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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um aðferðir við reikningshald þeirra samtaka sem starfa án 

hagnaðarmarkmiðs. Lögð er sérstök áhersla á þá starfsemi sem rekin er á grundvelli 

sjálfboðastarfs og þiggur fjárframlög frá almenningi og/eða hinu opinbera. 

Þær reikningsskilaaðferðir sem notast hefur verið við hér á landi taka hvorki 

nægjanlega vel til þessarar tegundar skipulagsheilda né er talið að IFRS staðlarnir séu 

nægjanlega upplýsandi fyrir starfsemina. Með það í huga hefur verið leitast við að 

skoða þá staðla sem hafa verið innleiddir í Bandaríkjunum og þá hvernig þeir taka á 

þáttum eins og kostnaði, framlagi og eigin fé samtakanna. Þá er þeirri spurningu velt 

upp hvort sjálfboðaliðaþátturinn eigi heima í fjárhagsbókhaldinu með tilliti til 

mikilvægi hans í starfseminni. 

Á Íslandi eru samtök sem starfa án hagnaðarmarkmiðs oftast skráð sem félagasamtök. 

Í íslenskum rétti er ekki að finna heildstæða löggjöf um þetta félagaform en tekið er á 

ýmsum þáttum félaganna í mismunandi lagaákvæðum. Félögin þurfa ekki að skila 

ársreikningum sínum til ársreikningaskrár og því má segja að eftirlitið liggi nær 

eingöngu hjá almennum félagsmönnum. 

Til þess að varpa ljósi á þær reikningsskilavenjur sem myndast hafa hér á landi voru 

fjögur félagasamtök skoðuð sérstaklega með tilliti til þess hvernig þau færa eignir 

sínar, framlög, kostnað og sjálfboðastarf til bókar, en það eru Rauði krossinn, 

Barnaheill, KR og Grótta. Við þá skoðun kom í ljós að öll þessi félög beita sömu 

aðferðum og tíðkast við reikningsskil hagnaðarsækinna skipulagsheilda. 

Í ljósi þess að miklir fjármunir renna í gegnum félögin frá almenningi og 

stjórnvöldum, og því hversu samanburðareiginleiki milli félaga er mikilvægur, hefur 

verið leitast við að svara því hvort þörf sé á samræmdum reiknisskilareglum sem gefa 

gleggri mynd af starfseminni. Í Evrópu er umræðan um samræmdar reglur þegar hafin 

og er niðurstaða ritgerðarinnar sú að Ísland ætti að taka virkan þátt í þeirri umræðu. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í BS-námi í viðskiptafræði, með áherslu á 

reikningshald. Ritgerðin vegur 6 einingar og er hluti af 120 eininga námi. 

Leiðbeinandinn var Bjarni Frímann Karlsson.  

  



5 
 

Efnisyfirlit 
 

ÚTDRÁTTUR ......................................................................................................................................... 3 

FORMÁLI ............................................................................................................................................... 4 

ORÐASKRÁ ............................................................................................................................................ 6 

INNGANGUR ......................................................................................................................................... 7 

1 REKSTUR ÁN HAGNAÐARMARKMIÐS (NPO) – ................................................................. 9 

ALMENN SKILGREINING .................................................................................................................. 9 

2 REIKNINGSSKIL NPO .............................................................................................................. 11 

2.2 HAGSMUNAAÐILAR NPO ....................................................................................................... 11 

2.3  REIKNINGSSKILAVENJUR NPO .............................................................................................. 12 

2.3.1  Staðlarnir FAS 116 og FAS 117 ................................................................................... 12 

2.4 VANDAMÁL VIÐ REIKNINGSSKILIN ......................................................................................... 15 

2.4.1 Virði sjálfboðastarfsins ..................................................................................................... 15 

2.4.2 Beiting IFRS á NPO .......................................................................................................... 16 

3 NPO Á ÍSLANDI .......................................................................................................................... 19 

3.1 LÖG OG REGLUR ..................................................................................................................... 19 

3.1.1 Félagasamtök .................................................................................................................... 19 

3.1.2 Sjálfseignarstofnun ............................................................................................................ 20 

3.1.3 Skráningarmáti hér á landi ............................................................................................... 21 

3.2 NOKKUR ÍSLENSK FÉLÖG ........................................................................................................ 22 

3.2.1 Skráning eigna, tekna og kostnaðar .................................................................................. 23 

3.2.2 Skráning sjálfboðastarfs .................................................................................................... 24 

3.3 SAMRÆMING REIKNINGSSKILAVENJA NPO ............................................................................ 25 

SAMANTEKT ....................................................................................................................................... 29 

VIÐAUKI 1 ............................................................................................................................................ 31 

VIÐAUKI 2 ............................................................................................................................................ 32 

VIÐAUKI 3 ............................................................................................................................................ 33 

HEIMILDIR .......................................................................................................................................... 34 

 

 

 

 



6 
 

Orðaskrá  

 

AcSB = Reikningsskilaráð  (Kanada) 

Accounting Standards Board 

FASB = Reikningsskilaráð (Bandaríkin) 

Financial Accounting Standards Board  

IASB = Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

 International Accounting Standards Board 

IFRIC= alþjóðlega túlkunarnefnd reikningsskila 

 International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRS = Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir 

 International Financial Reporting Standards 

NPO = Stofnanir sem hafa ekki hagnað að markmiði 

 Non-profit organizations 

PSAB = Reikningsskilaráð fyrir opinberar stofnanir (Kanada) 

Public Sector Accounting Board 
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Inngangur 

Á Íslandi er fjöldinn allur af félagasamtökum sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða og 

hafa ákveðin samfélagsleg markmið að leiðarljósi. Þetta eru samtök sem starfa á 

grundvelli fjárframlaga frá almenningi og styrkja frá hinu opinbera og mörg eru rekin 

með sjálfboðastarfi. Ekki er að finna í íslensku tungumáli lýsandi heiti yfir 

félagasamtök sem þessi, en erlendis hafa þau gengið undir heitinu NPO eða non-profit 

organization. NPO greina sig frá hagnaðarsæknum skipulagsheildum á þann hátt að 

tilgangur þeirra er ekki hámörkun hagnaðar heldur einkum sá að útdeila fjármagni til 

ákveðinna félagslegra verkefna á skilvirkan hátt.  

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) hafa ekki þótt ná nægilega vel yfir NPO 

þar sem þeir eru hannaðir með hagnaðarsækin fyrirtæki í huga og því gefa 

ársreikningarnir ekki rétta mynd af eðli og afkomu félags þegar hagnaður er ekki 

markmiðið. Ýmis erlend ríki hafa innleitt staðla sem taldir eru ná betur yfir sértæk 

atriði NPO, svo sem skráningu tekna, kostnaðar, gjafa og meðhöndlun afskrifta og 

hafa þeir reynst ágætlega. Þó virðist ekki vera einhugur um það hvort ófjárhagslegar 

stærðir líkt og sjálfboðastarf, sem er umtalsverður þáttur í starfsemi NPO, skuli koma 

fram í ársreikningum samtakanna og þá hvernig framsetningu þeirra skuli háttað. 

Í ritgerð þessari verður leitast við að skoða hver sérstaða þessara samtaka er í 

reikningshaldslegum skilningi, hvort sérstaðan kalli á sérstakar reikningsskilareglur og 

hvernig tekið hefur verið á þessari sérstöðu erlendis. Bandarísku FASB staðlarnir sem 

taka til starfsemi sem rekin er án hagnaðarkröfu verða skoðaðir meðal annars út frá 

sérstöðu NPO hvernig þeir taka á þáttum eins og framlagi og eigin fé samtaka sem er 

um margt ólíkt því sem gerist með hagnaðarsækin félög. Til þess að varpa skýrara 

ljósi á viðfangsefnið voru spurningar lagðar fyrir fjármálastjóra fjögurra þekktra 

félagasamtaka hér á landi, en spurningarnar taka mið af stöðlunum og taka til 

reikningshaldslegrar meðferðar á kostnaði, framlögum, eigin fé og sjálfboðastarfi. Að 

síðustu er velt upp þeirri spurningu hvort nauðsynlegt sé að gera kröfur um sérstakar 
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reikningsskilareglur yfir NPO á Íslandi til þess að samræma reikningsskil þeirra 

innbyrðis og leitast við að skilgreina þörfina.  

Ef svarið er já þá er áhugavert að velta fyrir sér hvort ástæða sé til að semja nýja staðla 

fyrir íslenska markaðinn eða hvort erlendu NPO staðlarnir séu nothæfir til 

uppfyllingar íslensku reikningskilareglunum. 
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1 Rekstur án hagnaðarmarkmiðs (NPO) – Almenn 
skilgreining 

Hugtakið Non-profit organizations (NPO) hefur verið þýtt hér á landi sem fyrirtæki 

eða samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni (Hagfræðiorðasafn, 2000). 

