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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um upphaf í rekstri hjá íþróttafélögum á Íslandi ásamt því að farið verður 

yfir þau lög og þær reglur sem gilda um slík félög. Markmið verkefnisins er að upplýsa 

lesendur um hvernig rekstur íþróttafélaga gengur fyrir sig. Íþróttafélög þurfa að halda vel 

utan um fjármál sín til þess að geta lifað af reksturinn. Í upphafi ritgerðarinnar verður farið 

yfir ferli umsóknar hjá ÍSÍ sem ætla sér að hefja rekstur á íþróttafélagi. Gerð verður grein 

fyrir því hvernig lögum er framfylgt í bókhaldi hjá íþróttafélögum þannig að allt sé eftir 

settum reglum. Einnig verður farið yfir málefni sem tengjast tekjuskatti og virðisaukaskatti. 

Farið verður yfir hvort innra eftirlit sé með fjármálum og bókhaldi hjá íþróttafélögum 

ásamt því að skoða hvað gerist þegar eigið fé er neikvætt. Öll íþróttafélög þurfa á tekjum 

að halda svo að hægt sé að borga upp gjöld sem falla á íþróttafélagið. Skoðað verður 

hvaðan tekjur íþróttafélaganna koma ásamt því hvaða gjöld félögin þurfa að borga. Að 

lokum verður farið yfir þátt sjálfboðaliða í starfi íþróttafélaganna. Nær 

undantekningarlaust eru félögin rekin af sjálfboðaliðum en félögin eru í mesta lagi með 

einn til tvo starfsmenn á launum.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað almennt um rekstur íþróttafélaga á Íslandi. Byrjað verður á að 

skoða íþróttafélög sem ætla sér að hefja rekstur og hvað þau þurfa til þess að sú starfsemi geti 

farið af stað. Þá verður komið inn á bókhalds- og skattskyldu hjá íþróttafélögum, þar sem 

tekjuskattur og virðisaukaskattur verða útskýrðir nánar. Einnig verður litið til þess hvaðan 

íþróttafélögin fá tekjur til þess að að geta greitt þau gjöld sem falla til og hvaðan gjöldin koma. 

Eins verður rýnt í efnahagsreikning og rekstrarreikning hjá íþróttafélögum og innihald þeirra 

skoðað. Enn fremur verður fjallað um hversu mikilvægt sjálfboðastarf í íþróttafélögum er. 

Við gerð þessarar ritgerðar komu upp tvær spurningar sem tengjast efni um rekstur 

íþróttafélaga. Fyrri spurningin fjallar um hvernig innra eftirliti hjá íþróttafélögum er háttað og 

í tengslum við það hvort aðilar í stjórn innan íþróttafélagsins geti notfært sér fjármuni þess til 

að fjármagna eigin rekstur. Í framhaldi af því er hægt að skoða hver ber ábyrðina á fjármálum 

íþróttafélaga. Seinni spurningin tengist því hvað gerist þegar eigið fé í ársreikningi 

íþróttafélaga er neikvætt í loks árs. 

 

2 Íþróttafélag 

Íþróttafélag er skipulagt og reglumiðað íþróttastarf þar sem börn og ungmenni eru saman í 

frístundum sínum að vinna að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum. Í skipulögðu 

æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarnar-, menntunar- og uppeldisleg gildi sem miða 

að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda (Æskulýðslög nr. 70/2007). 

Óskipulagt íþróttastarf er sjálfsprottið íþróttastarf eins og til dæmis líkamsræktarstöð án 

þjálfara og umgjarðar sem einstaklingur getur valið sér (ÍSÍ, 2014). Í lögum merkja íþróttir þá 

líkamlegu þjálfun einstaklings sem stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi með 

heilbrigðu líferni (Íþróttalög nr. 64/1998). 

 

2.1 Starfsemi íþróttafélaga 

Íþróttafélög innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, skammstafað  ÍSÍ, starfa samkvæmt 

lögum sambandsins og eru skráð inn í FELIX sem er félagskerfi íþróttahreyfingarinnar. 

Íþróttafélög ráða þjálfara í störf sín ásamt því að halda úti æfingum og þátttöku í keppnum. 

Íþróttafélög skulu halda fjármögnunar starfsemi og færslu bókhalds samkvæmt stöðlum ÍSÍ, 

ásamt því að halda reglulega aðalfundi þar sem stjórn félagsins kemur saman. Íþróttafélög eru 
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skyldug til þess að skila inn ársskýrslu og ársreikningum til íþróttahéraðs/íþróttabandalags 

Hvert félag fær þátttöku í aðalstjórn og sæti á ársþingi íþróttahéraðsins sem það tilheyrir. 

