
Nd. 530. Nefndarálit [96. mál]
um frv. til l. um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1946.

Frá fjárhagsnefnd.

Við athugun á ríkisreikningnum virtist nefndinni, að reikningar einstakra sjóða
og stofnana, sem birtir eru með ríkisreikningi, væru ekki í fullu samræmi við efna-
hagsreikning ríkissjóðs. Gerði nefndin fyrirspurn um þetta til ríkísbókhaldsins og
hefur fengið skýringar þess á þeim atriðum. Eru bréf nefndarinnar og ríkisbókhalds-
ins um þetta birt hér með sem fylgiskjöl. Vill nefndin benda á, að reikningsuppgjör
einstakra sjóða og stofnana þarf að vera í fullu samræmi við efnahagsreikning ríkis-
ins. Þá vísar nefndin til athugasemda frá yfirskoðunarmönnum, sem prentaðar eru
með reikningnum, og er nokkrum atriðum þar vísað til aðgerða Alþingis.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 13. apríl 1950.

Ásg. Ásgeirsson,
form.

Skúli Guðmundsson,
funda skr., frsm.

.Jóhann Hafstein.

Jón Pálmason. Einar Olgeirsson.
Fylgiskjal I.

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1946.

Fyrirspurnir og athugasemdir í sambandi við efnahagsreilminginn.
1. 2. eignaliður it efnahagsreikningi fiskveiðasjóðs, bls. 103, kr. 11321976.05 útlán

til ríkissjóðs vegna Svíþjóðarskipa. Sést ekki talið með skuldum á efnahags-
reikningi ríkissjóðs.

2. 4. eignaliður á efnahagsreikningi landhelgissjóðs, bls. 104, kr. 366539.22 innstæða
hjá ríkisféhirði. Sést ekki talið með skuldum á efnahagsreikningi ríkissjóðs.

3. Á efnahagsreilmingi jarðakaupasjóðs, bls. 110, er talin eign hjá ríkissjóði (6.
eignaliður) kr. 205509.59. En á efnahagsreikningi ríkissjóðs er skuld við jarða-
kaupasjóð aðeins talin kr. 188034.59.

4. Á efnahagsreikningi fiskimálasjóðs, bls. 111, er talin eign hjá ríkissjóði, vegna
færeyskra leiguskipa (eignaliður 17), kr. c122008.50. Á efnahagsreikningi ríkissjóðs
er skuld við fiskimálasjóð aðeins talin kr. 53826.41.

5. Á efnahagsreikningi viðskiptaráðs. bls. 136, er talin eign hjá ríkissjóði (3. eigna-
liður) kr. 956182.80. Hvat' er þessi upphæð talin með skuldum a efnahagsreikningi
ríkissjóðs?

6. Á efnahagsreikningi viðskiptaráðs. bls. 136, er talið með skuldum:
Lán við ríkissjóð vjÍlmkaupanefndar í New York, kr. fi43068.20.
Hvar er þetta talið með eignum á efnahagsreikningi ríkissjóðs?

Fylgiskjal II.

RIKISBÓKHALDID
Reykjavik, 31. marz 1950.

Svör við fyrirspurnum í bréfi, dags. 30. þ. m.
1. Stjórnarráðið fól fiskveiðasjóði að leggja fram fé vegna smiði Svíþjóðarbáta.

Átti þetta aðeins að vera til bráðabirgða, eða þar til hægt væri að gera bátana
upp með lánum úr stofnlánadeild og eigin framlagi kaupenda.

Ríkisbókhaldið hefur því litið svo á, að hér væri um bráðabirgðalán fisk-
veiðasjóðs til bátakaupenda að ræða, og því ekki fært lánin it efnahagsreikning
ríkissjóðs.

2. Innstæða landhelgissjóðs hjá ríkisféhirði á ekki að færast með skuldum
ríkissjóðs.

Af einhverjum ástæðum geymir ríkisféhirðir bankabók fyrir landhelgissjóð
með þeirri upphæð í (við ársI. '46), en það er ríkisbókhaldinu óviðkomandi.
3. Mismunur þessi stafar af ágreiningi milli jarðakaupasjóðs og fjármálaráðuneyt-

isins um það, hvort sjóðnum beri að annast ákveðnar greiðslur af vissum
jarðeignum.

4. Um eign þá er fiskimálasjóður telur sig eiga hjá ríkissjóði, er það að segja,
að fjármálaráðuneytið hafði ekki viðurkennt hana, þegar ríkisreikningurinn val'
gerður fyrir árið 1946.

o. Innstæða viðskiptaráðs er talin með skuldum ríkissjóðs í geymdu fé (bls. XI,
25. liður), en er þar kr. 200.80 lægri en í reikn, viðskiptaráðs, en sú upphæð
er símakostn., sem sendiráðið í London greiddi vegna viðskiptaráðs.

6. Framlag ríkissjóðs til innkaupanefndar er talið í eignum ríkissjóðs á bls. X,
tölulið 18, innifalið í "Lán til ýmissa". Upphæðin er sú sama og getið er í
fyrirspurnunum.

Ríkisbókhaldið,

Magnús Björnsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.


