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ÞJÓÐARSJÚKRAHÚS SEM SÍFELLT TEKST Á ÁSKORANIR 

• Starfsemi Landspítalans jókst á fjölmörgum sviðum á árinu 2019. Sem dæmi má nefna:
– Starfsemi göngudeilda jókst um 7% milli ára, 
– Skurðaðgerðum fjölgaði um 2% 
– Fæðingum fjölgaði um 4%.
– Hjúkrunarþyngd sjúklinga jókst á árinu en það þýðir að við erum að meðhöndla veikari einstaklinga.
– Skráðum alvarlegum atvikum í starfseminni hefur fækkað

• Fjármál spítala í sífelldum vexti eru áskorun.
– Á árinu var gripið til umfangsmikilla aðhaldsaðgerða til að bregðast við auknum rekstrargjöldum.
– Þrátt fyrir aðhaldsaðgerðirnar var  spítalinn rekinn með nokkrum halla 

• Þessi krefjandi veruleiki markar ársreikning Landspítala fyrir árið 2019.



STAÐFESTING ÁRSREIKNINGS

• Forstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs LSH
– Samkvæmt okkar bestu vitneskju er það álit okkar að ársreikningur þessi gefi glögga mynd af 

rekstri Landspítala á árinu 2019 og  eignum, skuldum og eiginfjárstöðu hans 31. desember 2019 í 
samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006 og lög um opinber fjármál nr. 123/2015.

– Með vísan til framangreindra upplýsinga staðfesta forstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
ársreikning Landspítala fyrir árið 2019 með undirritun sinni. 

Presenter
Presentation Notes
Þann 29. maí staðfestu forstjóri Landspítala og framkvæmdastjóri fjármálasviðs ársreikning spítalans fyrir árið 2019. Í árituninni kemur fram:Að samkvæmt bestu vitneskju er það álit þeirra að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri Landspítala á árinu 2019, eignum, skuldum og eiginfjárstöðu hans 31. desember 2019 í samræmi við lög um ársreikninga og lög um opinber fjármál.Með vísan til framangreindra upplýsinga staðfesta forstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs ársreikning Landspítala fyrir árið 2019. 



RÍKISENDURSKOÐANDI GEFUR EKKI ÁLIT

• Ríkisendurskoðandi hefur ákveðið að gefa ekki út álit á ársreikningi 
Landspítala né annarra ríkisstofnana í A-hluta, þó að endurskoðun sé 
framkvæmd.  

• Ríkisendurskoðandi gefur álit á ríkisreikningi 2019 í heild sinni.  

Presenter
Presentation Notes
Ríkisendurskoðandi gefur ekki álit á ársreikningi Landspítala fyrir árið 2019 líkt og hann hefur ávallt gert.Í lögum um opinber fjármál kemur fram að ríkisendurskoðandi er endurskoðandi ríkisreiknings og ársreikninga ríkisaðila. Í lögum um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga kemur einnig fram að starfssvið ríkisendurskoðanda tekur til endurskoðunar ríkisreiknings og ársreikninga ríkisaðila í A-hluta ríkisreiknings. Þrátt fyrir ákvæði framangreindra laga hefur ríkisendurskoðandi ákveðið að gefa ekki út álit á ársreikning Landspítala eða annarra ríkisstofnana í A-hluta fyrir árið 2019 þó endurskoðun sé framkvæmd. Ríkisendurskoðandi gefur út álit á ríkisreikningi 2019 heild sinni.Þessi afstaða ríkisendurskoðanda eru viss vonbrigði en það er mat Landspítalans að sé eðlilegur hluti af endurskoðun að endurskoðandi ársreiknings gefi álit.



ÁRSVELTA LANDSPÍTALA

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %
Tekjufært ríkisframlag 66.356 62.547 3.809 6,1%
Aðrar rekstrartekjur 12.857 11.671 1.186 10,2%
Velta 79.213 74.218 4.995 6,7%

Presenter
Presentation Notes
Heildarvelta Landspítala nam 79,2 milljörðum að meðtalinni veltu vegna S merktra lyfja sem notuð eru á Landspítala en eru greidd af sérstökum fjárlagalið S - merktra lyfja. Heildarvelta spítalans jókst um 5 milljarða sem jafngildir 6,7%.



