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3. Fjármálastjórn

a) Bókhald yngri og eldri flokka er aðskilið
ÍSÍ hefur sett reglur um aðskilnað fjárreiðna yngri og eldri iðkenda. Slíkt kostar
vissulega meiri vinnu en hjálpar félögunum gagnvart sveitarfélögum, þ.e. auðveldar
þeim að sýna fram á kostnað við barna- og unglingastarf og fara fram á styrki til þess.

b) Fjárhagsáætlun fyrir rekstrarárið liggur fyrir
Fjárhagsáætlun næsta árs fylgi ávallt reikningum fyrra árs og taki mið af þeim.
Félög/deildir þurfa að efla virkt eftirlit með fjármunum sínum. Aðalstjórn ber ábyrgð
á fjármálum deilda.

c) Laun þjálfara eru samræmd
Félagið/deildin setur sér fasta stefnu varðandi launamál þjálfara og taki þar mið af
menntun, reynslu, umfangi og iðkendafjölda. Sambærileg laun skal greiða þjálfurum
hvort heldur viðkomandi þjálfar stúlkur eða drengi.

d) Þjálfarar eru launþegar
ÍSÍ hvetur öll félög/deildir til að greiða þjálfurum laun sem launþegum eins og kveðið
er á um í leiðbeiningarbækling Ríkisskattstjóra. Í umsókn verður félagið/deildin að
gera grein fyrir hvernig launamálum er háttað og hver stefnan sé.
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REGLUGERÐ ÍSÍ UM FJ ÁRREIÐUR O.FL.
I. kafli Almenn ákvæði
1. gr. Reglugerð þessi eru nánari útfærsla á gildandi bókhaldslögum, skattalögum og lögum
umársreikninga. Reglugerðin tekur til íþróttafélaga, ungmennafélaga, sérsambanda,
héraðssambanda og landssamtaka og er bindandi fyrir þau með sama hætti og lög ÍSÍ. Í
reglugerðinni nefnast þessir aðilar einu nafni félög.
2. gr. Félög skulu fylgja öllum opinberum ákvæðum um greiðslu skatta og
atvinnurekendagjalda.Einnig ber félögum að afhenda skattyfirvöldum allar upplýsingar varðandi
launa- og verktakagreiðslur sem farið er fram á.
3. gr. Aðalstjórn félags ber ábyrgð á fjármálum félagsins og einstakra deilda þess.
4. gr. Félögum er óheimilt að setja lottótekjur sem tryggingu fyrir skuldbindingum sínum. Einnig
erfélögum óheimilt að ábyrgjast lán fyrir þriðja aðila.
5. gr. Auk hefðbundinna bókhaldsgagna skulu félög færa félaga- og iðkendatal þar sem fram
kemurnafn, heimili og kennitala viðkomandi aðila.
II. kafli Fjármálastjórn o.fl.
6. gr. Félög skulu gera fjárhagsáætlun fyrir hvert reikningsár. Í fjárhagsáætlun skal koma fram
hvernig fjármunum félagsins skuli ráðstafað og hvernig þeirra skal aflað. Fjárhagsáætlun skal
samþykkt á aðalfundi. Í deildarskiptum félögum skulu fjárhagsáætlanir deilda samþykktar af
aðalstjórn félagsins enda ber hún ábyrð á öllum fjármálum félagsins sbr. 2. gr. Aðalstjórn ber ábyrð
á því að fjárhagsáætlanir deilda séu haldnar en deildum er óheimilt að skuldbinda félagið umfram
það sem samþykktar áætlanir gera ráð fyrir. Þar sem fjallað verður um stjórnir félaga í reglugerð
þessari er að því er varðar deildarskipt félög átt við aðalstjórnir félaga sé ekki annað sérstaklega
tekið fram. 7. gr. Varanlega rekstrarfjármuni og lausafé ber að varðveita á sem bestan hátt og gæta
skal að því að þessar eignir séu vátryggðar með eðlilegum hætti.
8.
gr. Áður en félag ræðst í framkvæmdir skal lögð fyrir stjórn áætlun um
framkvæmdarkostnað oghvernig afla eigi fjár til að greiða fyrir framkvæmdina. Í áætluninni skal
koma fram hvernig afla eigi fjár til að standa undir framkvæmdinni auk nákvæmrar
kostnaðaráætlunar fyrir allt verkið. Stjórn skal fylgjast með framkvæmdum og bera reglulega
saman áætlun við raunverulega áfallinn kostnað og innkomið fjármagn og endurmeta áætlunina ef
þörf krefur.
9.
gr. Lántökur félags/deildar eru háðar samþykki stjórnar. Áður en stjórn samþykkir lántöku í
nafnifélagsins skal hún kanna hvort félagið getur staðið við þær skuldbindingar sem felast í
lántökunni. Ef lán er tekið án heimildar stjórnar ber félagið ekki ábyrð á umræddri lántöku.
Gjalddaga lána skal getið í ársreikningi.
10.
gr. Hafi meiriháttar breytingar orðið á fjárhagslegri stöðu félags á tímabilinu eftir að
reikningumvar lokað þar til aðalfundur fer fram skal gera grein fyrir því á viðkomandi aðalfundi.
11.
gr. Félög skulu aðskilja í reikningum sínum fjárreiður yngri iðkenda (barna- og unglingastarf)
svoog eldri iðkenda (afreksstarf og almenningsíþróttir). Við færslu bókhalds ber að aðskilja rekstur
yngri flokka frá rekstri eldri flokka þannig að gera megi sérstakan rekstrarreikning fyrir hvorn hóp
um sig.
III kafli. Færsla bókhalds