Skilgreiningin er víðtæk því hún felur bæði í sér félög sem vinna einungis að því að 

sinna þörfum félagsmanna sinna, svo sem hús- og fagfélög, og starfsemi sem vinnur 

með hagsmuni almennings í fyrir-rúmi, eins og björgunarsveitir og mannúðarsamtök, 

menningar- og menntastofnanir. Í nokkrum löndum falla háskólar og sjúkrahús undir 

skilgreininguna Non-profit organization. (Larsen, 2006). Það er misjafnt milli landa 

hvort ákveðin samtök eða stofnanir séu flokkuð sem NPO og getur það m.a. legið í því 

hvort flokkunin fari eftir markmiði starfseminnar sem skoðuð er eða eftir eiginleikum 

hennar (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006). Rekstur án hagnaðarsjónarmiða hefur verið 

flokkaður undir þriðja geirann til aðgreiningar frá fyrsta geiranum sem er rekstur hins 

opinbera og öðrum geiranum, rekstri einkafyrirtækja. Þriðji geirinn þótti lengi vel vera 

fremur óljóst hugtak og því erfitt til notkunar, einkum við framkvæmd á alþjóðlegum 

samanburði. Til þess að taka á þessu vandamáli var alþjóðlegt skilgreiningarkerfi 

þróað af John Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project1 sem tekur mið af þeim 

þáttum sem þurfa að vera ráðandi í skipulagsheildum til þess að þau falli undir geirann 

(Salamon & Anheier, 1997). 

Mikilvægustu eiginleikarnir eru eftirfarandi:  

1. Um er að ræða tiltekna skipulagsheild sem hefur ákveðna uppbyggingu, 
markmið og starfsemi. 

2. Markmið skipulagsheildarinnar er ekki að hámarka hagnað, en ef hagnaður 
myndast þá rennur hann óskiptur aftur inn í starfsemina. 

3. Skipulagsheildin starfar utan hins opinbera, þ.e. hefur ekki opinbert vald. 
4. Skipulagsheildin er sjálfstýrð, þ.e. hefur eigin framkvæmdastjórn. 

                                                 
1 Fræðimenn í 13 löndum víðs vegar um heiminn tóku þátt í þessu verkefni sem gekk út á að gera 
samanburð á Non-Profit samtökum milli landa mögulegan með því að samræma tungutak og hugtök 
geirans. 
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5. Það er ekki skylduaðild að skipulagsheildinni, hvorki í formi tíma- eða 
fjárframlags og hún er að hluta til rekin með sjálfboðastarfi (Salamon & 
Anheier, 1997). 

Í ritgerð þessari verður horft til framangreindrar skilgreiningar þegar fjallað er um 

skipulagsheildir sem starfa án hagnaðarsjónarmiðs, hér eftir kallaðar NPO ( Non-

profit-organization). Áhersla er lögð á þær skipulagsheildir sem reknar eru að mestum 

hluta á grundvelli félagsgjalda og með fjárframlögum og stjórna sjálfboðastarfi að 

einhverju leyti. Ástæða þess að horft er á þessa þætti er sú að þeir eru mjög ólíkir því 

sem á sér stað í hagnaðarsæknum fyrirtækjum. 
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2 Reikningsskil NPO  

Til að aðgreina NPO frá öðrum rekstri hafa félögin verið staðsett innan þriðja geirans 

til aðgreiningar frá opinbera geiranum og einkageiranum. Þriðji geirinn er 

umfangsmikill og fjölbreyttur. Samtökin sem rúmast innan hans eru ólík bæði að 

stærð og umfangi en hafa þó margt sameiginlegt í innri gerð. Þessi samtök berjast um 

takmarkaðar auðlindir sem eru frjáls framlög almennings og styrkir frá hinu opinbera, 

og þar sem starfsemin er rekin á gjafafé ber þeim einnig siðferðileg skylda til þess að 

takmarka rekstrarútgjöld sín eins og auðið er. Reikningsskil NPO eru ekki ýkja 

frábrugðin reikningsskilum hagnaðarsækinna fyrirtækja þar sem grunnurinn er sá 

sami, þ.e. farið er eftir ríkjandi lögum og reglum auk þess sem góðar bókhalds- og 

reikningsskilavenjur á hverjum tíma eru virtar. Í vissum tilvikum er þó nauðsynlegt að 

víkja frá almennum reikningsskilavenjum þegar það er talið gefa gleggri mynd en ella 

af starfsemi NPO. 

2.1 Hagsmunaaðilar NPO 
Hlutverk þeirra skipulagsheilda sem starfa án hagnaðarsjónarmiða er töluvert ólíkt 

hlutverki hinna hagnaðarsæknu. Mismunurinn kemur fram í því að hinar fyrrnefndu 

sinna í flestum tilfellum samfélagslegu hlutverki og reka ekki atvinnustarfsemi í 

lagalegum skilningi, þ.e. framleiða hvorki vörur né þjónustu í hagnaðarskyni fyrir 

eigendur2. Hagsmunaðilar þessara skipulagsheilda eru því ekki allir þeir sömu og 

koma að hluta- og einkahlutafélögum. Í tilviki NPO má líta á eftirtalda einstaklinga og 

lögaðila sem þá aðila sem hafa hagsmuna að gæta varðandi starfsemina: ríkið, 

stjórnendur samtakanna og starfsfólk, skattgreiðendur, yfirvöld, gefendur og 

neytendur þjónustunnar. 

                                                 
2 Skattalögin útskýra hugtakið atvinnustarfsemi ekki nákvæmlega en í lögum um sjálfseignarstofnanir 
nr. 33/1999 má finna skilgreiningu í 3.gr. Benda má á hugtaksskilyrði atvinnurekstrar sem eru: 
sjálfstæði, umfang og hagnaðardrifin starfsemi.   
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2.2  Reikningsskilavenjur NPO 
Eitt helsta hlutverk ársreikninga er að koma nothæfum upplýsingum á framfæri til 

hagsmunaaðila sinna. Upplýsingarnar þurfa að vera þess eðlis að lesandinn skilji þær 

og geti lagt þær til grundvallar ákvörðunum sínum varðandi skipulagsheildina. 

Upplýsingarnar þurfa að búa yfir vissum eigindlegum eiginleikum sem eru – 

skiljanleiki, mikilvægi, áreiðanleiki, samanburðarhæfni, glögg framsetning og 

kostnaðar- og ábata sjónarmið. Þessir eiginleikar eru skilgreindir af Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu (IASB) og eru hluti af hugtakaramma ársreikninga (Alfredson, 

Leo, Picker, Pacter, & Radford, 2005). Íslenska reikningsskilaráðið hefur þessa 

eiginleika í fyrirrúmi í sínu regluverki (Reikningsskilaráð, e.d.). Lesendur árs-

reikninga NPO hafa takmarkaðan áhuga á fjárhagslegri niðurstöðu ársins en þeim mun 

meiri áhuga á skilvirkni rekstrarins og lausn þeirra verkefna sem fyrir lágu. Því má 

ætla að mikilvægustu eiginleikar ársreikningsins séu skiljanleiki og áreiðanleiki þeirra 

upplýsinga sem þar birtast. 

Sem dæmi um þá reikningsliði NPO sem fá ólíka meðhöndlun þegar borið er saman 

við hagnaðardrifnar skipulagsheildir má nefna eignir sem samanstanda af sjóðum 

bundnum mismunandi skilyrðum, kostnað sem þarf að tengjast uppsprettu sinni og 

framlög sem hljóta sérstaka reikningshaldslega meðferð. Nánar verður farið í 

útskýringar á þessum liðum síðar. 

Lengi vel var ekki auðvelt að festa fingur á það sem almennt mætti nefna góðar 

reikningsskilavenjur NPO. Mismunandi leiðarvísar3 voru gefnir út fyrir tiltekna NPO 

starfsemi sem leiddi til töluverðs ósamræmis í reikningsskilum þessa geira (Larsen, 

2006). Lönd eins og Kanada, Ástralía og USA hafa verið framarlega í að innleiða 

reikningsskilastaðla fyrir NPO og eru þeir í sífelldri endurskoðun. Kanada hefur 4400 

flokkinn (4400 series) sem er samansafn staðla yfir NPO reikningsskil í CICA 

handbook - accounting, sem eru reglur Kanadamanna um góða reikningsskilavenju. 

Bandaríkin eiga reikningsskilastaðlana FAS 93, FAS 116, FAS 117, FAS 124 sem 

voru gefnir út á árunum 1987-1995 og taka á sértilvikum tengdum NPO. 

