078 mkr miðað við 1.035 mkr yfir sama tímabil árið á
undan sem er aukning um 4,2%.
Vaxtakostnaður lækkaði frá fyrra ári um 9% og nam 679 mkr, eða 30,7% rekstrartekna. Vaxtaþekja rekstrar hækkaði því úr 1,4
í 1,6, sem má að hluta til rekja til 2,8 milljarða endurfjármögnunar lána fyrr á árinu.
Verðbætur lána á tímabilinu námu 789 mkr, eða svipaðar milli ára og hefur þá ekki verið tekið tillit til höfuðstólslækkunar
erlendra lána á síðasta ári að fjárhæð 206 mkr.
Matsbreyting fjárfestingaeigna á tímabilinu nam 1.275 mkr en var 1.972 mkr fyrir sama tímabil árið á undan en
hækkunarstuðull húsnæðisverðs hefur farið stiglækkandi undanfarin 2 ár. Áframhaldandi þensla var á húsnæðismarkaði á
tímabilinu vegna skorts á íbúðarhúsnæði sem birtist í hækkun á íbúða- og leiguverði töluvert umfram almennt verðlag. Þannig
hefur gengið erfiðlega að kaupa minni íbúðir til þess að koma til móts við vaxandi biðlista eftir 1-2ja herbergja íbúðum enda
lítið verið byggt af slíkum íbúðum undanfarin ár. Samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár hefur meðalverð leigu á á
höfuðborgasvæðinu hækkað um 11,2% á milli ára og meðalkaupverð íbúða í fjölbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu hækkað um
6%. Sambærileg hækkun vísitölu til verðtryggingar nam 4,1% á milli ára.
Afkoma á tímabilinu fyrir verðbætur lána og matbreytingu fjárfestingareigna, hækkaði um 38% milli ára og nam 399 mkr, eða
18% rekstrartekna miðað við 290 mkr, eða 14% rekstrartekna fyrra árs.
Hagnaður fyrstu 9 mánuði ársins nam 889 mkr en var 1.674 mkr yfir sama tímabil árið á undan. Lækkun hagnaðar frá fyrra ári
má eingöngu rekja til lægri matsbreytingar fjárfestingaeigna fyrra árs auk höfuðstólslækkunar erlendra lána á því ári.
Heildareignir í lok tímabilsins námu um 41,3 makr og hafa aukist um 1,4 makr, eða um 3,4% frá ársbyrjun, aðallega vegna
hækkunar á matsverði eignasafnsins í samræmi við fasteignamat sem er gangverð reiknað til staðgreiðslu í febrúar ár hvert
ásamt verðþróun íbúðarhúsnæðis til loka tímabilsins. Fjöldi íbúða í eignasafni félagsins í lok september var 2.218 og hefur
fjölgað um 4 íbúðir á tímabilinu.
Heildarskuldir námu um 29,4 makr og hafa aukist um 0,4 makr á tímabilinu, eða 1,5%.
Eigið fé nam um 11,9 makr og hefur hækkað um 0,9 makr á tímabilinu eða um 8,5%. Eiginfjárhlutfall félagsins hefur því
hækkað úr 27,6% í 28,9% á árinu.
Veltufé frá rekstri nam 405 mkr á tímabilinu og jókst frá árinu á undan um 37%. Þá nam handbært fé frá rekstri 264 mkr og
jókst um 75% frá fyrra ári.
Fjárfestingahreyfingar á tímabilinu námu 158 mkr miðað við 422 mkr yfir sama tímabil árið 2012. Keyptar hafa verið og
standsettar 8 íbúðir og eignfærðar endurbætur á fjölbýlishúsi að Írabakka 2-16 og sambýlum fyrir fatlað fólk o.fl. fyrir 277
mkr. Þá voru seldar 4 íbúðir á tímabilinu fyrir 119 mkr.
Fjármögnunarhreyfingar námu 106 mkr á tímabilinu miðað við 269 mkr fyrir sama tímabil árið á undan. Endurfjármögnun lána
nam 2,8 makr, en auk þess voru nýjar lántökur vegna íbúðakaupa afgreiddar á árinu fyrir um 318 mkr og hlutafé aukið um 45
mkr. Afborganir lána námu 290 mkr og skammtímalán voru greidd niður um 178 mkr.
Eftirfarandi kennitölur lýsa fjárhagslegri stöðu Félagsbústaða skv. gangvirðisuppgjöri pr.30.09.2013:
Félagsbústaðir - gangsvirðisuppgjör

2009

2010

2011

2012

2013

Eiginfjárhlutfall

28%

20%

23%

27%

29%

Arðsemi eigin fjár

-14%

-19%

27%

16%

7,4%

Veltufjárhlutfall

0,31

0,11

0,18

0,16

0,17

Skuldsetningarhlutfall

249%

371%

322%

263%

239%

Uppgreiðslutími

69,6

73,4

90,7

73

54

Veltufé frá rekstri/rekstrartekjum

14,0%

14,1%

11,3%

14,1%

18,3%

Framlegð/rekstrartekjur

44,6%

47,6%

47,6%

49,4%

48,8%

Ábendingar fjármálaskrifstofu:
 Framsetning Félagsbústaða í samstæðuuppgjöri borgarinnar fyrir tímabilið jan-sept 2013 byggir á gangvirðisuppgjöri.
Árlegt endurmat á eignum Félagsbústaða samkvæmt gangvirðisuppgjöri verður í samræmi við breytingar á markaðsvirði
fjölbýlishúsa samkvæmt matsaðferðum hjá Þjóðskrá. Rétt er hér að taka fram að þó að framboð af félagslegum
leiguíbúðum standi í stað eða verði aukið þá geta niðurstöður ársreikninga skv. gangvirðisuppgjöri verið misvísandi vegna
þess að hagnaður verður ekki innleystur vegna hækkunar fasteignamats nema með sölu eigna og samdrætti í framboði á
félagslegu leiguíbúðum.
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 Hinn 29 maí 2012 ákvarðaði ársreikningaskrá ríkisskattstjóra að félaginu væri skylt að beita IFRS við gerð og framsetningu
ársreikninga sinna í samræmi við ákvæði 90. greinar laga um ársreikninga. Hinn 21. júlí 2013 staðfesti atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið ákvörðun ársreikningaskrár en félagið hafði kært ákvörðun ársreikningaskrár til ráðuneytisins.
Fjármálaskrifstofu var ekki upplýst um þetta í tengslum við ársreikning samstæðunnar 2012. Samkvæmt þessum úrskurði
eiga Félagsbústaðir að endurgera ársreikninga fyrir árin 2011 og 2012 og setja fram í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla IFRS. Í tilkynningu Félagsbústaða til Kauphallarinnar, dags. 14.11.2013, segir að stefnt sé að
endurgerð reikningsskila félagsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og birtingu þeirra vegna reikningsáranna
2011 og 2012 verði lokið fyrir 31. janúar næstkomandi. Skuldabréf gefið út af Félagsbústöðum hf. (FEL 04 1) hefur verið
fært á athugunarlista kauphallar með vísan til tilkynningar. Samkvæmt endurskoðendum félagsins er ekki ljóst hvort
endurgerð á ársreikningum 2011 og 2012 ásamt árshlutauppgjörum 2013 muni hafa áhrif á rekstrarniðurstöðu og efnahag
Félagsbústaða. Mögulegar breytingar á ársreikningum Félagsbústaða árin 2011 og 2012 hafa ekki áhrif á samstæðuuppgjör
Reykjavíkurborgar vegna þess að uppgjörin eru á kostnaðaverðsgrunni og væntanlega óveruleg áhrif á samstæðuuppgörið
2013.
 Í samanburði á 9 mánaða uppgjörum á milli ára hefur veltufé frá rekstri aukist og þar með geta félagsins til að standa undir
greiðsluskuldbindingum. Þrátt fyrir það getur verið varhugavert að draga ályktanir á grundvelli árshlutauppgjöra.
 Mikilvægt er að stjórn félagsins taki upp fjárhagsleg markmið, mælikvarða og viðmið til lengri tíma litið sem
Fjármálaskrifstofa og stjórn Félagsbústaða eru ásátt um að beita í mati á getu grunnreksturs til að standa undir
skuldbindingum félagsins.
 Í greinagerð með uppgjöri Reykjavíkurborgar árið 2012 færði Fjármálaskrifstofa rök fyrir því að kjör á lánum ÍLS til
Félagsbústaða væru í raun með álagi á markaðskjörum í stað þess að vera niðurgreidd lán en löggjafinn hefur engu að síður
gert ráð fyrir að lán til félagslegra leiguíbúða séu niðurgreidd: „Þá vill Fjármálaskrifstofa enn vekja athygli á lánakjörum
Félagsbústaða vegna uppbyggingar á félagslegu leiguhúsnæði. Við stofnun Félagsbústaða var miðað við að ríkið
niðurgreiddi fjármagnskostnað með því að lánveitingar til félagslegra leiguíbúða bæru aðeins 1% verðtryggða vexti.
Lánveitingar ÍLS vegna fjárfestinga í félagslegum leiguíbúðum hafa frá ársbyrjun 2001 verið með 3,5% verðtryggðum
vöxtum til allt að 50 ára og allt að 90% af byggingarkostnaði eða kaupverði íbúðar. Til samanburðar voru ný almenn útlán
á árinu 2001 á 5,1%.9 Álykta má að á árinu 2001 hafi niðurgreiðsla ríkisins á lánum vegna félagslegra leiguíbúða numið
1,6%. Hafa ber í huga að vextir sambærilegra lánveitinga voru 1% frá 1984 til loka árs 2000. 10 Í ársreikning ÍLS eru
þessar lánveitingar skilgreindar með niðurgreiddum kjörum og þannig var í uppgjöri ársins 2011 talið að framlag
ríkissjóðs til niðurgreiðslu vaxta af útlánum umfram almenn vaxtakjör hafi numið um 581 mkr. Til samanburðar var
ávöxtunarkrafa Reykjavíkurborgar í langa skuldabréfaflokkinum (RVK091) 3,02% í mars 2013. Þannig reynast
markaðskjör eiganda Félagsbústaða vera hagkvæmari en niðurgreiddar lánveitingar ríkisins. Þetta skekkist þó af þeirri
ástæðu að ríkið leggur 20% fjármagnstekjuskatt á lánveitingu borgarinnar til Félagsbústaða þótt verkefnið sé að
fjármagna uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði. Í þessu samhengi ber að minnast á að ríkið undanþiggur ÍLS
fjármagnstekjuskatti. Með ofangreint í huga verður ekki séð að ríkið veiti Reykjavíkurborg og Félagsbústöðum lán til
uppbyggingar á félagslegu leiguhúsnæði á niðurgreiddum kjörum heldur þvert á móti á hærri kjörum en bjóðast á
markaði, þ.e. að félagsleg íbúðarlán frá ILS eru í dag með íþyngjandi álagi. 11 Til enn frekari rökstuðnings um að
lánveitingar ríkisins til uppbyggingar á félagslegu leiguhúsnæði eru í dag á almennum útlánakjörum má benda á að
útlánakjör banka til almennra viðskiptavina eru nú 3,5% eða á pari við kjör ÍLS til félagslegra íbúðalána. 12 Þá er ástæða
til að benda á að ríkið hefur í gegnum Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs veitt 25 ára lán til kaupa á íbúðum vegna fatlaðra á
2% verðtryggðum vöxtum sem væru mun eðlilegra viðmið við lánveitingar vegna fjárfestinga í félagslegu íbúðahúsnæði en
3,5%.“
 Fjárhagsstaða ÍLS er þröng og ekki er séð fyrir endann á eiginfjárframlögum ríkis til að viðhalda lágmarks eiginfjárhlutfalli
stofnunar. Við óbreyttar aðstæður telst ólíklegt að ÍLS geti leiðrétt lánskjör til félagslegra leiguíbúða, þrátt fyrir heimildir til
vaxtabreytinga í skilmálum lána ÍLS til Félagsbústaða. Í sömu skilmálum eru einnig uppgreiðsluheimildir lána.
Fjármálaskrifstofa bendir á að full ástæða er að kanna hagkvæmni þess að endurfjármagna lán ÍLS til Félagsbústaða. Nú
þegar hafa Félagsbústaðir endurfjármagnað með samþykkt og ábyrgð eigenda um 10% af skuldasafni sínu á hagkvæmari
kjörum á markaði en ÍLS býður sem niðurgreidd kjör. Ef sveitarfélög fá undanþágu á greiðslu fjármagnstekjuskatts vegna
endurlána til félagslegra leiguíbúða er ljóst að unnt yrði að endurfjármagna Félagsbústaði á hagstæðari kjörum miðað við
aðstæður á innlendum fjármagnsmörkuðum.
 Greiðsluaðlögun er úrræði sem komið er til að vera og nauðsynlegt að Félagsbústaðir setji upp innra eftirlitskerfi vegna
þess.

