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Reykjavík,             júlí 2009.

Hrafnkell V. Gíslason,
forstjóri.

Skýrsla stjórnenda og staðfesting ársreiknings

Jöfnunarsjóður alþjónustu er sjóður í vörslu Póst- og fjarskiptastofnunar. Fjarskiptafyrirtæki sem á hafa 
verið lagðar skyldur til að veita alþjónustu geta sótt um endurgreiðslur úr jöfnunarsjóði. Til að standa
straum af endurgjaldi til þeirra er innheimt jöfnunargjald af fjarskiptafyrirtækjum sem starfrækja
fjarskiptanet eða -þjónustu. Skv. lögum um fjarskipti er álagt jöfnunargjald nú 0,65% af bókfærðri
veltu fjarskiptafyrirtækja.

Í upphafi árs 2008 var stofnað nýtt fjárlaganúmer um sjóðinn, eignir og skuldir voru fluttar af
fjárlaganúmeri Póst- og fjarskiptastofnunar en færslur sjóðsins voru áður færðar um rekstrarreikning
stofnunarinnar.

Ársreikningurinn er lagður fram með samanburðartölum fyrra árs til frekari glöggvunar á rekstri og
fjárhagsstöðu.

Á árinu 2008 voru framlög umfram tekjufært jöfnunargjald 7.906.651 kr. af rekstri sjóðsins.
Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir sjóðsins 714.306 kr., skuldir 7.542.108 og höfuðstóll var
neikvæður um 6.827.802 kr. í lok árs

Forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar staðfestir hér með ársreikning Jöfnunarsjóðs alþjónustu fyrir árið
2008 með undirritun sinni.
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Til Póst- og fjarskiptastofnunar

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðenda

Álit

Sveinn Arason, 
ríkisendurskoðandi.

endurskoðandi.

Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í ársreikningnum.
Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri áhættu að
verulegir annmarkar séu á ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim
reikningsskila- og matsaðferðum sem gilda um A-hluta stofnanir og stjórnendur nota við gerð
ársreikningsins og framsetningu hans í heild.  

Við teljum að við endurskoðunina hafi verið aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja
álit okkar á.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Jöfnunarsjóðs alþjónustu á árinu
2008, efnahag 31. desember 2008 og breytingu á handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við lög um
ársreikninga og fjárreiður ríkisins. 

Ríkisendurskoðun,           júlí 2009.

Óskar Sverrisson,

Áritun endurskoðenda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Jöfnunarsjóðs alþjónustu fyrir árið 2008.
Ársreikningurinn hefur að geyma staðfestingu stjórnenda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit
um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga og fjárreiður ríkisins. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda
innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings þannig að hann sé í meginatriðum án
verulegra annmarka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi
reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli
endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju og ákvæði laga um
Ríkisendurskoðun. Samkvæmt því ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga
endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.
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Skýr. 2008 2007

Tekjur

Jöfnunargjald................................................................... 48.600.667 13.374.403
Tekjur samtals 1 48.600.667 13.374.403

Framlög

Framlög........................................................................... 2 56.507.318 5.400.682
Framlög samtals 56.507.318 5.400.682

(Tekjuhalli), tekjuafgangur ársins.................................... 7.906.651)(        7.973.721

Rekstrarreikningur árið 2008
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Skýr. 31.12.2008 31.12.2007

Eignir

Veltufjármunir

Ríkissjóður......................................................................... 3 0 7.393.810
Skammtímakröfur.............................................................. 4 714.306 579.911

714.306 7.973.721

Eignir samtals 714.306 7.973.721

Skuldir og eigið fé

 Eigið fé

Höfuðstóll.......................................................................... 5 6.827.802)(       1.078.849

Skuldir

Ríkissjóður......................................................................... 3 647.236 0
Aðrar skammtímaskuldir.................................................... 6 6.894.872 6.894.872

7.542.108 6.894.872

Skuldir samtals 7.542.108 6.894.872

Eigið fé og skuldir samtals 714.306 7.973.721

Utan efnahagsreiknings
Skuldbindingar................................................................... 7

Efnahagsreikningur 31. desember 2008
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Sjóðstreymi árið 2008
 
 

Skýr. 2008
Rekstrarhreyfingar

Veltufé til rekstrar:
Tekjuhalli ársins...................................................................................................  7.906.651)(     

Veltufé til rekstar: 7.906.651)(     

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur lækkun/(hækkun).................................................................... 134.395)(        
Skammtímaskuldir (lækkun)/hækkun................................................................... 0

134.395)(        

Handbært fé til rekstrar 8.041.046)(     

Fjármögnunarhreyfingar
 

Breyting á stöðu við ríkissjóð
Greitt úr ríkissjóði.................................................................................................  8.041.046

Fjármögnunarhreyfingar 8.041.046

0

0

Handbært fé í lok ársins 0

Breyting á handbæru fé...........................................................................................

Handbært fé í ársbyrjun.........................................................................................
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Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila

Skammtímakröfur

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á.

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á.