2.2.1 Staðlarnir FAS 116 og FAS 117 
Hér verður fjallað um staðlana FAS117 - Financial Statements of Non-profit 

Organizations og FAS 116 - Accounting for Contributions Received and 

                                                 
3 “Hospital Audit Guide”, “Audits of Colleges and Universities” og “Audits of Voluntary Health and 
Welfare Organizations”. Þessir leiðarvísar voru allir gefnir út á árunum 1972-1974 (Larsen, 2006).  
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Contributions Made sem útgefnir voru af Reikningsskilaráðinu í Bandaríkjunum 

(FASB) og eiga við NPO. Hins vegar verður ekki fjallað um FAS 124 - Accounting 

for Certain Investments Held by Non-profit Organizations og FAS 93 - Recognition of 

Depreciation by Not-for-Pofit Organizations í ritgerð þessari. Beiting staðlanna telja 

menn þar vestra að gefi gleggri mynd af starfsemi skipulagsheilda sem starfa ekki með 

hagnað í fyrirrúmi. 

Reikningsskilastaðall FAS 117 - Financial Statements of Non-profit Organizations er 

til þess fallinn að auka samanburðarhæfni, skiljanleika og áreiðanleika í 

ársreikningum NPO. Hann tekur á framsetningu reikningsskilanna svo að 

upplýsingaþörf notenda ársreikninganna sé svarað. Þar er gerð krafa um að sett verði 

fram yfirlit yfir fjárhagsstöðu (e. statement of financial position) sem sýnir 

heildareignir, skuldir og eigið fé. Í yfirliti yfir starfsemi samtakanna (e. statement of 

activities) er gert ráð fyrir að skýrt verði frá breytingum á eigin fé og 

sjóðstreymisyfirlit (e. statement of cash flow) sem sýnir breytingar á handbæru fé á 

reikningsárinu. Tilgangurinn með kröfu um þessa framsetningu á reikningsskilum 

NPO er meðal annars sá að vilji er til að sýna samtökin sem eina heild en ekki sem 

nokkra einstaka sjóði. Möguleg framsetning yfirlits yfir fjárhagsstöðu er sýnd í 

viðauka 1. 

Staðallinn krefst nánari flokkunar á eigin fé samtakanna en vanalega er sett fram. Þetta 

eru að stórum hluta sjóðir sem fela í sér opinbera styrki og samninga, fjárframlög frá 

almenningi, félagsgjöld og styrkir í formi fastafjármuna eða þjónustu. Uppruni þessara 

sjóða er annar en þekkist hjá hagnaðarsæknum skipulagsheildum og í þessum lið 

greinir helst á milli aðferða við reikningsskilin. Samkvæmt staðlinum verða NPO að 

flokka sitt eigið fé eftir því hvort það er tímabundið skilyrt (e. temporarily restricted 

assets) eða skilyrt að fullui (e. permanently restricted net assets) eða hvort það sé 

laust við öll skilyrði (e. unrestricted net assets). Hreyfingar á þessum liðum eru 

útlistaðar á yfirliti yfir starfsemina og sýnir viðauki 2 útfærslu á þessari flokkun. 

Flokkun eigna sem eru lausar við öll skilyrði er tiltölulega viðamikil. Þangað fer 

söluhagnaður og –tap af fjárfestingum eða öðrum eignum, félagsgjöld, tekjur af veittri 

þjónustu, óskilyrt framlög af ýmsum toga og móttekin/fengin þjónusta4. Í flokkinn 

„tímabundið skilyrt eigið fé“ fara t.d. framlög sem merkt eru ákveðnum verkefnum, 

„fullkomlega skilyrtar eigið fé“ eru m.a eignir sem tilheyra starfseminni og hafa þann 

                                                 
4 FAS 116, mgr. 9 skilgreinir þá þjónustu sem leyfilegt er að eignfæra 
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tilgang að skapa henni tekjur til framtíðar. Hreyfingar eigin fjár koma fram á yfirlitinu 

yfir starfsemina þar sem gerð er grein fyrir breytingum sem eiga sér stað á árinu og 

þannig fást upplýsingar um það hvernig samtökin hafa notað fjármuni sína á 

tímabilinu. 

Ástæða þessarar flokkunar er í meginatriðum sú að með þessari framsetningu er 

auðvelt að meta það hvernig samtökin eru að uppfylla tekjuþörf sína og hæfni 

samtakanna til þess að viðhalda þjónustustigi sínu áfram. 

Staðallinn tekur einnig á flokkun kostnaðar og krefst þess að kostnaður sem til fellur í 

starfsemi almannaheillasamtaka sé tengdur atburðinum þar sem hann fellur til. 

Stundum dreifist kostnaðurinn á fleiri en eitt verkefni og þá er hann hlutfallaður eftir 

þeim aðferðum sem þekkjast í reikningsskilunum. Viðauki 3 er dæmi um 

framsetningu á kostnaðinum (FAS117, 1993).  

Eitt af einkennum NPO er að uppistaða tekna þeirra er að stórum hluta framlög í formi 

þjónustu, aðstöðu og efnis. Ólíkt hagnaðarsæknum fyrirtækjum sem láta af hendi 

fjármuni til góðgerðarmála taka NPO við framlögum úr hendi gefenda. Þetta gjörólíka 

hlutverk kallar á annarskonar framsetningu á tekjum og sem er á margan hátt flóknari. 

Þrátt fyrir að ekki sé um fjárhagslega gjörninga að ræða þá þarf að færa þá í reikninga 

samtakanna. FAS 116 - Accounting for Contributions Received and Contributions 

Made tekur á þessu atriði og skilgreinir framlag á eftirfarandi hátt: 

A contribution is an unconditional transfer of cash or other assets to an entity or a settlement or 

cancellation of its liabilities in a voluntary nonreciprocal transfer by another entity acting other 

than as an owner. Other assets include securities, land, buildings, use of facilities or utilities, 

materials and supplies, intangible assets, services, and unconditional promises to give those 

items in the future (FAS 116, 1993, mgr. 5). 

Staðallinn krefst þess t.d. að framlag í formi afsláttar eða niðurfellingar leiguverðs til 

NPO sé fært til bókar sem leigukostnaður og á móti sem óskilyrt framlag í eigin fé, 

sama á við tæki og tól og annað sem talið er upp í skilgreiningunni hér á undan. Í FAS 

116 er framlag í formi þjónustu skilgreint nánar en þar segir að um sé að ræða 

þjónustu sem krefst sérþekkingar, sem er veitt af slíkum og hefði undir öðrum 

kringumstæðum verið keypt (FAS 116,  mgr. 9). Annars konar þjónusta sem fellur 

ekki undir þessa skilgreiningu, s.s. almenn sjálfboðastörf, eru ekki færð til bókar sem 

framlag samkvæmt þessum staðli.  
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Kanadísku staðlarnir skilgreina framlag þjónustu í CICA handbook - accounting og 

komast að svipaðri niðurstöðu og FASB þ.e. krefjast þess að bókfærð þjónusta sé þess 

eðlis að fyrir hana væri greitt ef hún hefði ekki verið sjálfboðin. Það sem notað hefur 

verið sem skýring á því að ekki þykir hæft að bókfæra sjálfboðastörfin er m.a. 

áreiðanleiki gagnanna sem þörf er á. Tveir þættir tengjast sjálfboðastörfunum, en þeir 

eru annars vegar skráning á þeim tíma og starfi sem sjálboðaliðarnir inna af hendi og 

hins vegar að halda samræmi í skráðu virði starfanna. Þetta getur verið flókið og 

umfangsmikið ferli (Mook, Sousa, Elgie, & Quarter, 2005).  

Viðamikill hluti af starfsemi almannaheillasamtaka gengur út á að leita framlaga 

meðal fyrirtækja og almennings og oft og tíðum fá samtökin í kjölfarið loforð um 

afhendingu þeirra. Hér skiptir miklu máli hvort loforðið sé bundið skilyrðum af 

einhverju tagi eða óskilyrðisbundið og hverjar líkurnar séu á afhendingu. Reglurnar 

gera ráð fyrir að ekki verði gerð grein fyrir framlaginu fyrr en skilyrðunum er fullnægt 

(FAS 116, mgr. 22). Líkur á fullnustu loforðsins eru metnar útfrá því hvort það sé 

munnlegt eða skriflegt og hversu miklir möguleikarnir eru á efndunum. Ef 

reikningsskilin eru gerð á rekstrargrunni þá er óvissan metin og búin er til 

afskriftarreikningur sem tekur á henni (Larsen, 2006, bls. 675).  