9

Sjá nánar skýringu 9 í ársskýrslu Íbúðarlánasjóðs 1999-2001
Sjá til dæmis bls. 17, „Þak yfir höfuðið: Skýrsla um stefnu í uppbyggingu leiguhúsnæðis í Reykjavík“, mars 2003.
Ennfremur ef litið er á vaxtamun við breytingu kjara 2001 þá ættu kjör Félagsbústaða að vera á bilinu 2,6%-3,1% miðað við 4,2%-4,7% almenn útlánakjör
ÍLS frá árinu 2012 fram til dagsins í dag. Einnig ber að taka fram að vegnir meðalvextir ÍLS voru skv. ársreikningi 2011 4,299%.
12
Arion banki býður upp á lán á 3,5% verðtryggðum kjörum til allt að 40 ára m.v. allt að 60% veðsetningu, kjör eru 3,94% m.v. 80% veðsetningu.
10
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4.5 Íþrótta- og sýningarhöllin
Íþrótta- og sýningarhöllin starfar á samkeppnismarkaði og á grundvelli þess eru ekki birtar upplýsingar úr rekstri fyrirtækisins.

4.6 Malbikunarstöðin Höfði
Malbikunarstöðin Höfði starfar á samkeppnismarkaði og á grundvelli þess eru ekki birtar upplýsingar úr rekstri fyrirtækisins.

4.7 Jörundur ehf
Rekstrarniðurstaða fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2013 hjá Jörundi ehf. var neikvæð um 46,7 mkr en var jákvæð um 16,2 mkr á
sama tíma í fyrra.
Rekstrartekjur félagsins voru 49,3 mkr í formi leigutekna eða 5,5 mkr hærri en á sama tímabili árið 2012.
Rekstrargjöld tímabilsins námu 29,3 mkr og hækkuðu um 1,7 mkr milli ára. Annar rekstrarkostnaður var 11,5 mkr og
hækkaði um 1,3 mkr milli ára. Afskriftir voru um 17,8 mkr og hækkuðu um 0,4 mkr milli ára.
Ástæðan fyrir viðsnúningi í rekstri er sú að skuldum við Reykjavíkurborg var breytt í vaxtaberandi skuldabréf á síðari hluta
ársins 2012 en lánið hafði ekki borið vexti fram að því.
Veltufé frá rekstri nam 3,7 mkr og handbært fé frá rekstri var nam um 18,9 mkr.
Eignir Jörundar ehf. þann 30. september 2013 námu 1.267 mkr þar af voru fastafjármunir 1.244 mkr og veltufjármunir 23 mkr.
Eigið fé nam um 6 mkr og skuldir 1.261 mkr.

4.8 Orkuveita Reykjavíkur
Rekstrarhagnaður (EBIT) Orkuveitu Reykjavíkur varð 1.786 milljónum meiri tímabilið 1. janúar til 30. september árið 2013 en
á sama tíma 2012 og hefur hækkað um 16,3% milli tímabila. Tekjur jukust um 5,6% milli tímabila, launakostnaður dróst
aðeins saman en annar rekstrarkostnaður var svipaður og á samanburðartímabilinu. Nær allir þættir aðgerðaáætlunar
fyrirtækisins og eigenda þess, sem samþykkt var á árinu 2011, hafa staðist og sumir gott betur. Aðeins eignasala hefur gengið
hægar en áætlað hafði verið.
Rekstrartekjur tímabilsins námu 28.806 milljónum kr. en voru 27.286 milljónir kr. á sama tíma 2012 eða 5,6% hækkun. Tekjur
skiptast á þrjá starfsþætti: Virkjanir og sala, veitur og önnur starfsemi, en jafnframt er fyrirtækinu skipt upp eftir miðlum sem
eru: Rafmagn, heitt vatn, kalt vatn, fráveita og gagnaveita. Framleiðsla raforku, sala hennar og gagnaveita eru
samkeppnisrekstur og nema tekjur af honum 36,0% af heildartekjum samstæðu OR. Hagnaður fyrirtækisins fyrir
fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA), var 19.012 milljónir kr. samanborið við 17.838 milljónir kr. á sama tíma 2012.
EBITDA er því 6,6% hærri en á samanburðartímabilinu.
Rekstrargjöld 1. janúar til 30. september 2013 námu 16.044 milljónum kr. að meðtöldum afskriftum en voru 16.310 milljónir
kr. á sama tíma 2012.
Rekstrarhagnaður nam 12.762 milljónum kr. en var 10.976 milljónir kr. á samanburðartímabilinu og hækkaði því um 16,3%
milli tímabila.
Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 6.168 milljónir kr. á tímabilinu og voru einnig neikvæðir um 7.581 milljónir kr. á
samanburðartímabilinu. Gengisstyrking hefur verið það sem af er 2013 sem hafði jákvæð áhrif á stöðu lána og þ.a.l. á
vaxtagreiðslur auk hárra afborgana á tímabilinu. Á móti kemur að álverð hefur lækkað umtalsvert og haft neikvæð áhrif á stöðu
innbyggðra afleiða í rafmagnssölusamningum. Gengishagnaður tímabilsins nam 10.836 milljónum kr. en tap á
gangvirðisbreytingum innbyggðra afleiða í rafmagnssölusamningum á sama tíma nam 10.156 milljónum kr.
Rekstrarniðurstaða samstæðunnar 1. janúar til 30. september 2013 var jákvæð um 5.972 milljónir kr. samanborið við hagnað á
sama tíma árið áður að fjárhæð 2.580 milljónir kr.
Heildareignir í lok tímabilsins voru 280.446 milljónir kr. en voru 297.202 milljónir kr. árslok 2012.
Eigið fé í lok tímabilsins var 64.420 milljónir kr. en var 60.648 milljónir kr. í árslok 2012.
Heildarskuldir fyrirtækisins í lok tímabilsins voru 216.027 milljónir kr. en voru 236.554 milljónir kr. í árslok 2012.
Handbært fé frá rekstri nam 16.934 milljónum kr. á tímabilinu og hækkaði um 8,7% miðað við samanburðartímabilið.
Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins nettó voru útstreymi að fjárhæð 1.235 milljónir kr. en útstreymi á sama tímabili 2012 var
1.908 milljónir kr. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum og sala eigna vógu þyngst en fjárfesting nam 2.196 milljónum
kr. í útstreymi en á móti var innstreymi vegna sölu eigna 959 milljónir kr.
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Fjármögnunarhreyfingar tímabilsins nettó var útstreymi að fjárhæð 13.481 milljónir kr. en var 11.832 milljónir kr. á sama tíma
2012. Afborganir langtímaskulda vega þar þyngst en þær námu 20.561 milljón kr. og ný lán námu 7.081 milljón kr., þ.a. 4.000
milljónir kr. frá eigendum OR í samræmi við „Planið“.
Orkuveita Reykjavíkur hefur fylgt aðgerðaáætlun „Planinu“ sem unnið var í samstarfi við eigendur frá vormánuðum 2011. Í
Planinu voru mjög metnaðarfull markmið um aðhald í rekstri og minnkun fjárfestinga auk leiðréttinga á gjaldskrá, eignasölu og
láns frá eigendum. Orkuveitunni hefur tekist að ná markmiðum sem sett voru það sem af er og gert umtalsvert betur í lækkun
fjárfestinga. Markmið um eignasölu hafa ekki náðst á þeim tímaramma sem sett voru í upphafi en gott útlit er fyrir að þau náist
á árinu 2013. Sala höfuðstöðvanna var frágengin í lok október og er því ekki meðtalin í talnaefni vegna níu mánaða uppgjörs,
en að auki er söluferli vegna eignarhlutar Orkuveitunnar í HS Veitum ágætlega á veg komið. Gangi það eftir nást
eignasölumarkmið Plansins vegna ársins 2013.
Þrátt fyrir að markmið Plansins hafi hingað til gengið eftir eru skuldir Orkuveitunnar verulegar og áhrif vaxta og gengis hafa
mikil áhrif á rekstur og efnahag fyrirtækisins. Einnig hefur álverð, sem hefur verið í sögulegu lágmarki undanfarið neikvæð
áhrif á tekjur. Það er fyrirtækinu mikilvægt að styrkja lausafjárstöðu sína og hefur verið unnið að því hörðum höndum.
Orkuveita Reykjavíkur hefur fengið lánalínur hjá innlendum bönkum til þess að geta brugðist við breytilegum
markaðsaðstæðum. Vegna þungrar afborgunarbyrði á árinu 2013 hefur lausafjárstaða verið í stöðugu eftirliti. Fjármálastjóri og
forstjóri hafa átt í viðræðum við innlend og erlend fjármálafyrirtæki og leitað leiða til að tryggja betur stöðu Orkuveitunnar.
Innborgun vegna sölu höfuðstöðvanna í október bætti verulega lausafjárstöðuna.
Á árinu hefur Orkuveitan tekið mikilvæg skref til að draga úr áhættu og styrkja lausafjárstöðu. Þannig gerði OR
áhættuvarnarsamninga við ING og Goldman Sachs um áhættuvarnir til að verja sjóðstreymisáhættu vegna vaxta, álverðs og
gengis. Auk þess var gerður samningur við Arion banka og Íslandsbanka um gjaldeyrisvarnir gagnvart íslensku krónunni.
Frekari aðgerðir í þessa átt eru í skoðun en mikilvægt er að minnka þá áhættu sem fyrirtækið stendur frammi fyrir vegna
gjaldeyrisójafnaðar auk annarrar markaðsáhættu.
Lánshæfismatsfyrirtækið Moody´s hélt einkunn OR óbreyttri í B1 með neikvæðum horfum í mati sínu frá 22. febrúar 2013.
Það er fjórum flokkum neðar en lánshæfismat ríkissjóðs. Moody's telur að til þess að horfur verði metnar stöðugar þurfi
fyrirtækið að verja sig frekar fyrir ytri sveiflum í álverði, vöxtum eða gengi og sérstaklega er tiltekið að nái eignarsöluáform
Orkuveitunnar áætlun, sé það til þess fallið að bæta horfur í rekstrinum. Greiningarfyrirtækið Reitun vann síðast mat á lánshæfi
Orkuveitunnar í október 2013 og er mat þess B+ með jákvæðum horfum. Lánshæfismatið hefur því breyst úr stöðugum horfum
í jákvæðar horfur. Í umsögn Reitunar kemur fram að reksturinn sé sterkur og að dregið hafi úr markaðsáhættu, en á sama tíma
er lausafjárstaða fyrirtækisins þröng sem dregur ú sveigjanleika fyrirtækisins til að mæta áföllum. Mat Reitunar er að ef
fyrirtækið haldi áfram á sömu braut þá verði það orðið fjárhagslega sterkt innan fárra ára.
Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Orkuveitu Reykjavíkur árin 2009-2013 í lok 3. ársfjórðungs:
Orkuveita Reykjavíkur

