Ábyrgð og verklag um fjárreiður
Í fjármálum ÍA þarf að fara vandlega með þær tekjur sem koma inn í íþróttahreyfinguna ásamt
því að standa skil á þeim gjöldum sem ber að greiða. Mikilvægt er að að viðhafa það verklag
að fjármálin séu hafin yfir allan vafa og fyllsta öryggis sé gætt. Að bókhald ÍA og aðildarfélaga
þess sé með þeim hætti að það sé skýrt og rekjanlegt. Huga skal vel að innra eftirliti, eftir því
sem eftirlitið er meira með rekstrinum, þeim mun betra fyrir alla aðila.
Leiðbeiningar um fjárreiður ÍA:
● Framkvæmdastjórn ÍA ber ábyrgð á fjármálum Íþróttabandalagsins. Á sama hátt ber
aðalstjórn viðkomandi aðildarfélags ÍA ábyrgð á fjármálum þess.
● Framkvæmdastjórn ÍA / aðalstjórn félags skal samþykkja á stjórnarfundi hverjir hafa
umboð til að skuldbinda bandalagið / félagið. Viðsemjendum skal gert ljóst að
samningsaðili sé í umboði bandalagsins / félagsins.
● Framkvæmdastjórn ÍA / aðalstjórn félags skal hafa eftirlit með að farið sé eftir
samþykktum stjórnarinnar og áætlunum. Æskilegt er að meðferð fjármuna og bókhald
sé aðskilið með þeim hætti að það sé sitthvor aðilinn sem sér um meðferð fjármuna
og svo hinsvegar færi bókhaldið og útbúi ársreikninginn.
● Framkvæmdastjórn ÍA / aðalstjórn félags skal gera fjárhagsáætlun fyrir hvert
reikningsár. Þessir aðilar bera ábyrgð á því að fjárhagsáætlanir bandalagsins / félagsins
séu haldnar, óheimilt er að skuldbinda bandalagið / félagið umfram það sem
samþykktar áætlanir gera ráð fyrir.
● Varanlega rekstrarfjármuni og lausafé ber að varðveita á sem bestan hátt og gæta skal
að því að þessar eignir séu vátryggðar með eðlilegum hætti.
● Aðildarfélög ÍA skulu aðskilja í reikningum sínum fjárreiður yngri iðkenda (barna- og
unglingastarf) svo og eldri iðkenda (afreksstarf og almenningsíþróttir).
● ÍA og aðildarfélög þess skulu fylgja öllum opinberum ákvæðum um greiðslu skatta og
atvinnurekenda gjalda. Einnig ber að afhenda skattyfirvöldum allar upplýsingar
varðandi launa- og verktakagreiðslur sem farið er fram á.
● Áður en ráðist er í framkvæmdir skal lögð fyrir stjórn áætlun um framkvæmdakostnað
og hvernig afla eigi fjár til að greiða fyrir framkvæmdina.
● Lántökur ÍA eru háðar samþykki aðalstjórnar ÍA, á sama hátt eru lántökur aðildafélags
ÍA háðar samþykki aðalstjórnar þess. Áður en aðalstjórn samþykkir lántöku í nafni
bandalagsins / félagsins skal hún kanna hvort félagið getur staðið við þær
skuldbindingar sem felast í lántökunni. Ef lán er tekið án heimildar aðalstjórnar ber
félagið ekki ábyrgð á umræddri lántöku. Gjalddaga lána skal getið í ársreikningi.
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Bókhald, fylgiskjöl og ársreikningar
Haga skal bókhaldi þannig að á skýran og aðgengilegan hátt megi rekja viðskipti og notkun
fjármuna. Færslur í bókhaldi skulu að jafnaði vera í réttri tímaröð og gefa rétta mynd af
viðskiptunum þegar þau fóru fram og skal texti bókunarinnar lýsa innihaldi færslunnar á
skýran hátt. Jafnframt skal vísað til dagsetningar viðeigandi fylgiskjals, sem skal vera númerað
í kerfisbundinni röð. Sérhver færsla í bókhaldi skal byggð á áreiðanlegum og fullnægjandi
gögnum sem rekja má til viðskiptanna.
Leiðbeiningar um bókhald ÍA:
● Færslur gjalda og tekna á að staðfesta með dagsettum frumritum/fylgiskjölum, þar
sem allar nauðsynlegar upplýsingar koma fram. Formaður og/eða framkvæmdastjóri
bandalags/félags skal staðfesta fylgiskjalið eða sá sem til þess hefur umboð.
● Við færslu bókhalds ber að aðskilja rekstur yngri flokka frá rekstri eldri flokka þannig
að gera megi sérstakan rekstrarreikning fyrir
hvorn hóp um sig.
● Bókhaldsár spannar 12 mánuði. Bókhald og fylgiskjöl skal varðveita á aðgengilegan og
öruggan hátt í minnsta kosti sjö ár.
● Formaður og/eða framkvæmdastjóri bandalags/félags skulu árita ársreikninginn.
Sömuleiðis skoðunarmenn og/eða endurskoðendur eftir því sem við á samanber 32.
til 35. gr. laga um bókhald nr. 145/1994 og samþykktir bandalags/félags (félagslög).
● Ársreikningur skal lagður fram og afgreiddur á ársþingi/aðalfundi. Á ársþingi/aðalfundi
skal stjórnin skýra og greina helstu frávik og útskýra ítarlega hafi fjárhagsleg markmið
ekki náðst. Ársreikningur bandalagsins/félagsins skal gefa nægar upplýsingar til að
lesendum sé unnt að sjá hvernig fjármunum þess hafi verið ráðstafað, skal það gert
þannig að unnt sé að bera saman rauntölur bókhaldsins við áætlunina.
● Á ársþingi/aðalfundi skulu kjörnir tveir skoðunarmenn reikninga fyrir
bandalagið/félagið. Ekki má velja þessa skoðunarmenn úr hópi stjórnarmanna eða
starfsmanna. Skoðunarmennirnir þurfa að hafa heimild til þess að fá aðgang að öllum
gögnum og skjölum bandalagsins/félagsins til þess að geta kannað alla þætti sem
varða fjárhagsstöðu bandalagsins/félagsins. Skoðunarmenn fara yfir ársreikning fyrir
næsta ársþing/aðalfund, komi á framfæri athugasemdurm sínum og sendi
ársreikninginn til stjórnar bandalagsins/félagsins ásamt athugasemdum sínum.