REKSTRARREIKNINGUR

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %
Fjárheimildir og rekstrartekjur samtals 75.417 70.890 4.527 6,4%
- þar af rekstrartekjur 9.061 8.343 718 8,6%
Launagjöld 57.605 53.863 3.743 6,9%
Rekstrargjöld 19.060 17.110 1.950 11,4%
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna 1.161 1.380 -219 -15,8%
Fjármagnsliðir -28 -36 8 -21,6%

Gjöld samtals 77.798 72.316 5.482 7,6%
Rekstrarniðurstaða -2.381 -1.426 -955 66,9%

Presenter
Presentation Notes
Fjárheimildir og rekstrartekjur ársins námu samtals 75,4 milljörðum króna og rekstrargjöld 77,8 milljörðum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Á milli áranna 2018 og 2019 hækkuðu rekstrargjöld spítalans um 7,6% og fjárheimildir, að meðtöldum rekstrartekjum, um 6,4 %. Halli á rekstri Landspítalans var því 2,4 milljarðar króna. Hækkun fjárveitinga til rekstrar milli ára er 4,1 milljarður. Þar af eru 2,4 milljarðar vegna verðbóta og 1,4 milljarðar eru reiknaður raunvöxtur og styrking rekstrargrunns umfram hagræðingarkröfu fjárlaga. Auk þess fékk spítalinn fjárheimild til reksturs Sjúkrahótels. Launagjöld eru lang stærsti kostnaðarliður spítalans, eða 74% af heildargjöldum. Rekstrargjöld önnur en laun, eru um 24% heildargjalda og hafa hækkað um 11,4% milli ára eða um 1.950 milljónir króna. Nánar er fjallað um rekstrartekjur og launagjöld hér á eftir. 



REKSTRARTEKJUR

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %

Ýmis verkefni, fjármögnun ríkis af 
öðrum fjárlagaliðum

945 972 -27 -2,8%

Vörusala sjúkrahúsapóteks 2.150 1.930 219 11,4%
Tekjur af ósjúkratryggðum sjúklingum 940 892 48 5,4%
Tekjufærðir styrkir til fjárfestinga 83 39 44 112,8%
Aðrar rekstrartekjur 4.943 4.509 434 9,6%

Rekstrartekjur 9.061 8.343 718 8,6%

Presenter
Presentation Notes
Rekstrartekjur hækka um 718 milljónir eða sem nemur 8,6%. Velta lyfja sem afgreidd eru í afgreiðsluapóteki skv. lyfseðli og eru greidd af fjárlagalið S-merktra lyfja jókst milli ára.  Á móti hækkuðum tekjum eru hækkuð gjöld.Tekjur af óskjúkratryggðum sjúklingum og styrkir til fjárfestinga hækka einnig nokkuð milli ára.  Aðrar tekjur hækka af ýmsum orsökum, bæði vegna aukinna komugjalda samhliða aukinni dag- og göngudeildarstarfsemi og aukinna umsvif rannsóknarverkefna sem hafa áhrif bæði á tekjur og gjöld. 



LAUNAGJÖLD

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %

Föst laun 30.971 29.514 1.456 4,9%
Önnur laun 16.255 14.415 1.840 12,8%
Launatengd gjöld 10.380 9.933 447 4,5%

Launagjöld 57.605 53.863 3.743 6,9%

Fjöldi starfsmanna á launum, meðaltal 5.682 5.489 193 3,5%
Greidd dagvinnustöðugildi 4.362 4.221 141 3,3%

Presenter
Presentation Notes
Launagjöld hækkuðu á milli ára um 3,7 milljarða eða sem nemur 6,9%. Föst launagjöld hækkuðu um 1,5 milljarða eða sem nemur 4,9%. Þar hefur áhrif fjölgun greiddra dagvinnustöðugilda um 3,3%. Önnur launagjöld hækka um 1,8 milljarða milli ára en þar af eru um 1,6 milljarðar vegna eingreiðslna og áætlaðra óbókaðra launa tengt lausum kjarasamningum.  Að öðru leyti hækkuðu önnur launagjöld milli ára innan við 2%.



ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %

Lækn.-, hjúkr.- og ranns.vörur 5.494 4.821 673 14,0%
Lyf 1.502 1.487 15 1,0%
Lyf skv. lyfseðli 2.050 1.824 226 12,4%
Aðkeypt þjónusta og leigugjöld 6.207 5.849 358 6,1%
Aðrir rekstrarliðir 3.807 3.129 678 21,7%

Rekstrargjöld 19.060 17.110 1.950 11,4%

Presenter
Presentation Notes
Starfsemi spítalans jókst milli ára og fjölgaði t.d. legum, skurðaðgerðum og rannsóknum sem allt hefur mikil áhrif á kostnað vegna vörunotkunar. Krónan veiktist milli ára og hefur það einnig mikil áhrif, sér í lagi á sérgreinda vöru, eins og íhluti á skurðstofum, rannsóknarvöru og fleira. Á móti vörunotkun vegna lyfja skv. lyfseðli aukast rekstrartekjur. Veltuaukningin er vegna S-merktra lyfja sem afgreidd eru í afgreiðsluapóteki skv. lyfseðli og eru greidd af fjárlagalið S-merktra lyfja.Aukinn kostnaður vegna aðkeyptrar þjónustu á sér ýmsar skýringar, m.a. tengt aukinni starfsemi.  Þar má nefna aukna yfirsetu, aukningu í aðkeyptum erlendum rannsóknum og aðkeyptri sérfræðiþjónustu.  Einnig hefur kostnaður vegna viðhalds og þjónustu við stærri lækningatæki hækkað í samræmi við auknar fjárfestingar í slíkum búnaði.  Hækkun á öðrum rekstrarliðum á sér að hluta skýringar í aukinni starfsemi, einkum hækkun matvælakostnaðar og aukinni notkun á líni. Þar hefur opnun Sjúkrahótels á lóð Landspítala talsverð áhrif. Veiking krónunnar varð til kostnaðaraukningar á ýmsum rekstrarliðum, t.d. áskriftargjöldum rafrænna tímarita.  Einnig hækkuðu gjöld vegna kaupa á húsbúnaði og tölvubúnaði tengt flutningi Skrifstofu Landspítala í nýtt húsnæði við Skaftahlíð.



EFNAHAGSREIKNINGUR – EIGNIR

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %

Varanlegir fastafjármunir, óefnisl. eignir 7.462 6.813 649 9,5%
Eignaverk vegna fasteigna 3.116 2.058 1.058 51,4%
Hlutabréf 3 3 0 0,0%

Fastafjármunir samtals 10.580 8.873 1.707 19,2%

Birgðir 1.047 935 112 12,0%
Viðskipta- og skammtímakröfur 1.625 2.043 -418 -20,5%
Ríkissjóður 4.372 5.972 -1.599 -26,8%
Aðrir veltufjármunir 723 765 -42 -5,5%

Veltufjármunir samtals 7.767 9.714 -1.948 -20,0%

Eignir samtals 18.347 18.588 -241 -1,3%

Presenter
Presentation Notes
Varanlegir fastafjármunir og óefnislegar eignir hækka um 649 milljónir en um er að ræða eignfærð tæki og búnað. Þá hækka eignaverk vegna fasteigna um 1,1 milljarð en þar er um að ræða endurbætur og nýframkvæmdir við húsnæði. Samtals eru þessir liðir að hækka um tæpa 1,7 milljarða.



EFNAHAGSREIKNINGUR – EIGIÐ FÉ OG SKULDIR 

Fjárhæðir í milljónum króna 2019 2018 Mism Mism %
Höfuðstóll, neikvæður -4.312 -1.937 -2.375 122,6%

Frestuð framlög og tekjur til fjárfestinga 9.255 8.307 948 11,4%
Aðrar langtímaskuldir 18 40 -22 -55,2%

Langtímaskuldir samtals 9.273 8.347 926 11,1%

Viðskiptaskuldir 3.675 3.748 -73 -1,9%
Orlofsskuldbinding og frítímaréttur 6.255 6.079 176 2,9%
Ógr. laun og launatengd gjöld 2.209 1.262 947 75,1%
Aðrar skammtímaskuldir 1.246 1.089 158 14,5%

Skammtímaskuldir samtals 13.386 12.178 1.209 9,9%

Eigið fé og skuldir samtals 18.347 18.588 -241 -1,3%

Presenter
Presentation Notes
Höfuðstóll spítalans var neikvæður um 4,3 milljarða í árslok 2019 en það er 2,4 milljörðum lakari staða en í árslok 2018. Rekstrarhalli spítalans á árinu nam 2,4 milljörðum eins og áður hefur komið fram.Þá hækkuðu frestuð framlög og tekjur til fjárfestinga um  tæpan milljarð
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