2009

2010

2011

2012

2013

Eiginfjárhlutfall

13,6%

20,1%

18,7%

21,9%

23,0%

Arðsemi eigin fjár

-30,0%

58,4%

-12,4%

5,6%

13,6%

Veltufjárhlutfall

0,45

0,22

0,44

0,32

0,70

Skuldsetningarhlutfall

5,67

3,57

3,93

3,12

2,94

Skuldaþekja (EBIT /gr afb + Nettó gr. vextir)

0,17

0,78

0,84

0,79

0,60

Skuldaþekja (EBITDA /gr afb + Nettó gr. vextir)

0,95

1,96

1,4

1,29

0,89

Vaxtaþekja (EBIT/(n.greiddir vextir)

0,4

2,7

4,1

2,9

3,6

Vaxtaþekja (EBITDA/(n.greiddir vextir)

2,1

6,8

6,8

4,6

5,4

Uppgreiðslutími lána (veltuf.frá rekstri/skuldum)

31,5

20,6

13,8

13,2

10,8

Veltufé frá rekstri/rekstrartekjum

30,7%

42,8%

53%

48,0%

52,0%

EBITDA framlegð

47,5%

50,8%

63,5%

65,4%

66,0%

Þróun helstu kennitalna sýna glögglega bætta stöðu fyrirtækisins. Þróun skuldaþekju fyrirtækisins fer batnandi en lækkar á
tímabilinu vegna hárra afborgana á árinu. Búist er við því að kennitalan batni enn frekar á næstu tímabilum. Uppgreiðslutími
lána, þ.e. hversu mörg ár það tæki að greiða niður skuldir með veltufé frá rekstri styttist enn og þar hefur gríðarleg breyting
orðið á frá fyrri árum. Vegna afborganna sem þegar hafa verið greiddar á árinu hefur veltufjárhlutfall styrkst verulega en þarf
samt enn að batna.
 Á tímabilinu 2011-2013F3 er árangur OR umfram markmið Plansins í öllum þáttum að eignasölu undanskilinni, þó nemur
heildarárangur 1,2 milljörðum eða 3,6% umfram markmið tímabilsins. Þann 1. nóvember síðastliðinn var gengið frá 5,1
milljarða króna sölu höfuðstöðva og því útlit fyrir að árangur Plansins í árslok verði vel umfram markmið ef engin
meiriháttar áföll verði í rekstri eða hreyfingum ytri markaðsbreyta.
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 Í lok tímabilsins átti OR um 8,1 milljarða kr í handbæru fé og hafði aðgengi að um 9,4 milljörðum kr í ónýttum
lánsheimildum og opnum lánalínum. Samtals var OR með um 17,5 milljarða kr tryggt lausafé í lok tímabilsins en til
samanburðar var tryggt lausafé um 13,7 milljarðar kr í lok árs 2012.
 Samkvæmt ársreikning OR er árleg næmni sjóðstreymis fyrir 1% hliðrun vaxta um 31 mkr en næmi OR gagnvart
vaxtasveiflum er nú smávægileg í kjölfar 500 milljón evra vaxtaskiptasamninga sem gerðir voru við Goldman Sachs í apríl
síðastliðnum. Án tillits til áhættuvarnasamninga er næmi sjóðstreymis fyrir 1% hliðrun vaxta um 538 mkr.
 Styrking krónunnar frá áramótum til 30. september síðastliðins nemur tæpum 6%. Á fyrstu sex mánuðum ársins leiddi
gengisstyrking til rúmlega 10.800 mkr fjármagnstekjufærslu frá áramótum. Áætlaðar afborganir lána á árunum 2013 og
2014 nema tæplega 42,3 milljörðum miðað við árslokagengi 2012. Ef gert er ráð fyrir að afborganir næstu tveggja ára
endurspegli vísitölu gengisskráningar þann 30. september sl. þá hefur dregið úr greiðsluþunga um 2,4 milljarða til næstu
tveggja ára.
 Meðalálverð var 2.051 USD/tonn yfir árið 2012 og er það umtalsvert lægra verð en forsendur Plansins gerðu ráð fyrir.
Miðað við 3ja mánaða framvirka LME samninga frá desember síðastliðnum til september hefur álverð lækkað enn frekar
eða um 13,8% og frá áramótum hafa verið gjaldfærðar um 10.156 mkr vegna gangvirðisbreytinga innbyggðra afleiða í
raforkusölusamningum. Hlutfall tekna OR sem tengt er heimsmarkaðsverði á áli nam rúmum 19% af heildartekjum á
uppgjörstímabilinu. Næmni gangvirðis vegna 1% hliðrunar á álverði er um 749.
 Samkvæmt 9 mánaða uppgjöri OR leiddu virðisrýrnunarpróf til óbreyttar stöðu á eignum OR á milli árshlutauppgjöra. Í 6
mánaða uppgjöri voru Magma bréfin færð niður um 1.815 mkr undir fjármagnsgjöldum og bókfært verð eigna í
rafmagnsframleiðslu var fært niður um 4.000 mkr í efnahag. Orsakir virðisrýrnunar voru í megindráttum lækkandi
álverðsferlar og hækkandi vaxtaferlar.
 Í ljósi samninga um breytingar á greiðslum lána frá Depfa og Dexía, gerð áhættuvarnasamninga við ING og innlenda banka
og framlengingar á innlendum lánalínum er ljóst að aðgengi OR að fjármagnsmörkuðum hefur tekið stakkaskiptum og útlit
er fyrir auknu aðgengi á næstu misserum vegna árangurs Plansins. Fyrirhugaðar eru áframhaldandi samningaviðræður við
lánadrottna um endurdreifingu á afborgunarferlum lána OR.
 Lánshæfismatsfyrirtækið Moody´s hélt einkunn OR óbreyttri í B1 með neikvæðum horfum í mati sínu frá 22. febrúar 2013.
Það er fjórum flokkum neðar en lánshæfismat ríkissjóðs. Til þess að fá betri einkunn er tilgreint að fyrirtækið þurfi að verja
sig frekar gegn ytri sveiflum í álverði, vöxtum og gengi. Sérstaklega er tiltekið að nái eignasöluáform Orkuveitunnar áætlun
verða horfur stöðugar. Frá endurskoðun einkunnar hefur OR gengið frá 500 milljón evra samning við erlendan banka sem
tryggir lága vexti fram til ársloka 2016, sótt lánsfjármögnun hjá sama banka og uppfyllt markmið um eignasölu þann 1.
nóvember síðastliðinn. Auk þess hafði OR áður gert álverðssamninga við ING út árið 2014 og gjaldmiðlaskiptasamninga
við innlenda banka fram til 2016. Með fyrrgreint í huga verður athyglisvert að fylgjast með hver viðbrögð Moody‘s verða í
næstu endurskoðun.
 Greiningarfyrirtækið Reitun vann mat á lánshæfi Orkuveitunnar í október 2013 og er mat þess B+ með jákvæðum horfum.
Lánshæfismatið hefur því breyst úr stöðugum í jákvæðar horfur.