Þessir staðlar eru hannaðir með það í huga að koma vissum upplýsingum í 

ársreikninginn sem eru það vítt skilgreindar að þær geti átt við flestar ef ekki allar 

tegundir NPO. 

2.3 Vandamál við reikningsskilin 
Það eru nokkur atriði sem koma til álita þegar reikningsskilavenjur NPO eru skoðaðar. 

Fyrir það fyrsta hafa reikningsskilin ekki náð að sýna fram á það samfélagslega virði 

sem samtökin leiða af sér, þar sem það er oftar en ekki ófjárhagsleg stærð. NPO er 

samkvæmt skilgreiningu rekið að einhverju leyti í sjálfboðavinnu og er hvergi er gert 

ráð fyrir þessu framlagi í algengustu reikningsskilaaðferðunum. Annað sem kemur 

upp í hugann er að nú er verið að innleiða alþjóðlegu reikningsskilastaðlana víða um 

heim og spurningin er hvort þeir séu nothæfir yfir starfsemi NPO.  

2.3.1 Virði sjálfboðastarfsins 
Sú mynd sem ársreikningar NPO birta er af fjárstreyminu sem rennur í gegnum 

samtökin. Nýting auðlindanna á tímabilinu er útskýrð og farið yfir það hvort hinum 

mælanlegu markmiðum sem sett voru í byrjun hafi verið náð og hvernig. Þessi 
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framsetning gerir ráð fyrir að NPO séu aðeins notendur fjármagns en ekki 

samfélagslega virðisskapandi (Mook o.fl., 2005). 

Eðli málsins samkvæmt er sjálfboðastarfsþátturinn einn og sér hvorki kostnaður né 

útgjöld og er því ekki fjárhagslegur liður í eiginlegri merkingu. Þó er það svo að í 

mörgum tilfellum eru NPO rekin að stærstum hluta á vinnuframlagi sjálfboðaliða og 

er það því veigamikill partur af starfseminni. Eins og greint var frá í kafla 2.3.1 þá nær 

FAS 116 yfir þjónustu sem veitt er en þó með þeirri takmörkun að ef hún væri ekki 

sjálfboðin þá væri fyrir hana greitt. Því getur stór hluti samtakanna ekki eignfært 

framlagið þar sem fjármagn þeirra er af svo skornum skammti að ekki kæmi til greina 

í þeirra tilfelli að kaupa þá þjónustu sem um ræðir. Sjálfboðastarf er virðisauki fyrir 

samfélagið á þann hátt að störf sem þörf er fyrir og annars væri greitt fyrir eru innt af 

hendi án endurgjalds. Með tilliti til umfangs og mikilvægis sjálfboðaliðastarfsins í 

þriðja geiranum þá hlýtur það að skipta máli í reikningsskilunum að fundið sé virði á 

þennan lið og hann settur fram á nothæfan og skiljanlegan hátt. 

Kanadamenn standa framarlega þegar kemur að málefnum þriðja geirans, ekki síst 

hvað varðar reikningshaldslega þætti hans. Kanadísk rannsókn sem gerð var á 

reikningsskilum NPO varðandi framlag sjálfboðaliða og fjárhagslegt mat þess leiddi í 

ljós að þrátt fyrir að um þriðjungur svarenda héldi skrá yfir framlag sjálfboðaliða þá 

áætluðu aðeins um 7% virði þess og 3% samtakanna gerðu grein fyrir því í 

ársreikningi sínum. Stórum hluta viðmælenda þótti ástæða til þess að taka 

sjálfboðastarfið fram í reikningsskilunum en vandamálið þótti vera tæknilegs eðlis og 

snúa að útfærslu á reiknuðu virði liðarins (Mook o.fl., 2005). 

2.3.2 Beiting IFRS á NPO 
Undanfarið hafa alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) verið teknir upp hjá 

mörgum þjóðum víðs vegar um heiminn. Annaðhvort koma staðlarnir alfarið í stað 

innlendu reikningsskilareglnanna eða þeir eru notaðir til túlkunar og uppfyllingar þar 

sem innlendu reglunum er ábótavant. Ávinningurinn af notkun samræmdra 

reikningsskilastaðla er mikill fyrir fyrirtæki sem starfa í alþjóðlegu umhverfi m.a. við 

samanburð af ýmsu tagi milli skipulagsheilda. 

Forsvarsmenn ýmissa NPO hafa bent á að IFRS staðlarnir séu hannaðir með 

hagnaðarsækin fyrirtæki í huga (Drever, Stanton, & McCowan, 2007). Það sem helst 

greinir á milli starfsemi NPO og fyrirtækis á markaði er hið skilgreinda hlutverk 

skipulagsheildanna. NPO sjá um að sinna samfélagslegri þjónustu en hugsa ekki um 
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að hámarka hagnað sinn og skiptir því mestu máli fyrir hagsmunaaðila 

skipulagsheildanna hvort fjármagninu sé ráðstafað á sem skilvirkastan hátt með tilliti 

til þeirra verkefna sem fyrir hafa legið á reikningsskilaárinu. Framsetning upplýsinga 

um hagnað, eigið fé og aðrar fjárhagslegar niðurstöður sem birtast í ársreikningum 

samkvæmt IFRS er þar af leiðandi ekki miðuð við þarfir starfseminnar. Það er ekkert 

sem mælir gegn því að félög sem starfa utan kauphallar geti innleitt staðlanna og nýtt 

sér þá kosti sem fylgja hinni alþjóðlegu samræmingu reikningsskilanna en stóra 

spurningin er þá sú hvort raunhæfur samanburður fáist ef þær stærðir sem 

mikilvægastar eru í starfseminni koma ekki fram í ársreikningnum. 

Ástralía tók upp IFRS í ársbyrjun 2005. Innleiðing staðlanna kostaði mikla umræðu og 

ágreining og þá að hluta til vegna vandamála tengdum sértækum reikningsskilalegum 

atriðum NPO. Þarlendir sérfræðingar veltu fyrir sér á þeim tíma hvort staðlarnir nái 

nægilega vel yfir þessa sérstöku starfsemi. Niðurstaðan var sú að Ástralir hafa gefið út 

staðla A-IFRS sem eru jafngildir IFRS en taka einnig til sértilvika í reikningsskilum 

NPO (Deloitte, e.d.). 

Kanadamenn sem eru nú í innleiðingarferli með IFRS5 hafa rekið sig á sömu 

vandamál og Ástralir. Þeir setja fram hugleiðingar um hvort rétt væri  að hanna 

sértæka staðla fyrir reikningsskil NPO og rökstyðja það með 

samanburðareiginleikanum sem af því vinnist og hafa sumir komið með þær 

hugmyndir hvort samtökin eigi að hafa frjálst val við framsetninguna byggt á efnahag 

þeirra. Reikningsskilaráð Kanada (AcSB) og Reikningsskilaráð fyrir opinberar 

stofnanir (PASB) hafa hafnað, með fyrirvara, möguleikanum á þróun nýrra staðla og 

byggja ákvörðun sína á ýmsum atriðum, þar á meðal flækjustigi við innleiðingu 

staðlanna og þeim mikla kostnaði sem af því hljótist. Stungið hefur verið uppá þremur 

mögulegum lausnum: Í fyrsta lagi að nota reikningsskilaaðferð einkageirans með 

sértæka NPO staðla sem viðauka, í öðru lagi að nota eingöngu staðla sem notaðir eru 

við reikningsskil opinbera geirans eða þá í þriðja lagi að nota opinberu staðlana með 

NPO staðlana sem viðauka. Enn er ekki komin niðurstaða en hennar er að vænta síðar 

á árinu 2009 (AcSB & PSAB, 2008). 

Umræðan sem fer fram milli sérfræðinga um málefnið er töluverð og ýmsum 

hugmyndum hefur verið kastað á loft í leitinni að raunhæfum lausnum. Í Kanada 

                                                 
5 Áætlað er að þeir komi í stað kanadísku reikningsskilavenjunnar fyrir fyrirtæki skráð í kauphöll 1. 
janúar 2011. 
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skipaði AcSB nefnd árið 2003, sem gengur undir heitinu AdCom, en hún hefur það 

hlutverk að auka þátttöku hagsmunaaðila NPO í umræðunum um reikningsskilin. Starf 

nefndarinnar felst í að kortleggja þarfir þessara samtaka svo að hægt sé að taka tillit til 

þeirra við þróun reikningsskilastaðla þar í landi (AcSB, e.d). 
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3 NPO á Íslandi 

Fjölbreytileiki NPO á Íslandi er mikill þegar litið er til starfsemi þeirra og stærðar. 