12. gr.Öll gjöld og tekjur sem tilheyra viðkomandi reikningsári skal færa á það ár. Ekki skal þó
færaóinnheimt félagsgjöld eða æfingagjöld til tekna nema fyrir liggi á uppgjörsdegi að þau muni
innheimtast. Nánar er fallað um færslu bókhalds í leiðbeiningum ÍSÍ um fjárreiður
íþróttahreyfingarinnar sem er fylgiskjal með reglugerð þessari sbr. 20. gr.
13. gr. Færslur gjalda og tekna á að staðfesta með dagsettum frumritum/fylgiskjölum, þar sem allar
nauðsynlegar upplýsingar koma fram. Formaður félags/deildar skal staðfesta fylgiskjalið eða sá
sem til þess hefur umboð.
14. gr. Bókhald og fylgiskjöl skal varðveita á aðgengilegan og öruggan hátt í minnsta kosti sjö ár.
15. gr. Gjaldkeri/bóhaldari á að stemma af bankareikninga mánaðarlega og færa það sem á milli
ber.
16. gr. Ef rangt er fært vegna mistaka á fyrst að bakfæra röngu færsluna og færa síðan til bókar
réttafærslu.
17. gr. Bókhaldsár spannar 12 mánuði. Notast má við styttri eða lengri tíma ( aldrei meira en 18
mánuði) á fyrsta starfsári félaga eða ef/þegar tímasetningu bókhaldsársins er breytt. Mælt er
með því að bókhaldsár sé almanaksárið þó svo að það sé ekki bundið í reglugerð þessari.
18. gr. Stjórn og framkvæmdastjóri félags skulu árita ársreikninginn. Sömuleiðis skoðunarmenn
ogendurskoðendur eftir því sem við á samanber 32. til 35. gr. laga um bókhald nr. 145/1994 og
samþykktir félags (félagslög). Ársreikningur skal lagður fram og afgreiddur á aðalfundi.
IV. kafli Framsetning reikningsskila (Bókhaldslyklar)
19. gr. Framsetning reikningsskila (ársreiknings) skal vera samkvæmt samþykktum bókhaldslyklum
ÍSÍ sem eru fylgiskjal með reglugerð þessari sbr. 20. gr. Deilarskipt félög skulu gera reikningsskil þar
sem fram koma heildareignir og heildarskuldir aðalstjórnar og allra deilda, auk sérstakra
reikningsskila fyrir hverja deild.
V. kafli Gildistaka o.fl.
20.
gr. Framkvæmdastjórn ÍSÍ skal sjá til þess að á hverjum tíma séu til uppfærðar
ítarlegarleiðbeiningar um færslu bókhalds o.fl. (leiðbeiningar ÍSÍ um fjárreiður
íþróttahreyfingarinnar) og samræmdir bókhaldslyklar fyrir íþróttahreyfinguna (bókhaldslyklar ÍSÍ)
sem skulu vera fylgiskjöl með reglugerð þessari.
21.
gr. Reglugerð þessi er sett með vísun til samþykktar á 66. íþróttaþingi ÍSÍ þar sem
framkvæmdastjórn ÍSÍ er falið að endurskoða reglugerð um bókhald o.fl. Auk þess er hún sett með
vísun til 2. mgr. 5. gr. íþróttalaga nr. 64/1998. Reglugerðin öðlast gildi frá og með 1. janúar 2003.
Frá og með sama tíma fellur úr gildi reglugerð ÍSÍ um bókhald sem samþykkt var á fundi
framkvæmdastjórnar ÍSÍ 8. október 1998.

Samþykkt á fundi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 13. febrúar 2003.
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Nú þegar hún hefur verið lesin er rétt að kanna frekar stöðuna hjá sér

Hver er staðan í dag?
Hvað gerum við vel?

Hver er óskastaðan?

Fylgigögn:
-bókhaldslyklar,
-fjárhagsáætlun,

-yfirlit yfir laun þjálfara með útskýringum út frá hverju er gengið í
launum þeirra,(menntun, starfsreynsla), staðfesting á því að þjálfarar
séu launþegar.