4.9 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins
Rekstrarniðurstaða eftir fyrstu níu mánuði ársins var neikvæð um 33,4 mkr, en án afskrifta var hann jákvæður um 12,2 mkr.
Rekstrartekjur námu 216,5 mkr sem er 68 mkr hærri en fjárhagsáætlun eða 45,9%. Þar af voru framlög sveitarfélaga 103 mkr,
sem er þrír fjórðu hlutar af framlagi ársins. Tekjur vegna aðgangseyris og annarra afleiddra þátta voru 57,8 mkr yfir áætlun.
Rekstrargjöld námu 249,6 mkr, þar af námu afskriftir 45,6 mkr. Launakostnaður nam 100,3 mkr sem er 30,8 mkr yfir áætlun eða
44,3%, þá nam annar rekstrarkostnaður 103,7 mkr sem er 25,1 mkr yfir áætlun eða 31,9%. Ástæðan fyrir þessari aukningu á
kostnaði má rekja til fleiri opnunar daga en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir.
Heildareignir þann 30. september 2013 námu 452,6 mkr þar af voru fastafjármunir 445 mkr. Heildarskuldir námu alls 44,4
mkr og eru það allt skammtímaskuldir.
Eigið fé nam 409,1 mkr og hefur lækkað um 23 mkr frá áramótum.
Fjárfestingahreyfingar námu 9,1 mkr á tímabilinu. Helstu fjárfestingar voru í endurnýjun á búnaði, skíðaleigu og landmótun,
en framkvæmdir leggjast meira á síðustu mánuði ársins. Handbært fé nam 0,3 mkr í lok tímabilsins.
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Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur Skíðasvæðanna fyrir 9 mánaða uppgjör árin 2009-2013:
Kennitölur Skíðasvæðin
Eiginfjárhlutfall
Arðsemi eigin fjár
Veltufjárhlutfall
Skuldsetningarhlutfall
Uppgreiðslutími

2009
94,8%
-4,2%
2,18
1%
0,7

2010
92,2%
-7,6%
0,30
1%
-8,1

2011
89,6%
-10,5%
0,05
0%
-0,7

2011
88,3%
-13,8%
0,03
0%
0,0

2013
90,4%
-8,2%
0,06
0%
0,0

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Hallarekstur í ár og undanfarin ár gerir kröfur um að eigendur félagsins endurskoði rekstur og stöðu þess og setji því skýrar
leikreglur í eigendastefnu.

4.10 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
Árshlutareikningur félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2013 inniheldur samstæðu SHS (móðurfélag), SHS
fasteignir ehf og Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins
Rekstrarniðurstaða SHS samstæðunnar fyrir tímabilið var jákvæð um 81,6 mkr og var einnig jákvæð fyrir sama tímabil árið
2012 um 423 mkr. Þar sem mikil óvissa er um tekjur vegna sjúkraflutninga getur farið svo að ef samningar takast ekki að
áætlanir um hagnað á árinu upp á 11 mkr geti snúist upp í talsvert tap.
Rekstrartekjur námu 1.336 mkr og þar af var framlag eigenda 828 mkr sem er hækkun um 45 mkr milli ára eða 5,7%. Einnig
greiddu eigendur rúmar 40 mkr framlag í fjárfestingarsjóð. Tekjur frá ríkinu vegna sjúkraflutninga eru tæpar 362 m.kr. sem er
langt undir áætlunum þar sem enn hefur ekki verið skrifað undir nýjan samning um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu.
Mikil óvissa ríkir um áframhaldandi verktöku SHS hvað varðar sjúkraflutningana og í undirbúningi eru innheimtu aðgerðir
gagnvart ríkinu.
Rekstrargjöld námu 1.223 mkr sem er um 10,9% hækkun milli tímabila. Launakostnaður hækkaði einnig um 14,3% á milli ára
og fer úr 841 mkr í rúmar 961 mkr. Skýringin á hækkun launakostnaðar er nýr kjarasamningur sem tók gildi 1. júní 2011. Auk
kjarasamningbundnar hækkunnar á launatöxtum á árinu þá tók gildi nýtt starfsmat í desember 2012 og að hluta til einnig árið
2013. Þessi hækkun var ekki kominn inn í 9. mánaða uppgjörið árið 2012. Í kjarasamninginum var gert ráð fyrir að
starfsmatinu myndi ljúka 1. desember 2011.
Heildareignir námu 2.155 mkr og þar af námu fastafjármunir 1.645 mkr og veltufjármunir 509 mkr. Heildarskuldir er 1.011
mkr og hafa lækkað um 459 mkr milli tímabila. Skýringin á þessari miklu lækkun er sú að aukið stofnfé var lagt inn í SHS sem
síðan var notað til að greiða upp óhagstætt lán SHS fasteigna hjá LS.
Eigið fé nam 1.143 mkr og hefur hækkað um 258 mkr miðað við sama tímabil í fyrra. Samanburður við sama tímabil í fyrra er
óraunhæfur þar sem í fyrra voru tekjur vegna sjúkraflutninga áætlaðar. Í lok ársins kom síðan í ljós að áætlaðar tekjur voru
ofáætlaðar. Aukning á eigin fé skýrst því alfarið af aukningu á stofnfé í lok árs 2012. Fjárfestingahreyfingar á tímabilinu námu
142 mkr sem er um 115 mkr hækkun milli tímabila. Skýringin er fyrst og fremst fjárfesting í byggingu nýrrar slökkvistöðvar
við Skarhólabraut í Mosfellsbæ.
SHS fasteignir
Undir SHS heyrir dótturfélagið SHS fasteignir, sem á og rekur þau mannvirki sem hýsa starfsemina.
Rekstrarhagnaður SHS fasteigna fyrir tímabilið var 38 mkr en var 22 mkr á sama tímabili í fyrra. Munurinn liggur fyrst og
fremst í því að í lok árs var lán félagsins hjá LS greitt upp og þar af leiðandi lækkað fjármagnskostnaðurinn. Á móti stendur
skuld SHS fasteigna við móðurfélagið SHS.
Rekstrartekjur félagsins voru 153 mkr og rekstrargjöld 49 mkr. Fjármagnsliður hjá SHS fasteignum er neikvæður um 31 mkr
en var neikvæður um 49 mkr á sama tímabili í fyrra.
Heildareignir eru 1.537 mkr og hafa þær hækkað um 125 mkr á einu ári. Heildarskuldir eru 1.384 mkr og hafa hækkað um 89
mkr á einu ári. Breytingarnar eru vegna byggingu á nýrri slökkvistöð og lántaka fyrir þeim framkvæmdum.
Fjárfestingahreyfingar námu tæpum 95 mkr en voru 29 mkr á sama tíma í fyrra. Skýringin er bygging nýrrar slökkvistöðar eins
og áður hefur komið fram.
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Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur SHS fasteigna fyrir árin 2009-2013. Útreikningur byggir á níu mánaða uppgjörum
og eru gerðar viðeigandi leiðréttingar til að endurspegla kennitölurnar yfir á ársgrundvöll:
SHS fasteignir
Eiginfjárhlutfall
Veltufjárhlutfall
Uppgreiðslutími langtímaskulda

2009
-16,3%
0,04
24,2

2010
-7,5%
0,12
13,9

2011
6,4%
0,22
13,8

2012
2013
8,25% 10,01%
0,13
0,12
11,5
5,95

Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur SHS samstæðunnar fyrir árin 2009-2013. Útreikningur byggir á níu mánaða
uppgjörum og eru gerðar viðeigandi leiðréttingar til að endurspegla kennitölurnar yfir á ársgrundvöll:
SHS - samstæða
Eiginfjárhlutfall
Veltufjárhlutfall
Skuldsetningarhlutfall
Uppgreiðslutími langtímaskulda

2009
19%
2,10
369,2%
13,2

2010
21,9%
1,93
304,1%
18,4

2011
28,2%
1,68
201,2%
9

2012
37,6%
2,93
135,9%
19,3

2013
53,1%
1,56
62,01%
16,2

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Uppgjör lána SHS við Lánasjóði sveitarfélag og Íslandsbanka sem tekin voru sem gengistryggð lán eru í ágreiningi.
Lánasjóði sveitarfélaga hefur þegar verið stefnt.
 Undanfarin misseri hefur SHS verið í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands/Velferðarráðuneytið varðandi
sjúkraflutninga en þessi samningur rann út um áramótin 2011/2012. Undanfarin ár hefur greiðsla til SHS ekki endurspeglað
aukið magn og vægi sjúkraflutninga sem er mikilvægur stofn fyrir tekjustreymi SHS. Náðst hefur
samkomulagsgrundvölllur milli aðila en fjármálaráðuneytið hefur ekki staðfest samninginn. Í frumvarpi að fjárlögum er
ekki gert ráð fyrir fjárheimildum til að efna þetta samkomulag, heldur lýst því að nýjar samningaviðræður muni hefjast um
málið. Stjórn SHS hefur af þessum sökum hafið verklokaferil vegna sjúkraflutninga. Verði þetta niðurstaðan kallar það á
gagngera endurskoðun á fjárhagsáætlun félagsins.
 Nýbygging slökkvistöðvar SHS í Mosfellsbæ var samþykkt í stjórn um miðjan febrúar 2012. Heildarbyggingarkostnaður
er áætlaður 580 mkr sem búið er að fjármagna með langtímaláni. Áætlað er að byggingaframkvæmdir hefjist seint á árinu
2013 og að eignin verði tekin í notkun um áramótin 2014-15.
 Mikilvægt er að sveitarstjórnir rýni ítarlega tillögur byggðarsamlaga að fjögurra ára áætlunum áður en þær eru samþykktar í
sveitarstjórnum, þar sem þær eiga að liggja til grundvallar fjárhagsáætlunum hvers árs skv. stofnsamningum.