Mörg þessara samtaka eru lítil, hafa fá stöðugildi og litla veltu, t.d. hagsmunafélög, en 

þó er allur gangur þar á. Hér eru líka fjölmenn íþróttafélög með öfluga starfsemi, 

slysavarnafélagið Landsbjörg sem eru landssamtök björgunarsveita og 

slysavarnadeilda á Íslandi, Háskólinn í Reykjavík o.fl.  Dæmi um félög sem eiga aðild 

að alþjóðasamtökum og starfa að almannaheill eru Rauði Krossinn og Barnaheill. 

3.1 Lög og reglur 
Í bókinni Félagaréttur er hugtakið félag skilgreint en þar segir að með því sé átt við 

„..hvers konar varanlega samvinnu einstaklinga og/eða lögaðila um ákveðinn tilgang, 

sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi, að 

jafnaði með gagnkvæmum samningi tveggja eða fleiri aðila“ (Áslaug Björgvinsdóttir, 

1999 bls.12). 

Nokkrar gerðir af félagaformi eru til hér á landi og lýtur hver þeirra sínum lögum og 

reglum. Þau félög sem eru stofnuð um atvinnustarfsemi með fjárhagslegan tilgangi í 

huga eru t.d. skráð sem hlutafélög, einkahlutfélög eða samvinnufélög eftir því sem við 

á. Lög hafa verið sett um öll þessi félagaform og eru reglurnar varðandi 

skráningarskyldu og reikningsskil þeirra skýr. Öll þessi félagaform fara eftir lögum nr. 

3/2006 um ársreikninga þar sem meðal annars er kveðið á um kröfu um áritun 

endurskoðenda. Samtök sem starfa án þess að hafa hagnað að markmiði eiga þess kost 

að velja um félagasamtakaformið eða sjálfseignarstofnunar. 

3.1.1 Félagasamtök 
Almenn félög eru stofnuð með ófjárhagslegan tilgang í huga en þau hafa nokkra 

sérstöðu þar sem ekki gildir um þau sérstök löggjöf. Því þarf að leita í ýmsum lögum 

til þess að finna viðeigandi ákvæði þegar á þarf að halda, svo sem lög nr. 145/1994 um 
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bókhald, lög nr. 3/2006 um ársreikninga, skattalög6 og firmalög7, en þessi lög geta öll 

komið til skoðunar þegar horft er til hinnar lagalegu skyldu félaganna ( Áslaug 

Björgvinsdóttir, 1999). Í raun eru það samþykktir félaganna sem ákvarða réttarstöðu 

þeirra. Hér á landi eru almenn félög oftast kölluð frjáls félagasamtök. Það sem þessum 

samtökum er sameiginlegt er að þau byggjast á frjálsri félagsaðild, eru rekin að 

einhverju leyti á sjálfboðastarfi og hafa ekki hagnaðarsjónarmið að markmiði 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006). Þó má benda á að félagi sem stundar fjárhagslega 

starfsemi í þágu ófjárhagslegs markmiðs er heimilt að telja sig almennt félag svo lengi 

sem þetta markmið er  alveg skýrt og það tekið fram í samþykktum félagsins ( Áslaug 

Björgvinsdóttir, 1999). 

Skráning samtaka sem félagasamtök gerir það að verkum að upplýsingaskyldan 

varðandi fjárhag þeirra er af skornum skammti. Lög um bókhald kveða á um hvaða 

aðilar eru bókhaldsskyldir og segir 7. tölul 1. gr. l. nr. 145/1994 um bókhald sbr. 2. gr. 

að „hvers konar félög, sjóðir og stofnanir sem ... hafa á hendi fjáröflun eða fjárvörslu 

skuli halda tvíhliða bókhald“. Þessi félög skulu útbúa sitt bókhald þannig að það 

samanstandi m.a. af ársreikningi sem saminn er samkvæmt lögum um bókhald, enda 

séu ekki gerðar strangari kröfur í öðrum lögum8 ( Áslaug Björgvinsdóttir, 1999). 

Bókhaldslögin krefjast þess að gerður sé ársreikningur en félögunum er þó ekki skylt 

að skila þessum ársreikningum til ársreikningaskrár og eru þeir þar af leiðandi ekki 

opinbert skjal. Eftirlitið liggur því að mestum hluta hjá félagsmönnunum sjálfum þar 

sem 32. gr. bókhaldslaganna kveður á um að félagsmenn sem fara með minnst einn 

fimmta hluta atkvæða í félagi geti krafist endurskoðanda eða sambærilegs aðila til að 

fara yfir reikninga félagsins. 

3.1.2 Sjálfseignarstofnun 

Sjálfseignarstofnun er fyrirkomulag eða form sem hægt er að stofna utanum rekstur í 

þágu ákveðins tilgangs. Einkenni sjálfseignarstofnunar er skipulagsskrá þar sem 

tilgangur hennar er tilgreindur, stofnunin á eignir (fjármuni) sem hafa verið inntar af 

hendi með óafturkræfum hætti og stjórn hennar er óháð stofnendunum. Í mörgum 
                                                 
6 Hér geta tekjuskattslögin nr. 90/2003 átt við og í einhverjum tilvikum einnig lög nr. 50/1988 um 
virðisaukaskatt. 
7 Áslaug Björgvinsdóttir (1999) bendir á það að tilgangur firmalaga nr. 42/1903 sé sá að „...tryggja 
vitneskju manna um „hag og ástand“ félaga,...hverjir höfðu með höndum reksturinn, hverjir gætu 
skuldbundið þau og hvernig ábyrgð á skuldbindingum væri háttað.“  
8 Lög um ársreikninga nr. 3/2006 ná ekki yfir félagasamtök og því skulu þau fylgja reglum um 
samningu ársreiknings eins og kemur fyrir í lögum um bókhald. 30 gr. bókhaldslaganna kveður á um að 
bókhaldsskyldum aðilum sem ekki falla undir önnur lög varðandi samningu ársreikninga sé heimilt að 
beita settum reikningsskilareglum við samningu ársreikninga sinna. 
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tilfellum er þetta form stofnað utan um sjóð sem ætlunin er að ávaxta og úthluta svo í 

samræmi við tilgang stofnunarinnar.  

Tilgangur sjálfseignarstofnanna getur verið hvort sem er fjárhagslegur eða 

ófjárhagslegur og gilda mismunandi lög yfir hvort fyrirbæri fyrir sig. Lög nr. 33/1999 

um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur taka til þeirra stofnana sem hafa 

fjárhagslegan tilgang. Þessi lög eru ítarleg og fela í sér reglur um stjórn 

stofnunarinnar, samningu ársreiknings og endurskoðun hans. Þá er að finna ákvæði 

sem fjalla um skaðabótaábyrgð stjórnenda gagnvart stofnuninni o.s.frv. Um 

sjálfseignarstofnanir sem falla undir lög nr. 33/1999 gilda ákvæði laga um ársreikning 

og birtingu hans í ársreikningaskrá ( Áslaug Björgvinsdóttir, 1999).  

Þær sjálfseignarstofnanir sem starfa samkvæmt samþykktum sínum í ófjárhagslegum 

tilgangi heyra undir lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt 

staðfestri skipulagsskrá. Lögin fjalla um skyldu ábyrgðarmanna sjóðsins til að skila 

árlega inn yfirliti yfir fjárreiður hans til Ríkisendurskoðunar sem sinnir eftirliti sbr. 3. 

gr. laganna. Bent hefur verið á að 1. mgr. 1. gr laga nr. 19/1988 taki aðeins til þeirra 

félaga sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá en í lögunum er ekki kveðið á um 

skyldu til þess að afla þessarar staðfestingar. Af því má leiða að ekki þurfi sérstakt 

leyfi til að stofna sjálfseignarstofnun og því getur eftirliti orðið ábótavant (Áslaug 

Björgvinsdóttir, 1999). 

3.1.3 Skráningarmáti hér á landi 
Í 4. tölul. 2. gr. laga um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003 segir að félög, samtök og aðilar, 

aðrir en einstaklingar, sem hafa með höndum eignaumsýslu og eru skattskyldir eða 

bera aðrar skattalegar skyldur skuli skrá sig í fyrirtækjaskrá skv. 1. mgr. 5. gr. Þar er 

haldið utanum upplýsingar varðandi starfsemi fyrirtækjanna og þ.m.t. rekstrar- eða 

félagsform. Á Íslandi hefur þeim fyrirtækjum og samtökum sem starfa án 

hagnaðarsjónarmiðs verið í sjálfvald sett hvernig þau skrá starfsemi sína, svo lengi 

sem lögum og reglum þess forms sem valið er sé fylgt.  