Bókhald og fjárvarsla

Bókhald og fjárvarsla er í umsjón Póst- og fjarskiptastofnunarinnar.

Framlög ársins 2008 2007

1. Jöfnunargjald greinist þannig:

Grunnálagning....................................................................... 38.854.117  24.179.956  
Breytingar á álagningu.......................................................... 9.746.550  10.805.553 )(    

48.600.667  13.374.403  
  

2. Framlög greinast þannig:

Neyðarlínan ohf..................................................................... 56.507.318  5.400.682  
56.507.318  5.400.682  

Staða við ríkissjóð

3.

Staða 1. janúar ...................................................................... 7.393.810  3.543.898 )(      
Útborganir umfram innborganir ársins.................................. 8.041.046 )(      10.937.708  
Staða 31. desember, (skuld) 647.236 )(         7.393.810  

  

Skýringar

Ársreikningur Jöfnunarsjóðs alþjónustu er gerður í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins, nr.
88/1997, lög um ársreikninga, nr. 3/2006 og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og
samstæðureikninga, nr. 696/1996.  

Í efnahagsreikningi er gerð sérstök grein fyrir greiðslustöðu stofnunarinnar gagnvart ríkissjóði.
Þannig er skuld eða inneign færð um viðskiptareikning ríkissjóðs í reikningsskilum
stofnunarinnar. Í árslok 2008 nam skuld sjóðsins við ríkissjóð 647 þús.kr. og hafði versnað um
8.041 þús.kr. á árinu.
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Skammtímakröfur 2008 2007

4. Skammtímakröfur greinast þannig:

Anza hf.................................................................................. 0  13.591  
Atlassími ehf......................................................................... 26.402  28.078  
Corice ehf.............................................................................. 0  20.832  
eMax ehf............................................................................... 0  34.922  
Fjarski ehf............................................................................. 90.362  0  
Gagnanet ehf......................................................................... 18.840  4.440  
Hátíðni hf.............................................................................. 13.073  13.073  
Hreinar ehf............................................................................ 600  0  
Hringiðan ehf/Vortex Inc...................................................... 0  11.949  
IMC Ísland ehf...................................................................... 1.920  0  
IP-fjarskipti ehf..................................................................... 461.227  0  
Ljóshraði ehf......................................................................... 10.411  3.511  
Magus ehf.............................................................................. 3.360  3.360  
MarStar International ehf...................................................... 0  240.000  
Martölvan ehf........................................................................ 1.556  0  
MetNet ehf............................................................................ 0  12.076  
Neyðarlínan ohf..................................................................... 0  5.760  
Nova ehf................................................................................ 0  6.000  
R. Sigmundsson ehf............................................................... 0  51.000  
Ríkisútvarpið......................................................................... 4.713  8.960  
Sími og net fjarskipti ehf....................................................... 28.350  12.600  
Spakur ehf............................................................................. 38.520  38.520  
Svar tækni ehf....................................................................... 6.000  0  
Tetra Ísland ehf..................................................................... 0  59.239  
Tölvun ehf., verkfræði-/tölvuþjónusta................................... 8.972  0  
Wireless Broadband Systems ehf.......................................... 0  12.000  

714.306  579.911  

Skýringar
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Eigið fé

5.

2008 2007

Höfuðstóll 1. janúar............................................................... 1.078.849  6.894.872 )(      
(Tekjuhalli) tekjuafgangur ársins.......................................... 7.906.651 )(      7.973.721  
Höfuðstóll 31. desember 6.827.802 )(      1.078.849  

Aðrar skammtímaskuldir

6. Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

Póst- og fjarskiptastofnun...................................................... 6.894.872  6.894.872  
6.894.872  6.894.872  

Skuldbindingar

7. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings greinast þannig:

Neyðarlínan ohf..................................................................... 0  26.407.318  
Síminn hf. *........................................................................... 163.233.277  163.233.277  

163.233.277  189.640.595  

* Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála komst að þeirri niðurstöðu að Síminn ætti rétt á framlagi úr
Jöfnunarsjóði alþjónustu að upphæð kr. 163.233.277 vegna alþjónustu á árinu 2005. Þessi upphæð kemur
ekki til útborgunar úr Jöfnunarsjóði fyrr en á árinu 2009, í samræmi við úrskurðarorð, sbr. 3. mgr. 22. gr.
fjarskiptalaga, sbr. 1. gr. laga nr. 143/2007. Síminn hefur auk þess gert kröfu um greiðslu dráttarvaxta og
kostnaðar að fjárhæð kr. 77.264.251 en PFS hefur hafnað þeirri kröfu á grundvelli álits lögmannsstofu.

Skýringar

Skilgreining á framlagi ríkissjóðs og færsluaðferð leiðir af sér að höfuðstóll sjóðsins sýnir
uppsafnaðan tekjuafgang hans gagnvart fjárlögum og fjárheimildum. Í lok ársins 2008 sýnir
höfuðstóll stofnunarinnar neikvæða stöðu um 6.828 þús.kr. og hafði staðan lækkað um 7.907
þús. kr. eða sem nemur tekjuhalla ársins.
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