4.11 SORPA bs
Rekstrarniðurstaða var jákvæð um 84 mkr en var jákvæð um rúmar 2 mkr fyrir sama tímabil 2012.
Rekstrartekjur fyrir tímabilið voru 1.853 mkr og hækkuðu milli ára um 135 mkr eða um 9,9%. Rekstrartekjur eru 157 mkr
hærri en áætlað var. Munar þar mestu um niðurfellingu afslátta í mörgum úrgangsflokkum svo sem blönduðum
heimilisúrgangi, eins og kemur fram í gjaldskrárbreytingur frá febrúar 2013. Samtímis var gjaldskrá lækkuð í fjölmörgum
úrgangsflokkum. Einnig jókst magn á endurvinnslustöðvum, í móttökustöð og á urðunarstaðnum. Hækkun tekna
endurvinnslustöðva má rekja til um það bil 2,7% aukningar í magni til þeirra. Tekjur Góða hirðisins jukust jafnframt meira en
gert hafði verið ráð fyrir.
Rekstrargjöld voru 1.760 mkr og hækkuðu milli ára um 55 mkr eða um 3,2%. Rekstrargjöld ársins eru samkvæmt áætlun að
undanskildum breytingum vegna afnáms afsláttar.
Heildareignir í lok tímabilsins námu 2.063 mkr, þar af fastafjármunir 1.461 mkr (70,8%) og veltufjármunir 603 mkr (29,2%).
Heildarskuldir voru 654 mkr, þar af langtímaskuldir 279 mkr (42,6%) og skammtímaskuldir 376 mkr (57,4%). Eigið fé nam
1.409 mkr.
Fjárfestingahreyfingar voru í heildina 169 mkr, þar af í varanlegum rekstrarfjármunum 164 mkr, sem er mun minnan en í
áætlun. Fjárfest var á endurvinnslustöðvunum fyrir 3,4 mkr, í móttöku- og flokkunarstöð í Gufunesi um 71 mkr, á urðunarstað
í Álfsnesi og svæðisáætlun um 93 mkr. Söluverð fastafjármuna var um 0,8 mkr og breyting langtímakrafna var 2,0 mkr.
Greiddar afborganir langtímalána námu 39 mkr og tekin voru ný langtímalán upp á 87 mkr vegna fjárfestingar í gashreinsistöð.
Handbært fé nam 305 mkr og hækkaði um 205 mkr milli tímabila. Skýringar eru helstar að handbært fé frá rekstri, þar með
talið hagnaður af reglulegri starfsemi, jókst um 82 mkr, breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum voru neikvæðar um
20 mkr í stað 48 mkr og tekið var nýtt 87 mkr langtímalán.
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Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölur SORPU bs. fyrir 9 mánaða uppgjör árin 2009-2013:
Sorpa
Eiginfjárhlutfall
Arðsemi eigin fjár
Veltufjárhlutfall
Skuldsetningarhlutfall
Uppgreiðslutími

2009
59,4%
3,6%
1,49
34,8%
2,5

2010
65,8%
4,8%
1,44
22,2%
2,4

2011
66,7%
0,3%
1,46
22,0%
2,3

2012
69,8%
0,2%
1,45
16,8%
1,7

2013
68,3%
6,0%
1,60
17,7%
1,2

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Helstu áhættur í rekstri SORPU tengjast ytra efnahagsumhverfi og eftirspurn eftir þjónustu fyrirtækisins.
 Fyrirhugaðar eru miklar fjárfestingar vegna hertra reglna um urðun úrgangs. Mikilvægt er að greina valkosti og hagkvæmni
þeirra og áhrif á notendur þjónustunnar og eigendur SORPU.
 SORPA bs. sér um rekstur endurvinnslustöðva fyrir sveitarfélögin sem að byggðarsamlaginu standa í gegnum
þjónustusamning og skal rekstur þeirra bera sig rekstrarlega. Lán sem tekin eru vegna endurvinnslustöðvanna eru því ekki
borin uppi af rekstri SORPU bs., heldur eru það aðildarsveitarfélögin sem greiða lánin niður með stofnframlögum. SORPA
stendur þannig straum af greiðslu afborgana og vaxta en rukkar sveitarfélögin jafn óðum. Endurvinnslustöðvar hafa verið
eignfærðar en ekki afskrifaðar í bókhaldi SORPU bs. þar sem sveitarfélögin bera ábyrgð á kostnaði vegna þeirra og þar
með talið afskriftum. Fjármagnskostnaður vegna endurvinnslustöðva birtist ekki sem slíkur hjá SORPU eða í
samstæðuuppgjöri borgarinnar heldur sem annar rekstrarkostnaður.
 Mikilvægt er að sveitarstjórnir rýni ítarlega tillögur byggðarsamlaga að fjögurra ára áætlunum áður en þær eru samþykktar í
sveitarstjórnum, þar sem þær eiga að liggja til grundvallar fjárhagsáætlunum hvers árs skv. stofnsamningum.

4.12 Strætó bs
Rekstrarniðurstaða Strætó tímabilið 1. janúar til 30. september 2013 var jákvæð um 518 mkr, en á sama tímabili á árinu 2012
var rekstrarniðurstaða jákvæð um 187 mkr. Undangengin misseri hefur verið unnið markvisst að því að bæta stöðu og
rekstrarhæfni Strætó bs. Óráðstafað eigið fé er nú jákvætt um 435 mkr.
Rekstrartekjur Strætó janúar - september 2013 voru 3.847 mkr sem er 31% hærra en 2012. Helstu tekjur koma frá framlögum
eigenda, sem námu 2.004 mkr og hækkuðu um 119 mkr milli ára og fargjöldum 1.092 mkr, sem jukust á milli ára um 131 mkr.
Þá kom 677 mkr framlag frá ríkinu, samkvæmt sérstöku samkomulagi. Tekjur vegna útseldrar þjónustu eru 52 mkr.
Rekstrargjöld Strætó námu 3.282 mkr og hafa hækkað um 637 mkr á milli ára. Helstu gjöld voru vegna reksturs vagna 1.647
mkr sem hækkaði um 19% og aðkeypts aksturs verktaka 1.256 mkr sem hækkuðu um 32%. Á tímabilinu fjölgaði eknum km
eigin vagna um 18% og fjölgaði hjá verktökum um 26% miðað við árið 2012.
Heildareignir Strætó 2013 voru í lok tímabils 2.251 mkr, þar af fastafjármunir 992 mkr og veltufjármunir 1.259 mkr.
Heildarskuldir voru 916 mkr og hafa lækkað um 31 mkr. frá síðustu áramótum. Langtímaskuldir nema um 326 mkr, ekkert í
erlendri mynt og skammtímaskuldir 590 mkr. Engin ný langtímalán voru tekin á tímabilinu.
Eigið fé í lok tímabils var jákvætt um 1.335 mkr en var 817 mkr árið áður. Batnandi eiginfjárstöðu má rekja til
rekstrarafkomu. Við lok tímabilsins var eiginfjár hlutfall ríflega 59%. Handbært fé var 776 mkr en var 820 mkr í upphafi árs.
Unnið er að endurnýjun vagnaflotans.
Fjárfestingahreyfingar á tímabilinu voru 409 mkr en fyrir sama tímabil 2012 voru þær engar. Keyptir voru 12 nýir vagnar á
tímabilinu.
Meðfylgjandi tafla dregur saman kennitölur Strætó bs. fyrir 9 mánaða uppgjör árin 2009-2013:
Strætó
Eiginfjárhlutfall
Arðsemi eigin fjár
Veltufjárhlutfall
Skuldsetningarhlutfall
Uppgreiðslutími

2009
-25,0%
-36,0%
1,09
-331,3%
3,5

2010
5,8%
275,9%
1,42
953,5%
2,6

2011
31,1%
42,1%
1,99
125,5%
2,1

2012
44,0%
26,4%
2,25
65,0%
1,5

2013
59,3%
38,8%
2,13
24,4%
0,5

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:
 Handbært fé frá rekstri er gott en það nemur 776 mkr og veltufjárhlutfall er mjög viðunandi eða 2,13. Eiginfjárhlutfall
hækkar mikið frá sama tímabili 2012 eða úr 33% í 59% sem er verulega góður árangur.


Eigendur greiða til fyrirtækisins rekstrar- og stofnframlög auk sérstakra framlaga vegna nemenda. Þessi framlög eru
mun hærri að hlutfalli en í sambærilegri þjónustu erlendis. Framlög á síðustu árum hafa miðað að því að bæta
eiginfjárstöðu fyrirtækisins sem var neikvæð.
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Helstu markaðsáhættur fyrirtækisins eru verðlag, gengi, vextir og olíuverð.