Samkvæmt tölum frá fyrirtækjaskrá þann 20. apríl 2009 voru skráð félagasamtök 

10.748, sjálfseignarstofnanir með staðfesta skipulagsskrá 348 og sjálfseignarstofnanir 

sem stunda atvinnurekstur 63. Áhugamannafélög, húsfélög og önnur sérhæfð samtök 

eru rúmlega 10.000 að tölu. Þar sem félagasamtök eru ekki öll skráð sýna þessar tölur 

frá fyrirtækjaskrá fram á hversu mikill fjöldi NPO er starfandi hér á landi. Einnig eru 

þess dæmi að skipulagsheildir sem flokkast undir NPO séu skráðar undir annarskonar 
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rekstrarformi. Háskólinn í Reykjavík er dæmi um félag sem hefur ekki fjárhagsleg 

markmið með starfsemi sinni, en er engu að síður skráð sem einkahlutafélag. Í 

tilfellum sem þessum er nauðsynlegt að markmið starfseminnar sé tekið fram í 

samþykktum félagsins til þess að hægt sé að undanskilja reksturinn frá greiðslu 

tekjuskatts, sbr. 4. tölul. 4. gr. laga um tekjuskatt. Fræðslustofnanir sem falla undir 

skilgreiningu NPO eru þó oftar skráðar sem sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnu-

rekstur og sjóðir ýmist sem félagasamtök eða sjálfseignarsjóðir með staðfesta 

skipulagsskrá. 

3.2 Nokkur íslensk félög 
Áhugavert er að kanna hvernig þær skipulagsheildir sem eru reknar eru hér á landi á 

grundvelli fjárframlaga, með félagsgjöldum og/eða sjálfboðastarfi, haga 

reikningshaldi sínu. Flest eru þessi samtök skráð sem félagasamtök og eru því ekki 

með opinbera ársreikninga sem hægt er að nálgast. 

Til þess að fá sem víðtækastan samanburð var ákveðið að beina sjónum annarsvegar 

að góðgerðarsamtökum og hins vegar að íþróttafélögum. Þau góðgerðarfélög sem 

urðu fyrir valinu eru Rauði kross Íslands og Barnaheill og íþróttafélögin 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR) og Grótta. 

 

Rauði kross Íslands eru samtök sem eru vel fallin til skoðunar því að þau eru með 

umfangsmikla starfsemi hér á landi. Landsskrifstofan er staðsett í Reykjavík en um 

allt land eru sjálfstæðar starfsstöðvar sem eru reknar af sjálfboðaliðum með stuðningi 

landsskrifstofunnar. Rauði krossinn á Íslandi fær tekjur sínar frá félagsmönnum og í 

formi framlaga frá stjórnvöldum og almenningi. Einnig reka samtökin félagið 

Íslandsspil í samvinnu við aðra og er það þeirra stærsta tekjulind. Starfið er rekið að 

stórum hluta með sjálfboðaliðum. 

Samtökin Barnaheill er lítið félag hér á landi en er aðili að alþjóðasamtökum. Félagið 

fær tekjur sínar aðallega frá styrktaraðilum og með framlögum en einnig með tekjum 

af sölu varnings. Barnaheill hefur verið með sjálfboðaliða í einstökum verkefnum og 

stefnir að því að auka þann þátt starfseminnar. 

KR er stórt félag með margvíslega starfsemi. Aðalstöðvarnar halda utanum reksturinn 

en hver eining sér um sína reikninga. Þarna er öflugt sjálfboðastarf og tekjulindirnar 

eru félagsgjöld af einhverju tagi, leikmannaviðskipti, vörusala, leigutekjur og styrkir 

frá sveitarfélagi og almenningi. 
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Grótta er íþróttafélag sem er rekið á svipaðan hátt og KR en er einfaldlega smærra í 

sniðum. 

Eftirfarandi spurningum var beint að þeim aðila innan allra samtakanna sem var 

ábyrgur fyrir bókhaldi þeirra: 

1. Eru tekjurnar flokkaða eftir uppruna eða skilyrðum?  
2. Er kostnaðurinn tengdur við þær tekjur sem hann fellur til við að afla? 
3. Hvernig er framlag til skipulagsheildarinnar bókfært? 
4. Er haldið nákvæmlega utanum sjálfboðaliðastörfin varðandi tímaskráningu og 

starfslýsingu? 
5. Er umræða innan geirans varðandi reikningshald NPO? 

Eins og kom fram í kafla 3.1.1 gilda lög um bókhald um félagasamtök en samkvæmt 

þeim eru félögin ekki skyldug til þess að láta endurskoðanda, endurskoðunarfélag eða 

skoðunarmann skoða reikningana. Félögin eru þó flest háð fjárframlögum opinberra 

aðila og því verða þau að framvísa árituðum ársreikningi til að sýna fram á starfsemi 

fyrra árs og þörfina fyrir umbeðið fjármagn. Reyndin hefur því verið sú að flest 

félögin eru með endurskoðanda á sínum snærum sem skoðar reikningana í samræmi 

við góða reikningsskilavenju með meginreglur reikningsskila að leiðarljósi. 

3.2.1 Skráning eigna, tekna og kostnaðar 
Skráning félagsgjalda, framlags sem búið er að lofa og annarra slíkra krafna er með 

öðru sniði en hjá hagnaðarsæknum skipulagsheildum. Í tilfelli NPO eru 

reikningsskilin að mestu leyti gerð á greiðslugrunni en ekki rekstrargrunni. Ástæðan er 

ákveðið varkárnissjónarmið eða varkárnisregla sem er hluti af grunnhugsun 

reikningsskilanna: 

Standi semjandi reikningsskila frammi fyrir tveimur eða fleiri kostum vegna óvissu, þykir rétt að 

velja þann kost sem er líklegastur til að ofmeta ekki eignir og hreinar tekjur ( Regla 

Reikningsskilaráðs nr.1). 

Ástæðan fyrir því að útistandandi kröfur af þessu tagi eru ekki bókfærðar er sú að árs-

reikningurinn myndi sýna skakka stöðu félagsins. Eignir yrðu töluvert ofmetnar þar 

sem félagsgjöld og loforð um framlag eru ekki kröfur sem NPO getur sótt með 

innheimtu og er því erfitt að vita hversu mikið muni skila sér. Tekjur af sölu varnings 

eða þjónustu eru aftur á móti bókfærðar á rekstrargrunni með viðeigandi 

afskriftareikningi þar á móti. 

Þeim sem rætt var við innan skipulagsheildanna sem hér koma við sögu bar saman um 

að reynt væri að flokka tekjur niður eftir uppruna þeirra og kostnaðinn undir verkefnið 
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sem hann fellur til við. Stærstu skipulagsheildirnar reyndu að einhverju leyti að 

hlutfalla sameiginlega kostnaðinn á verkefnið, en samkvæmt upplýsingum svarenda 

væri það oftar en ekki of flókin aðgerð til þess að unnt væri að gera það af mikilli 

nákvæmni. Minni samtökin leggja ekki í svona ítarleg reikningsskil en halda þó 

kostnaðinum oftast nær í tengslum við þær tekjur sem hann á við. Framsetning 

íslensku samtakanna á eigin fé er ekki með því móti sem FAS 117 segir til um, þar 

sem mælst er til þess að eignum sé skipt upp í þrjá flokka eftir skilyrðunum sem þeim 

fylgja. Hér fer hagnaður ársins óskilgreindur í eigið fé í lok árs líkt og gert er í 

hagnaðarsæknum skipulagsheildum. 

Hér á landi virðist ekki hafa myndast nein sérstök hefð varðandi reikningsskilin þegar 

kemur að framlögum. Þegar sérfræðiaðstoð er veitt gjaldfrjálst er kostnaðurinn sem 

hefði fallið á samtökin aðeins færður til bókar ef sá sem veitir þjónustuna gefur út 

reikning, að öðrum kosti er hún ekki tekin fram. Það sama á við um vörur sem 

samtökunum áskotnast gjaldfrjálst. Framlögin eru stundum í formi afnota af aðstöðu 

eða leigu sem er langt undir markaðsverði og í þeim tilfellum hefur venjan verið sú að 

bókfæra einungis fjárhagslegu hliðina. Styrkirnir sem félögin í raun og veru njóta 

koma því ekki að öllu leyti fram í reikningum þeirra. 

3.2.2 Skráning sjálfboðastarfs 
Félögin sem skoðuð voru stjórna öll viðamiklu sjálfboðaliðastarfi, fyrir utan 

Barnaheill. Hjá íþróttahreyfingum standa leikmennirnir fyrir fjáröflunum fyrir sína 

flokka, þeir vinna í miðasölu fyrir leiki og ýmis önnur tilfallandi störf. Foreldrar sinna 

einnig töluverðu sjálfboðastarfi í tengslum við íþróttaiðkun barna sinna. Rauði 

krossinn hefur 2000 virka sjálfboðaliða á skrá sinni sem sinna margvíslegu starfi. 