Íþróttafélög þurfa því að skila inn árlegri starfsskýrslu til íþróttahéraðs og ÍSÍ (ÍSÍ, e.d.-b). Í 

íþróttalögum er landinu skipt í íþróttahéruð sem eru alls 25 talsins en þau skiptast í 7 

íþróttabandalög og 18 héraðssambönd. Í hverju íþróttahéraði skal vera eitt 

íþróttabandalag/héraðssamband fyrir öll íþróttafélög í héraðinu. Sérsambönd eru síðan 

mynduð um ákveðnar íþróttagreinar og eru landssamtök allra héraðssambanda sem hafa 

iðkun þeirrar íþróttagreinar á stefnuskrá sinni. Aðeins má viðurkenna eitt sérsamband fyrir 

hverja íþróttagrein svo að sambandið geti orðið aðili að alþjóðasérsambandi fyrir viðkomandi 

íþróttagrein í Alþjóðaólympíunefndinni (Lög Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, 2015). 

 

2.2 Ferli umsóknar um aðild að ÍSÍ 

Við stofnun íþróttafélags þarf að senda inn umsókn og fylgiskjöl til ÍSÍ um aðild að íþróttahéraði, 

íþróttabandalagi, Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands og sérsambandi. Umsóknin er síðan 

lögð fyrir aðalstjórn íþróttahéraðsins/íþróttabandalagsins. ÍSÍ fær þá tilkynninguna til sín og 

leggur umsóknina fyrir laganefnd ÍSÍ og framkvæmdastjórn ÍSÍ. Eftir staðfestingu aðildar á 

ársþingi íþróttahéraðsins/íþróttabandalagsins fær íþróttafélagið sjálfvirka inngöngu að 

sérsambandi íþróttahreyfingarinnar (ÍSÍ, e-d.-b). 

2.3 Skráning í félagasamtök 

Skipulagsbundin íþróttafélög sem eru að hefja rekstur eru dæmi um almenn félagasamtök. Í 

upphafi koma tveir eða fleiri aðilar saman til að ná fram ófjárhagslegum markmiðum og byggja 

upp nýtt íþróttafélag. Á fundi stofnenda eru lög félagsins samþykkt og um leið kjörin stjórn. 

Sótt er um skráningu félagasamtaka sem einnig þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði 

Ríkisskattstjóra. Í umsókn þarf að koma fram eftirfarandi: 

 

- Heiti íþróttafélagsins. 

- Tilgangur félagsins þar sem útskýra þarf alla starfsemina sem fylgir íþróttafélaginu. 

- Aðgerðir félagsins til að ná settum markmiðum. Félagið þarf að setja fram ákveðnar 

aðgerðir sem hjálpa til við að ná settum markmiðum. 
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- Félagsaðild, þar þarf að koma fram hverjir eiga rétt á að ganga í félagið og hvort 

takmarkanir séu á því að komast í félagið. 

- Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Þar koma félagsmenn saman á aðalfundi 

félagsins og stjórnin gerir upp árangur félagsins að liðnu ári. 

- Aðalfundur íþróttafélags skal haldinn fyrir 1. ágúst ár hvert og tilkynning til 

félagsmanna þarf að berast með tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi ræður meirihluti 

viðstaddra félagsmanna úrslitum í kosningum félagsins. Dagskrá á aðalfundum skal 

innihalda kosningu fundarstjóra og fundarritara, skýrsla stjórnar er lögð fram, 

reikningar lagðir fram til samþykktar, gerðar er lagabreytingar hjá félaginu sem löglega 

eru frambornar ásamt því að ákvörðun er tekin um félagsgjald. Þá fer fram kosning 

stjórnar og að lokum eru önnur mál tekin fyrir. 

- Stjórn íþróttafélaga skal vera skipuð af 3-8 félagsmönnum, formanni og 2-7 

meðstjórnendum. Kjör hvers aðila nær til eins árs í senn. Eins er heimilt að kjósa allt að 

8 varamenn ef einhverjir eru til staðar á fundinum. 

- Ákvörðun um greiðslufyrirkomulag félagsgjalda, en hægt er að velja á milli þess að allir 

borgi gjaldið árlega eða mánaðarlega. 