Mikilvægt er að verkefni Strætó utan höfuðborgasvæðisins skapi ekki nýjar áhættur í rekstri félagsins.
Mikilvægt er að sveitarstjórnir rýni ítarlega tillögur byggðarsamlaga að fjögurra ára áætlunum áður en þær eru
samþykktar í sveitarstjórnum, þar sem þær eiga að liggja til grundvallar fjárhagsáætlunum hvers árs skv.
stofnsamningum.
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Viðauki 1: Kennitölur
Ársreikningi er ætlað að veita upplýsingar um afkomu stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar og um fjárhagslega stöðu
þeirra.
Með framsetningu á kennitölum má á samanþjappaðan og einfaldan hátt veita upplýsingar úr ársreikningi um arðsemi og
fjárhagsstöðu. Kennitölur byggja á þeim reikningsskilaaðferðum sem notaðar eru af viðkomandi aðila. Þetta býður upp á marga
túlkunarmöguleika. Varhugavert er að draga of miklar ályktanir af einni kennitölu fyrir eitt tiltekið ár. Þær verður yfirleitt að
skoða í samhengi við aðrar mikilvægar kennitölur og þróun þeirra yfir tímabil, a.m.k. þrjú ár. Kennitölur ætti líka að bera
saman við kennitölur annarra aðila í skyldri starfsemi til að sjá þær í eðlilegu samhengi. Þá er ástæða til að vara við því að
sumar kennitölur geta verið viðkvæmar fyrir breytingum á lágum fjárhæðum.
Í þessar skýrslu Fjármálaskrifstofu er stuðst við eftirfarandi kennitölur:
Eiginfjárhlutfall (Equity ratio)
Mælt sem hlutfall eiginfjár á móti heildarfjármagni. Hlutfallið sýnir fjárhagslegan styrk eða tapþol fyrirtækis. Það er ekki til
faglega einhlítur mælikvarði á æskilegt eða nauðsynlegt eiginfjárhlutfall, hvorki hjá sveitarfélögum eða fyrirtækjum.
Meðaleiginfjárhlutfall bandarískra sveitarfélaga er talið vera um 70%, japanskra um 50% og sænskra sveitarfélaga um 77%
árið 2008). Bandarísku og sænsku hlutföllin teljast mjög há sem þykir bera vott um mikinn fjárhagslegan styrk þessara
sveitarfélaga en almennt hefur 50% eiginfjárhlutfall sveitarfélags talist ásættanlegt. Hér verður að gefa því gaum að víða
erlendis er notast við aðrar uppgjörsaðferðir (gangvirðisuppgjör) en tíðkast hérlendis (kostnaðaruppgjör) sem þýðir í uppsveiflu
hagkerfis að eigið fé mælist væntanlega mun hærra en ella og að jafnaði mun meiri sveiflur í þessu hlutfalli. Síðan má velta
fyrir sér merkingu eiginfjárhlutfalls hjá sveitarfélagi gagnvart lánadrottnum þar sem sveitarfélag getur almennt ekki selt eignir
eins og skóla til að standa skil á skuldum. Öðru máli gegnir um fyrirtæki, enda fjármagna þau gjarnan stóran hluta af
varanlegum rekstrarfjármunum með lánsfé. Eiginfjárhlutfall þeirra skiptir máli gagnvart lánveitendum en mikill munur er á
hvað telst ásættanlegt í þeim efnum og fer það m.a. eftir atvinnugreinum og því hvort um fjármagnsfreka starfsemi er að ræða.
Þannig geta fjármagnsfrek iðnfyrirtæki og fjármálastofnanir verið með eiginfjárhlutfall undir 20%. Líta má á OR sem
fjármagnsfrekt orkuframleiðslufyrirtæki á uppbyggingarskeiði með mikla lánsfjárþörf sem hefur áhrif á hvernig túlka ber
eiginfjárhlutfall samstæðunnar.
Arðsemi eigin fjár (Return on equity ratio)
Mælt sem hlutfall rekstrarniðurstöðu eftir fjármagnsliði á móti eigin fé. Sýnir getu fyrirtækis til að ávaxta fjármuni sem eru
bundnir í því. Það er spurning hvort þetta hlutfall er nothæft sem kennitala fyrir sveitarfélag. Það ber a.m.k. að túlka það
varlega í því samhengi, sérstaklega vegna þess að eignir í A hluta sveitarsjóðs eru metnar samkvæmt kostnaðarverðsreglu. Hér
má hafa í huga að fjármagnsvextir í milliviðskiptum Aðalsjóðs og Eignasjóðs eru 4%. Arðsemiskrafa eigin fjár í einkageira er
samsett úr áhættulausum vöxtum ásamt áhættuálagi markaðar. Arðsemi eiginfjár gefur vísbendingu um hvort jafnvægisregla
skv. sveitarstjórnarlögum sé uppfyllt.
Veltufjárhlutfall (Current ratio)
Mælt sem hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum. Sýnir hæfi fyrirtækis til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur á
næstu tólf mánuðum. Hlutfall innan við einn gefur vísbendingu um að rekstrareiningin hafi ekki getu til að standa við
skammtímaskuldbindingar sínar á næstu mánuðum. Þegar horft er til A hluta sveitarsjóðs sem er að stórum hluta fjármagnaður
með lögbundnum skatttekjum, ætti að gera kröfu um hærra hlutfall en hjá fyrirtækjum, þ.e. að minnsta kosti 1,20 en sömu
kröfu þarf ekki að gera til samstæðunnar.
Skuldsetningarhlutfall (Gearing ratio)
Mælt sem hlutfall langtímaskulda á móti eigin fé. Sýnir fjárhagslega áhættu skuldsettra fyrirtækja. A hluti sveitarsjóðs tekur
ekki lán til að fjármagna rekstur eða áhættufjárfestingar heldur til að fjármagna nauðsynlega uppbyggingu í varanlegum
rekstrarfjármunum, s.s. skólum. Sú fjárfesting er ekki gerð í hagnaðarskyni. Þess vegna er mikilvægt að A hluti hafi gott
greiðsluhæfi og sterka eiginfjárstöðu vegna langtímalána. Langtímalán eru lykilatriði fyrir uppbyggingu varanlegra
rekstrarfjármuna í fyrirtækjum og markmiðið er að þau hámarki arðsemi eigin fjár. Á uppbyggingarskeiði varanlegra
rekstrarfjármuna í fjármagnsfrekum rekstri getur þessi kennitala orðið mjög há. Fyrirtæki með hátt skuldsetningarhlutfall eru
viðkvæm fyrir hagsveiflum enda þurfa þau að greiða af skuldum sínum þótt tekjur lækki eða vextir hækki. Lágt hlutfall eigin
fjár í fyrirtæki og hátt hlutfall lánsfjár sýnir alltaf ákveðinn fjárhagslegan veikleika.
Skuldahlutfall samkvæmt nýjum sveitarstjórnarlögum (64. grein laga nr. 138/2011)
Mælt sem hlutfall heildarskulda á móti rekstrartekjum. Með ákvæði 64. grein laga nr. 138/2011 verður sveitarfélögum almennt
skylt að takmarka skuldir og skuldbindingar A hluta og samstæðu A og B hluta við 150% af skilgreindum tekjum samstæðu A
hluta og samstæðu A og B hluta. Þessu ákvæði tengjast svo fyrirmæli VIII. kafla um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga, og
reglugerð ráðherra skv. 3. mgr. ákvæðisins. Í ákvæðum VIII. kafla er gert ráð fyrir því að sveitarfélög séu flokkuð eftir
skuldum þeirra, rekstri og öðrum fjárhagslegum þáttum, en eftirlit með fjárhag þeirra byggist svo, eftir því sem við á, á þeirri
flokkun. Þessi útfærsla byggist á tillögum samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál. Í umræddri skýrslu er þar
lagt til að sveitarfélögin verði flokkuð í þrjá grundvallarflokka út frá upplýsingum um fjárhag þeirra. Í fyrsta lagi sé það
flokkur þar sem sveitarfélögin séu innan 150% skuldareglu, eins og lagt er til í þessu ákvæði og hafi tryggt jafnvægi í rekstri.
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Almennt eigi að miða við að afskipti af fjármálum þessara sveitarfélaga séu lítil og a.m.k. ekki verulega meiri en þau sem nú
eru. Í öðru lagi sé það flokkur sem ekki fullnægi viðmiðum þessa ákvæðis þ.e. hafi skuldir og skuldbindingar yfir 150% og/eða
hafi ekki tekist að fullnægja skilyrði um jafnvægi í rekstri. Heimild eftirlitsaðilanna til inngrips í fjármál þessara sveitarfélaga
sé ríkari en þeirra sem hafa fjármál sín í lagi og því meiri eftir því sem fjárhagsleg staða er slakari. Í þriðja lagi sé það svo
flokkur sveitarfélaga sem skuldi yfir 250% af tekjum og eða hafi ítrekað brotið gegn reglum sveitarstjórnarlaga um fjármál.
Gengið er út frá því að aðhald að þessum sveitarfélögum sé mikið. Í frumvarpi þessu er í grundvallaratriðum gengið út frá því
að eftirlitsaðilar með fjármálum sveitarfélaga muni byggja störf sín á þeirri aðferðafræði og hugmyndum sem fram koma í
skýrslu samráðsnefndarinnar að þessu leyti.
Framlegð (EBITDA) og veltufjárhlutföll
Eftirlitsnefnd sveitarfélaga leggur einnig áherslu á kennitölurnar framlegð og veltufé frá rekstri í hlutfalli af rekstrartekjum í
samhengi við skuldahlutfallið. Ef miðað er við 5% nafnvexti á lánum, 150% skuldahlutfall og 15% EBITDA framlegð í
hlutfalli af tekjum þá þarf veltufé frá rekstri að vera a.m.k. 7,5% af heildartekjum til að standa undir samningsbundnum
afborgunum langtímalána með 20 ára greiðslutíma ef ekki er gert ráð fyrir neinum fjárfestingum í samræmi við afskriftir eigna.
Vaxtaþekja (Interest expence coverage ratio)
Vaxtaþekja mæld sem hlutfall rekstrarhagnaðar (EBIT) - m.ö.o. rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði á móti nettó
vaxtagreiðslum er oft notuð til að mæla hæfi fyrirtækis til greiðslu vaxta. Ef hlutfallið er innan við 1 dugir rekstrarniðurstaðan
ekki fyrir vaxtagreiðslum. Almennt er litið svo á að þetta hlutfall þurfi að vera vel yfir 1 til að mæta ekki aðeins
vaxtagreiðslum heldur einnig fjárfestingarþörf sem afskriftum er ætlað að gefa vísbendingu um. Í fjármagnsfrekum greinum er
jafnvel talið að hlutfallið þurfi að vera um 2. Taka ber fram að hjá B hluta fyrirtækjum að OR undanskildu er ekki hægt að