Barnaheill hefur verið með einstök verkefni sem krefjast sjálfboðaliða en þeir eru ekki 

hluti af fastri starfsemi félagsins. Þrátt fyrir að viðmælendurnir úr samtökunum væru 

allir sammála um mikilvægi sjálfboðaliðastarfsins í rekstrinumvar hvergi haldið 

utanum skráningu þessa þáttar. Sumir báru því við að auðvelt væri að áætla 

tímafjöldann sem sjálfboðaliðar inna af hendi í vissum verkefnum en að nákvæmar 

tölur séu ekki fyrir hendi.  

Árið 2003 var unnin rannsókn fyrir Rauða kross Íslands á framlagi og efnahagslegu 

mikilvægi sjálfboðastarfa árið 2002. Stærðirnar sem notaðar voru til þess að fá 

niðurstöðuna eru heildarútgjöld sjálfboðastarfa á móti heildargildi sjálfboðastarfa 

(unnar klukkustundir * laun fyrir sambærileg störf). Rannsóknin leiddi í ljós að hver 



25 
 

króna sem Rauði krossinn kostaði til sjálfboðastarfa þrefaldaði nánast gildi sitt. 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn er m.a. hægt að nota til að sýna fram á arðsemi 

sjálfboðastarfa og efnahagslegt gildi slíkra starfa fyrir samtökin og þar af leiðandi 

einnig fyrir þjóðfélagið (Steinunn Hrafnsdóttir & Hildur Bergsdóttir, 2003). Til þess 

að hægt sé að átta sig á efnahagslegu mikilvægi sjálfboðastarfa er nákvæmni í 

skráningu á þeim tíma sem sjálfboðaliðarnir verja í störf sín nauðsynleg og einnig 

lýsing á því starfi til þess að geta áætlað launin. 

Enn sem komið er hefur sjálfboðastarfsþátturinn ekki verið notaður sem mælikvarði í 

starfsemi þeirra samtaka sem styðjast við sjálfboðaliða. Upplýsinga um þennan 

mikilvæga þátt hefur ekki verið krafist af hagsmunaaðilum, hvort sem um er að ræða 

yfirvöld eða gefendur og því hefur ekki verið lögð  áhersla á skrásetningu vinnutímans 

sem sjálfboðaliðar inna af hendi og virðis hans. 

Mikilvægisregla reikningsskilaráðs hljóðar svo: 

Upplýsingar í ársreikningi eru mikilvægar ef þær hafa áhrif á þá ákvörðun sem lesendur 

reikningsskila kunna að taka ( Regla Reikningsskilaráðs nr.1 ). 

Eru líkur til þess að í reikningsskilum NPO sé horft framhjá þessari reglu? 

Lesendur ársreikninganna eru m.a. stjórnendurnir sem taka fjárhagslegar ákvarðanir 

fyrir samtökin og yfirvöld sem taka ákvörðun um styrkveitingar. Með skráningu 

sjálfboðaliðaþáttarins, kostnaðinn sem honum fylgir og virði starfsins verður yfirsýn 

lesenda betri og ákvarðanataka upplýstari. Líklegt er að í kjölfarið verði nákvæmni 

einnig meiri í gerð fjárhagsáætlana sem tengjast verkefnum tengdum sjálfboðaliðum. 

Nákvæmar upplýsingar um magn sjálfboðaliðavinnu getur auðveldlega haft áhrif á 

fjárframlög einkaaðila og opinberra aðila svo sem ríkis og sveitarfélaga. Rannsókn 

Steinunnar Hrafnsdóttur og Hildar Bergsdóttur (2003) varpar nýju ljósi á þennan lið 

og sýnir fram á að í baráttunni um hinar takmörkuðu auðlindir sem fjárstyrkir eru gæti 

þetta hlutfall verið mikilvægur liður þegar kemur að því að deila út þeim fjármunum 

sem eru til skiptanna. Þá hefur verið bent á að aðferðin sem notuð er í rannsókninni 

geti nýst í rekstri félaga þar sem niðurstaðan getur hjálpað til að sýna fram á arðsemi 

fjárfestingar í sjálfboðastarfi og að meta kostnað og ávinning sem því fylgir. 

3.3 Samræming reikningsskilavenja NPO 
Á Íslandi hefur umræðan um reikningsskil NPO ekki farið hátt. Reikningsskilin hafa 

verið í samræmi við venju, óvissar greiðslur eru bókfærðar á greiðslugrunni en annað 
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yfirleitt fært á rekstrargrunni eins og góð reikningsskilavenja segir til um. Þekkingin á 

FAS stöðlunum er lítil sem engin, enda ekki farið eftir bandarísku FASB 

reikningsskilavenjunum hér, og það sama má segja um aðra erlenda staðla fyrir utan 

IFRS.  

Erfitt er að nálgast tölulegar upplýsingar yfir fjárhagslegt umfang þessa geira í heild 

sinni en til þess að fá einhverja hugmynd um það þá getur verið upplýsandi að skoða 

fjárútlát hins opinbera. Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér skýrslu þar sem teknir 

voru saman skuldbindandi samningar ráðuneyta og styrkveitingar ríkissjóðs fyrir 

tímabilið 2006-2010. Þar kemur fram að gerðir hafa verið 50 samningar við 

félagasamtök, alls að virði rúmlega 15 ma.kr.. Einnig voru gerðir 27 samningar við 

sjálfseignarstofnanir sem flestir voru á sviði menntamála og fela einnig í sér háar 

upphæðir (Ríkisendurskoðun, 2007). Þessar tölur sýna að mikið fjárstreymi er frá hinu 

opinbera yfir til þriðja geirans. 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um hversu mikið fé kemur frá almenningi inn í þriðja 

geirann, en til þess að fá einhverja hugmynd um það gáfu átta íslensk 

mannúðarsamtök út greinargerð um starfsárin 2003-2006. Þar er samantekt yfir 

fjárframlög samtakanna til þróunarmála erlendis og neyðaraðstoðar. Í henni kemur 

fram að á þessum árum sendu samtökin frá sér samanlagt 1,8 milljarða króna í 

þróunaraðstoð til útlanda og af þeirri upphæð voru aðeins um 5,6% styrkir frá 

stjórnvöldum. Á sama tímabili var framlag samtakanna til neyðaraðstoðar 528 

milljónir króna og hlutur stjórnvalda var 26,3% (ABC barnahjálp o.fl., e.d.).  

Ef miðað er við þá miklu fjármuni sem hér hefur verið fjallað um, og eru aðeins brot 

af heildarveltu þessa geira, sést að áreiðanleg og skiljanleg reikningsskil eru 

mikilvægur liður í starfsemi NPO. Með það í huga þá er hægt að velta fyrir sér hvort 

það væri ekki æskilegt að Ríkisendurskoðun sæi um að endurskoða hjá þessum 

samtökum.  

Í dag eru reikningsskil NPO í takt við það sem gerist hjá hagnaðarsæknum 

skipulagsheildum og því er óhætt að fullyrða að ársreikningar þeirra gefi ekki allar 

þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru þessum sérstöku samtökum. Það sem er 

gagnlegt fyrirtækjum á markaði á ekki endilega við um NPO og öfugt. Það er að 

færast í vöxt að stjórnendur NPO vilji geta nálgast ýmis mælanleg gildi úr 

starfseminni og til þess að það sé gerlegt þurfa þær tölur sem notaðar eru að hafa 

samanburðargildi gagnvart öðrum félögum. Ársreikningar eru það tæki sem gæti 
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þjónað þessum tilgangi, ef reikningsskilin eru gerð með sambærilegum hætti þar sem 

stuðst er við sömu reglur og aðferðir. 

Nefna má sem dæmi fjársafnanir, sem oft eru veigamikill þáttur í fjármögnun þessara 

samtaka, en tölulegar upplýsingar um þær gætu verið áhugaverðar fyrir 

hagsmunaaðila þeirra svo lengi sem gerð er grein fyrir þeim á staðlaðan hátt. Víða 

erlendis er notað svokallað skilvirknihlutfall (e. efficiency ratio) í tengslum við 

stofnanir sem stunda fjársafnanir þar sem skoðað er hversu stórt hlutfall 

söfnunarfjárins fer í málefnið að frádregnum kostnaði. Til þess að þetta hlutfall sé 

samanburðarhæft þurfa samtökin sem um er að ræða að gera grein fyrir kostnaðinum 

sem þessum söfnunum fylgir á sambærilegan hátt (Keating, Parson, & Roberts, 2008). 