- Ákvörðun um hvað skal gera við rekstrarafkomu ársins, hvort sem hún skilar hagnaði 

eða tapi. Þetta þarf að vera í samræmi við lög félagsins. 

- Ákvörðun um slit félagsins ef sú staða kemur upp. Á aðalfundi skal meirihluti atkvæða 

ráða til um hvað skal gera við eignir félagsins. 

 

Íþróttafélög geta einnig bætt öðrum íþróttagreinum við sem félagið vill samþykkja. Með 

umsókn nýju greinarinnar þurfa að koma fram undirskriftir og kennitölur allra stjórnarmanna 

og varamanna ásamt dagsetningu (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

 

3 Stofnun félaga í atvinnurekstri 

Þegar íþróttafélög stofna félag í atvinnurekstri er mikilvægt að félagið velji sér rekstrarform 

við hæfi, og þá meðal annars með tilliti til umfangs rekstursins. Mikilvægi þess að velja rétt 

rekstrarform er vegna þess að ábyrgð eiganda er misjöfn, skattlagning er ólík eftir formi þess 

og skyldur eru misjafnar. Hér á landi er ekki til heildarlöggjöf um almenn félög eins og 

íþróttafélög. Íþróttafélög almennt hafa þó margt líkt með félögum eins og sameignar-, 
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samvinnu- og hlutafélögum (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Íþróttafélög á Íslandi fara eftir þeim 

reglum sem gilda um almenn félög og sjálfseignarstofnanir. Knattspyrnufélagið Haukar er 

dæmi um félag sem fer eftir lögum um almenn félög og sjálfseignarstofnanir í rekstri sínum 

(Haukar, e.d.-b).         

 Íþróttafélög eru almenn félagasamtök sem starfa í ófjárhagslegum tilgangi og þurfa á 

tekjum að halda til að geta sinnt lögbundnum skyldum sínum. Almenn félög eru 

skipulagsbundin og varanleg samtök tveggja eða fleiri aðila. Þau er stofnuð af fúsum og 

frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi í því skyni að vinna að ófjárhagslegum tilgangi. 

Munurinn á almennum félögum og ófjárhagslegum félagsskap er sá að ófjárhagslegur 

félagsskapur svipar til sameignarfélaga  fyrir utan þá staðreynd að tilgangurinn er 

ófjárhagslegur. Dæmi um það má nefna hóp vina sem spila handbolta einu sinni í viku án þess 

að settar séu ákveðnar reglur um félagsskapinn eða að kosin sé stjórn (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

 Það er því mikilvægt fyrir íþróttafélög sem eru að hefja rekstur að skoða hvers kyns 

rekstrarform passar við félagið, ásamt því að ráðfæra sig við löggiltan endurskoðanda, 

lögmann, eða bókara svo að hægt sé að velja viðeigandi rekstrarform. Félög og rekstrarform 

eru mörg og mismunandi og hægt er að flokka þau í fjárhagsleg og ófjárhagsleg félög. Hér á 

eftir verður fjallað um algengustu félagsformin á Íslandi og helstu einkenni þeirra. 

 

3.1 Einkahlutafélag 

Þegar um einkahlutafélag er að ræða er það minnst einn aðili sem stofnar félagið og ekki þarf 

hann fleiri stjórnendur með sér nema þess sé óskað. Í því tilviki gæti einn aðalmaður verið í 

stjórn félagsins og því þarf hvorki að halda stjórnarfundi né hluthafafundi, heldur nægir að skrá 

ákvarðanir í gerðabók félagsins. Um leið er ekki skylt að skipa framkvæmdastjóra í 

einkahlutafélagið. Einkahlutafélag merkir samkvæmt lögum þess félags, að enginn 

félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Hlutafé í 

einkahlutafélagi skal minnst vera 500.000 kr. og skiptist það í einn eða fleiri hluti. Ef 

íþróttafélög eru einkahlutafélög ber þeim skylda að hafa orðið einkahlutafélag í heiti sínu, eða 

með skammstöfuninni ehf við endann á nafni félagsins. Í reikningshaldi hjá einkahlutafélögum 

er bókhaldsskylda og félögunum er skylt að hafa tvíhliða bókhald (Lög um einkahlutafélög nr 

138/1994). Íþróttafélög á Íslandi eiga það til að búa til einkahlutafélag sem sér um rekstur 

meistaraflokka á vegum félagsins, dæmi um það er Rekstrarfélag Hauka ehf (Haukar, e.d.-b). 
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3.2 Hlutafélag 

Hlutafélag er þegar tveir eða fleiri aðilar stofna félag en til þess þarf að fara eftir þeirri reglu 

að meirihluti stofnenda hafi heimilisfestu hér á landi. Hlutir félagsins eru í höndum tveggja eða 

fleiri aðila. Ábyrgð hluthafa á skuldbindingum hlutafélagsins er óbein og takmörkuð ásamt því 

að enginn félagsmaður ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingu hlutafélagsins. Þó bera 

þeir ábyrgð á sínum hlutum í félaginu og eiga þannig áhættu að tapa hlutafé sínu. 