aðgreina vaxtagreiðslur frá gengis- og verðbótaliðum en það getur takmarkað skýringarmátt kennitölunnar.
Vaxtaþekja mæld sem hlutfall rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, skatta, afborganir og afskriftir (EBITDA) á móti nettó
vaxtagreiðslum er einnig oft notuð til að mæla hæfi fyrirtækis til greiðslu vaxta Ef hlutfallið er innan við 1 dugir
rekstrarniðurstaðan ekki fyrir vaxtagreiðslum. Almennt er litið svo á að þetta hlutfall þurfi að talsvert hærra en fyrrnefnd
vaxtaþekja enda ekki tekið tillit til fjárfestingarþarfar. Varasamt er að nota þennan mælikvarða nema til skoðunar á skammtíma
samhengi. Taka ber fram að hjá B hluta fyrirtækjum að OR undanskildu er ekki hægt að aðgreina vaxtagreiðslur frá gengis- og
verðbótaliðum en það getur takmarkað skýringarmátt kennitölunnar.
Skuldaþekja (Debt service coverage ratio)
Skuldaþekja mæld sem hlutfall rekstrarhagnaðar (EBIT) - m.ö.o. rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði á móti afborgunum og
nettó vaxtagreiðslum er oft notuð til að mæla greiðsluhæfi fyrirtækis. Ef hlutfallið er innan við 1 dugir rekstrarniðurstaðan ekki
fyrir afborgunum og vaxtagreiðslum. Almennt er litið svo á að þetta hlutfall þurfi að vera vel yfir 1 til að mæta ekki aðeins
afborgunum og vaxtagreiðslum heldur einnig fjárfestingarþörf sem afskriftum er ætlað að gefa vísbendingu um. Í
fjármagnsfrekum greinum þarf hærra hlutfall en ella. Taka ber fram að hjá B hluta fyrirtækjum að OR undanskildu er ekki
hægt að aðgreina vaxtagreiðslur frá gengis- og verðbótaliðum en það getur takmarkað skýringarmátt kennitölunnar.
Skuldaþekja mæld sem hlutfall rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, skatta, afborganir og afskriftir (EBITDA) á móti
afborgunum og nettó vaxtagreiðslum er einnig oft notuð til að mæla greiðsluhæfi fyrirtækis. Ef hlutfallið er innan við 1 dugir
rekstrarniðurstaðan ekki fyrir afborgunum og vaxtagreiðslum. Almennt er litið svo á að þetta hlutfall þurfi að talsvert hærra en
fyrrnefnd skuldaþekja enda ekki tekið tillit til fjárfestingarþarfar. Varasamt er að nota þennan mælikvarða nema til skoðunar á
skammtíma samhengi. Taka ber fram að hjá B hluta fyrirtækjum að OR undanskildu er ekki hægt að aðgreina vaxtagreiðslur
frá gengis- og verðbótaliðum en það getur takmarkað skýringarmátt kennitölunnar.
Uppgreiðslutími langtímaskulda (Downpayment of debt)
Uppgreiðslutími langtímaskulda er reiknaður sem hlutfall af veltufé frá rekstri á móti langtímaskuldum og næsta árs afborgun
langtímaskulda. Kennitalan sýnir hvað fyrirtækið er lengi að greiða upp skuldir sínar m.v. að öllum fjárfestingum væri hætt og
rekstur væri óbreyttur og ætti að standa undir skuldaskilum.
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Viðauki 2: Um B hluta fyrirtæki
Fyrirtæki í B hluta eru afar mismunandi hvað varðar þjónustuhlutverk, rekstrarform, rekstrarumfang og fjárhagslega stöðu og
styrk. Í meðfylgjandi greinargerð um B hluta fyrirtækin er reynt í stuttu máli að varpa ljósi á rekstur, afkomu og fjárhagslega
stöðu. Í þessu sambandi blasir við hvað B hluta fyrirtækin hafa flest fjarlægst hratt borgarráð og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar
og þekking og innsýn í rekstur þeirra og fjárhagsstöðu fer að sama skapi dvínandi. Samtímis er ljóst að Reykjavíkurborg ber
ýmist beina eða óbeina ábyrgð á þessum fyrirtækjum og þjónustuhlutverkum þeirra og afkoma fyrirtækjanna getur haft
afdrifarík áhrif á stöðu A hluta borgarsjóðs.
Byggðasamlögin, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa og Strætó, eru samrekstrarfélög sveitarfélaga sem hvert um sig ber
fulla og ótakmarkaða ábyrgð á rekstrinum. Í þessu ljósi er mikilvægt að ákvarðanir um fjárhagsskipan og fjárfestingar séu
teknar með virkri aðkomu borgarráðs og hlutaðeigandi bæjarráða. Þá er einnig æskilegt að hlutaðeigandi sveitarfélög fjármagni
sjálf aukin framlög eigenda vegna rekstrar eða fjárfestinga byggðasamlaga fremur en að fyrirtækin safni upp skuldum.
Ennfremur ættu þau að gera upp lífeyrisskuldbindingar með samtímagreiðslum.
Bílastæðasjóður er sjálfstætt fyrirtæki í 100% eigu Reykjavíkurborgar. Megintilgangurinn með rekstri sjóðsins er að stýra
nýtingu bílastæða í því skyni að útvega gestum og viðskiptavinum vel staðsett skammtímastæði þar sem nauðsyn krefur.
Bílastæðasjóður fer jafnframt með eftirlit með bifreiðastöðum í því skyni að greiða fyrir umferð gangandi jafnt sem akandi
vegfarenda.
Félagsbústaðir er hlutafélag í 100% eigu Reykjavíkurborgar sem var stofnað 8. apríl 1997 um uppbyggingu íbúðahúsnæðis sem
félagslegs úrræðis á ábyrgð eigandans. Fyrirtækið hefur sérstaka stjórn. Fyrirtækið gerir upp ársreikning sinn á grundvelli
gangverðs eigna enda er fyrirtækið á skuldabréfamarkaði í kauphöll. Félagsbústaðir hf. eiga og reka yfir leiguíbúðir í
Reykjavík.
Malbikunarstöðin Höfði hf. er 99% í eigu Borgarsjóðs Reykjavíkur og 1% í eigu Aflvaka hf. en við stofnun fyrirtækisins á
árinu 1996 sameinuðust tvö borgarfyrirtæki, Malbikunarstöð Reykjavíkurborgar og Grjótnám Reykjavíkurborgar, í eitt
hlutafélag. Fyrirtækið hefur sérstaka stjórn. Fyrirtækið gerir upp ársreikning sinn samkvæmt lögum um ársreikninga.
Malbiksmarkaður er að mestu í höndum tveggja fyrirtækja, Höfða og Hlaðbæjar Colas sem er í erlendri eigu.
Fyrirtækið Faxaflóahafnir er rekið sem sameignarfélag Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar,
Skorradalshrepps og Borgarfjarðarsveitar og er eignarhlutur borgarsjóðs 75,551%. Í þessu rekstrarformi felst að eigendur bera
ábyrgð með eignarhlutum sínum á rekstrinum. Fyrirtækið hefur sérstaka stjórn. Fyrirtækið á og rekur fjórar hafnir,
Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn, Akraneshöfn og Borgarneshöfn.
Orkuveita Reykjavíkur er sjálfstætt þjónustufyrirtæki. Við stofnun þess árið 1999 samanstóð fyrirtækið af Rafmagnsveitu
Reykjavíkur, Hitaveitu Reykjavíkur, Vatnsveitu Reykjavíkur, Akranesveitu, Andakílsárvirkjun og Hitaveitu Borgarness.
Starfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur hefur stækkað umtalsvert og þjónustusvæðið nær nú til Suður- og Vesturlands auk
höfuðborgarsvæðisins. Orkuveita Reykjavíkur sem er langstærsta fyrirtækið í B hluta borgarinnar og stórfyrirtæki á landsvísu,
er rekið sem sameignarfyrirtæki samkvæmt sérstökum lögum. Eigendur auk borgarinnar sem á 93,539% hlut eru
Akraneskaupstaður og Borgarbyggð. Nýjar reikningsskilaaðferðir samkvæmt alþjóðlegum stöðlum (IFRS) voru teknar upp við
gerð ársreiknings 2007. Orkuveitan fer með viðkvæma lögbundna þjónustu fyrir hönd eignaraðila, ekki síst vatnsveitu og
fráveitu, auk sölu á heitu vatni og raforku.
Íþrótta- og sýningarhöllin hf. er sjálfstætt fyrirtæki í 50% eigu borgarinnar og að jafnstórum hlut í eigu Samtaka iðnaðarins.
Fyrirtækið hefur sérstaka stjórn. Fyrirtækið gerir upp ársreikning sinn samkvæmt lögum um ársreikninga.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, forvörnum, almannavörnum
og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa, enda falli þau að tilgangi SHS og séu ekki
falin öðrum til úrlausnar í lögum. Stofnendur og eigendur SHS eru sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg,
Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarneskaupstaður. Sjá ennfremur Skýrslu
Fjármálaskrifstofu með ársreikningi 2007. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs er í 61,3% eigu borgarsjóðs. Fyrirtækið hefur
sérstaka stjórn.
Sorpa bs er 65,4% í eigu Reykjavíkurborgar sem á það með nágrannasveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtækið hefur
sérstaka stjórn. Sorpa annast sorphirðu og rekur endurvinnslustöðva.
Strætó bs er byggðasamlag í eigu Reykjavíkurborgar og nokkurra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Eignarhlutur
borgarsjóðs er 60,3%. Fyrirtækið hefur sérstaka stjórn og annast almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Jörundur er einkahlutafélag í 100% eigu Reykjavíkurborgar. Fyrirtækið hét upphaflega Austurstræti 22 og var um rekstur
þeirrar fasteignar. Á árinu 2008 var nafni þess breytt í Jörund ehf. og fasteignin Lækjargata 2 bættist við eignir fyrirtækisins.
Aflvaki er hlutafélag í 95,7% eigu Reykjavíkurborgar og fyrirtækja í samstæðu hennar. Fyrirtækið var ekki í rekstri 2013.
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Viðauki 3: Uppgjör Aðalsjóðs
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Viðauki 4: Uppgjör Eignajóðs
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Viðauki 5: Innheimtuárangur
Fjárhæðir í þús.kr.
30. september 2013