Lög nr. 5/1977 um opinberar fjársafnanir fjalla meðal annars um þær kröfur sem 

gerðar eru til samtakanna varðandi leyfisveitinguna og eftirlit hins opinbera með 

reikningum söfnunarinnar. Þar er hins vegar ekki að finna neinar kröfur um með 

hvaða hætti reikningshaldi fjársöfnunarinnar skuli hagað, hvernig tekjur og kostnaður 

skuli bókfærast, og því tapast samanburðareiginleiki þessa þáttar hér á landi. 

Innlendar kröfur til NPO varðandi ýmsa þætti, meðal annars reikningsskilin, eru að 

aukast með hverju árinu. Ríkisendurskoðun vinnur að því að byggja upp betra eftirlit 

ráðuneytanna með opinberum framlögum til félagasamtaka og kröfur um 

endurskoðaða ársreikninga verða sífellt áleitnari í tengslum við styrkveitingar af 

flestum toga. Félögin Rauði kross Íslands og KR eru bæði að samræma reikningsskil 

deilda sinna. Rauði kross Íslands myndar samstæðureikning með öllum deildum 

félagsins til þess að gefa sem gleggsta mynd af allri starfsemi félagsins. KR er í sömu 

hugleiðingum og árið 2009 verður í fyrsta sinn gerður reikningur fyrir allt félagið í 

heild sinni. Til þess að gera þetta mögulegt hafa bæði félögin innleitt sameiginlega 

bókhaldslykla fyrir allar deildir sínar. Þegar þessari aðgerð lýkur munu samtökin hafa 

yfir að ráða flestum þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru svo unnt verði að 

innleiða sambærilegar reikningsskilareglur NPO og notaðar eru bæði í Bandaríkjunum 

og Kanada og því ætti það ekki að reynast mjög kostnaðarsamt að tileinka sér 

sérhæfðari reikningsskil.  

Hvort staðlar þessara fyrrnefndu ríkja séu ákjósanlegir til notkunar á Íslandi er erfitt 

að segja til um án þekkingar á heildarstaðlasafni hvors fyrir sig. Rétturinn er ólíkur 

milli landa, þar með talin skattalöggjöf, og því gætu kröfurnar verið að einhverju leyti 

misjafnar í einstaka færslum. Margt bendir til að Íslendingar gætu tekið sér 

Kanadamenn til fyrirmyndar varðandi það að Reikningsskilaráð hafi frumkvæði og 
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setji á fót nefnd sem hafi það hlutverk að skilgreina þarfir samtakanna hér á landi og 

taki mið af þessum þörfum. 

Aðildarríki Evrópusambandsins hafa ekki komið sér upp samræmdum reikningsskila-

aðferðum innan þriðja geirans. Umræðan um nauðsyn samræmdra 

reikningsskilareglna er þó hafin og hefur Claudio Travaglini (2008) prófessor við 

Bologne háskólann bent á nauðsyn þess að útbúa sérstakan ramma utanum 

reikningsskilin í ljósi þess að frjáls fólksflutningur og leyfi til að rækja ýmsa starfsemi 

innan ESB er fyrir hendi og til að svara þörfinni fyrir samanburð milli samtaka. 

Travaglini tekur undir með þeim sem efast hafa um notagildi IFRS staðlanna fyrir 

NPO. Hann hefur sýnt fram á að betri lausn leynist í því að rannsaka aðferðir þeirra 

ríkja innan Evrópusambandsins sem nú þegar notast við sértækar 

reikningsskilaaðferðir og finna þannig sameiginlegan grundvöll sem muni móta 

rammann í Evrópusambandinu. 

Ef niðurstaðan verður sú að rannsókn fer í gang og vinna við samræmingu er mjög 

mikilvægt að Reikningsskilaráð Íslands verði þátttakandi í ferlinu og beiti sér fyrir 

innleiðingu þeirrar aðferðar sem ríki Evrópusambandsins sammælast um. 
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Samantekt 

 

Hér hefur verið fjallað um hin sértæku reikningsskil NPO sem hafa þróast í 

Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Það hefur komið fram að í þessum löndum hefur 

verið frjó umræða um þörfina fyrir sérstakar reikningsskilaaðferðir í þriðja geiranum 

og nefndir hafa verið settar á fót þar til þess að skilgreina þarfir hans enn frekar. 

Staðlarnir sem hafa verið innleiddir taka á þeim liðum sem eru eðlislega frábrugðnir 

þeim sem eiga við um hagnaðarsækin fyrirtæki. Hér er um að ræða framlög, 

félagsgjöld, kostnað og meðferð á eigin fé samtakanna. Einnig var fjallað um 

reikningshaldslega meðferð á sjálfboðastarfi og þá hvort þessi liður eigi við í 

fjárhagsbókhaldi. 

 

Erfitt er að gera sér grein fyrir efnahagslegu umfangi þriðja geirans á Íslandi vegna 

skorts á tölulegum upplýsingum, en framlög sem hans til þeirra frá stjórnvöldum sýna 

að hér er um verulegar fjárhæðir að ræða. Komið hefur fram að hér er lítil sem engin 

umræða um reikningshald NPO og það hvort æskilegt sé að beita öðrum aðferðum við 

framsetningu þess. NPO samtök á Íslandi notast við aðferðir við reikningshald sitt sem 

eru um margt líkar en þó er ekki að finna samræmdar reglur eða sambærilega 

aðferðafræði við skráningu ýmissa þátta eins og tengingu tekna og þess kostnaðar sem 

féll til við myndun þeirra. Vegna þessa verður allur samanburður á lykilstærðum milli 

félaga innan þessa geira ómarktækur ef ekki ómögulegur. 

 

Stór félagasamtök hafa hafist handa við að samræma reikningsskil deilda sinna og er 

það gert til þess að svara þörfinni fyrir nákvæmari yfirsýn yfir heildarstarfsemina. Svo 

virðist sem auknar kröfur í samfélaginu varðandi gegnsæi og eftirlit félaga séu að skila 

sér inn í þessa sérstæðu starfsemi. Þetta gerir það að verkum að samræming í 

reikningsskilum er hafin og því er skref í þá átt að innleiða samræmdar 

reikningsskilaaðferðir þriðja geirans hér á landi ekki eins stórt og í gæti virst í fyrstu. 
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Umræður hafa hafist í Evrópu um innleiðingu ramma utanum aðferðir þriðja geirans 

við reikningsskil sín sem notaður yrði af öllum ríkjum Evrópusambandsins. Ef og 

þegar sá rammi verður til þá nyti Ísland góðs af því að tileinka sér aðferðirnar og þar 

með samanburðareiginleikann sem af þeim hlýst. 
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Viðauki 1 

 

 

Yfirlit yfir fjárhagsstöðu

20X1 20X0
Eignir:

Handbært fé
Vaxtakröfur
Birgðir og fyrirfram greiddur kostnaður
Ógreidd framlög
Skammtíma fjárfestingar
Fastafjármunir
Langtímafjárfestingar

Heildareignir

Skuldir og eigið fé:
Viðskiptaskuldir
Víxilskuldir
Langtímaskuldir

Heildarskuldir

Eigið fé *:
Óskilyrt
Skilyrt tímabundið
Skilyrt að fullu

Eigið fé alls
Heildarskuldir og eigið fé

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sjá viðauka 2 
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Viðauki 2 

 

 

Yfirlit yfir starfsemi

Óskilyrt
Skilyrt 

tímabundið
Skilyrt að

fullu Alls
Tekjur og hagnaður:

Framlög
Þóknanir
Tekjur af langtímafjárfestingu 
Aðrar fjárfestingartekjur 
Annað
Eignir sem ekki eru lengur skilyrtar*

Heildartekjur og hagnaður:
Kostnaður:

Verkefni A
Verkefni B
Verkefni C
Stjórnunarkostnaður
Fjársafnanir

Kostnaður alls**:
Heildar kostnaður:

Breyting á eigin fé
Heildareignir í byrjun árs
Heildareignir í lok árs

 

 

 

 

*Þegar þau skilyrði sem eignir hafa verið háðar renna út þá eru þær kreditfærðar úr 

flokknum tímabundið skilyrt og debetfærðar i flokkinn óskilyrt 

** Sjá viðauka 3 
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Viðauki 3 

 

 

Kostnaður

Alls A B C
Launakostnaður
Birgða- og ferðakostnaður
Þjónustu-og sérfræðikostnaður
Aðstöðukostnaður
Afskriftir
Vaxtakostnaður

Heildargjöld

Verkefni Sameiginlegur
kostnaður

Fjár-
safnanir
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