Kröfur í milliinnheimtu

30. september 2012

Fjöldi

Fjárhæð

Fjöldi

Fjárhæð

27.791

551.384

16.351

471.636

Mál í löginnheimtu

3.844

483.182

5.647

922.000

Samtals

31.635

1.034.566

21.998

1.393.636

Innheimtuhlutfall fasteignagjalda er betra á fyrstu 9 mánuðum ársins 2013 m.v. árið 2012.

30. september 2013
Álagning 2013 innheimt 2013

96,37%

Álagning 2012 innheimt 2012

97,03%

Álagning 2011 innheimt 2011

96,14%

Álagning 2010 innheimt 2010

93,60%

Álagning 2009 innheimt 2009

91,62%

Álagning 2008 innheimt 2008

96,64%

Álagning 2007 innheimt 2007

98,16%

Álagning 2006 innheimt 2006

98,15%

Álagning 2005 innheimt 2005

97,62%

Álagning 2004 innheimt 2004

96,84%

Álagning 2003 innheimt 2003

95,57%

30. september 2013
Álagning 2013 innheimt 2013

96,37%

Álagning 2012 innheimt 2013

98,81%

Álagning 2011 innheimt 2013

99,59%

Álagning 2010 innheimt 2013

99,48%

Álagning 2009 innheimt 2013

99,76%

Álagning 2008 innheimt 2013

99,92%

Álagning 2007 innheimt 2013

100,00%

Álagning 2006 innheimt 2013

100,00%

Álagning 2005 innheimt 2013

100,00%

Álagning 2004 innheimt 2013

100,00%

Álagning 2003 innheimt 2013

100,00%

Heildarinnheimtuhlutfall allra krafna borgarinnar m.v. stöðu 30.09.2013:
2009

99,68%

2010

99,35%

2011

99,33%

2012

98,27%

2013

95,45%
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Viðauki 6: Innkaupagreining hjá A hluta
Hér er gerð innkaupagreining skv. sniðmáti þar sem bókhaldslykill Reykjavíkurborgar er flokkaður eftir eðli
innkaupastarfseminnar. Tímabilið sem greiningin nær yfir eru fyrstu níu mánuðir ársins 2012 bornir saman við fyrstu níu
mánuði ársins 2013.
Innkaupagreiningu er ætlað að veita yfirsýn á einfaldan hátt hvernig innkaupum borgarinnar er háttað og hvernig sjá má þróun
innkaupa hjá borginni á milli ára. Innkaupagreining sem þessi hefur fylgt ársreikningi og því er þetta í fyrsta skipti sem staðan
er greind fyrir styttra tímabil en heilt ár.
Allar tölur í innkaupagreiningunni eru settar fram á verðlagi hvers árs í
Á töflu 1 má sjá innkaup A hluta borgarsjóðs fyrstu 9 mánuði ársins 2012 og 2013
Tafla 1 Innkaup A-hluta borgarsjóðs 2012 og 2013
Flokkur

2013

2012

Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)

2.132

2.016

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

2.690

2.340

Húsnæðiskostnaður

1.261

1.179

Samtals

6.084

5.535

Innkaupakostnaðar hefur hækkað um tæp 10% frá síðasta ári á sama tíma hækkaði vísitala neysluverðs úr 399,6 stigum í 415,2
eða um 3,9%.
Á töflum 2-4 má sjá frekara niðurbrot á flokkunum í töflu 1.
Tafla 2 Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)
Undirflokkur
Bækur og kennsluefni og leikföng
Matvæli
Vörukaup

2013

2012

141

146

1.266

1.146

110

106

Önnur innkaup

59

65

Akstur og vélaleiga

465

467

Ferðir og viðburðir

54

51

Tryggingar og bætur

38

36

2.132

2.016

Samtals

Undir flokknum þjónustukostnaður eru þættir sem búið er að flokka sem beinan kostnað við veitingu þjónustu borgarinnar.
Heildarhækkun á flokknum þjónustukostnaður er um 10% og vega kaup á matvöru þar þyngst og er hækkun milli ára tæp
10,5%. Matvæli eru um það bil 60% af þjónustukostnaði.
Tafla 3 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Undirflokkur

2013

2012

Rekstur skrifstofu

491

436

Banka og fjármálaþjónusta

257

245

Auglýsingar og kynningar

101

95

Prentun

62

45

Sérfræðiþjónusta

695

644

Tölvur og fjarskipti

716

608

Ferðakostnaður

79

48

Starfsmannakostnaður

219

157

Risna, gjafir, verðlaun o.fl.

18

15

Annar kostnaður

52

46

2.690

2.340

Samtals
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Flokkurinn skrifstofu- og stjórnunarkostnaður dregur saman þá þætti sem eru tengdir upplýsingatækni, stoðþjónustu, kynningu
og rekstri aðalskrifstofa fagsviða og Ráðhúss Reykjavíkurborgar. Hér hefur kostnaður hækkað mest eða um tæp 15% frá
síðasta ári. Tölvur og fjarskipti hækka mest eða um tæp 26,7% og kaup á sérfræðiþjónustu um 25,9%.
Tafla 4 Húsnæðiskostnaður
Undirflokkur

2013

2012

Leiga

22

22

Viðhald og framkvæmdir

67

64

Rekstur húsnæðis

575

536

Ræsting og sorp

598

557

1.261

1.179

Samtals

Eins og nafn flokksins ber með sér er hér um að ræða kostnað sem fellur til við rekstur húsnæðis. Húsnæðiskostnaður hækkar í
heildina um tæp 7% frá síðasta ári.
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Viðauki 7: Kynjuð fjárhagsáætlunargerð
Á árinu 2013 hefur innleiðingarferli kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar (KFS) verið þróað enn frekar. Í febrúar samþykkti
borgarráð breytingar á reglum um gerð fjárhagsáætlunar til þess að tryggja framgang kynjaðrar fjárhags- og
starfsáætlunargerðar.
Fjórir úr stýrihópi KFS sóttu námskeið í kynjaðri fjárhagsáætlunargerð við Háskóla Íslands hjá einum helsta sérfræðingi í
þessum efnum, dr Elisabeth Klatzer.
Klaus Feiler, fjármálastjóri Berlínarborgar, og Stefan Komoß, borgarstjóri eins umdæmis borgarinnar héldu erindi og
vinnustofur fyrir kjörna fulltrúa, stjórnendur og sérfræðinga borgarinnar um kynjaða fjárhagsáætlunargerð í mars sl. Með þessu
er hafið samstarf við Berlínarborg um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun.
Starfshópar voru skipaðir í mars og apríl til að vinna greiningar á einum stórum þjónustuþætti á hverju sviði borgarinnar.
Ákveðið var að greina sjö þjónustuþætti í ár. Umfang greininganna er mismunandi og ræðst tímaramminn af því. Á
Menningar- og ferðamálasviði er unnið að greiningu á gestum menningarstofnana og er greiningin afmörkuð við börn. Á
Íþrótta- og tómstundasviði er unnið að greiningu á frístundakortinu. Á Skóla- og frístundasviði er unnið að greiningu á
stuðningi í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Á Umhverfis- og skipulagssviði er unnið að greiningu á
skipulagsmálum borgarinnar. Á Velferðarsviði er unnið að greiningu á framfærslustyrk. Á mannréttindaskrifstofu er unnið að
greiningu á stuðningi við innflytjendur og á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara er unnið að greiningu á atvinnuátaki.
Á fjármálaskrifstofunni er unnið að greiningu á best practice verklagi við innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar og
áformað að setja fram tillögu í því efni. Afurðin verður grunnur að handbók KFS. Allir starfshóparnir fengu í upphafi fræðslu
um verkefnastjórnun, fjárhagsáætlunarferlið, mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og kynjaða fjárhags- og starfsáætlun.
Tveir stöðufundir hafa verið haldnir á árinu og fyrstu niðurstöður kynntar.
Gott samstarf er við ríkið og var sameiginlegur vinnufundur starfshópa ríkisins og Reykjavíkurborgar haldinn í nóvember
2013. Afurð fundarins mun nýtast í áframahaldandi innleiðingu og til frekara samstarfs.
Innleiðing kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg hefur vakið athygli utan borgarinnar og hefur á árinu
verið kynnt á Jafnréttisþingi, fyrir Stjórnarráðið, Hafnarfjarðarbæ, hóp frá Umeå og í útvarpsþætti Rásar 2. Fræðsla er
mikilvægur þáttur í ferlinu og mun stýrihópurinn efla fræðslu enn frekar til starfsfólks á komandi tímabili.
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