Lágmarkshlutafé í hlutafélagi skal vera 4.000.000 kr. og þá skal að minnsta kosti helmingur 

fésins vera greiddur við stofnun félagsins, en þó aldrei minna en 4.000.000 kr. Ef hlutafé er 

greitt í öðru en peningum skal farið eftir þeim reglum að staðfesting komi frá lögmanni eða 

löggiltum endurskoðanda um að viðkomandi eign sem talað eru um sé í raun til staðar (Lög 

um hlutafélög nr. 2/1995). Hlutafélög eru bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald 

en sá aðili sem vinnur sem framkvæmdastjóri hlutafélagsins þarf að sjá til þess að bókhaldið 

sé fært með réttum hætti (Lög um bókhald nr. 145/1994).  

 

3.3 Sameignarfélag 

Eigendur sameignarfélaga verða að vera að lágmarki tveir lögráða einstaklingar eða lögaðilar. 

Sameignarfélög eru í grundvallaratriðum ólík hlutafélögum, einkahlutafélögum og 

samvinnufélögum. Stofnfé sameignarfélags er ákveðið af félagsmönnum á stofnfundi en í 

lögum um sameignarfélög er ekki kveðið á um lágmarksfjárhæð. Sameignarfélag byggist á 

samningum milli tveggja eða fleiri aðila um sameiginlega fjárhagslega starfsemi þar sem allir 

félagsmenn bera beina, ótakmarkaða og óskipta ábyrgð á skuldbindingum félagsins (Lög um 

sameignarfélög nr. 50/2007). Sameignarfélög eru bókhaldsskyld og er skylt til að halda tvíhliða 

bókhald ásamt því að félagsmenn bera ábyrgð á að bókhaldið sé fært inn eftir reglum og lögum, 

ef að engin stjórn eða framkvæmdastjóri hafa verið kosin (Lög um bókhald nr. 145/1994). 

 

3.4 Samlagsfélag 

Samlagsfélag er samstarfsform sem byggist á samningi tveggja eða fleiri aðila um sameiginlega 

fjárhagslega starfsemi þar sem skipta má félagsmönnum í tvo hópa. Annar hópurinn verður að 

hafa einn félagsmann sem ber beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum 

félagsins. Hinn hópurinn þarf að hafa einn eða fleiri félagsmenn sem aðeins ábyrgjast skuldir 

félagsins að því marki sem framlagi þeirra nemur í félaginu. Skylt er að gera skriflegan 
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félagssamning um sameignarfélög sem eru skráð og til er reglur um það að félagsmenn skuli 

gera með sér samning þar sem allir stofnendur undirrita samninginn sem og allir þeir sem síðar 

ganga í félagið. Í lögum um samlagsfélög er engin krafa gerð um að stofnfé sé lagt til í upphafi 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-b). Samlagsfélög eru bókhaldsskyld og skylt að halda tvíhliða bókhald, en 

gerð er undanþága á tvíhliða bókhaldi ef félagið er í eigu eins einstaklings eða ef félagið hefur 

ekki fleiri en einn aðkeyptan starfsmann (Lög um bókhald nr. 145/1994). 

3.5 Sjálfseignarstofnun  

Sjálfseignarstofnun telst stunda atvinnurekstur ef hún hefur tekjur af sölu á vörum og þjónustu 

eða ef hún stundar starfsemi sem er í meginatriðum hliðstæð starfsemi annarra félaga eða 

einstaklinga í atvinnurekstri. Stofnfé sjálfseignarstofnunar sem stundar atvinnurekstur skal 

vera minnst 1.000.000 kr. og skal allt stofnfé vera greitt við skráningu félagsins. Ef stofnfé er 

greitt í öðru en peningum skal farið eftir þeim reglum að staðfesting komi frá lögmanni eða 

löggiltum endurskoðanda um að viðkomandi eign sé til staðar og að til séu upplýsingar um 

raunverulegt verðmæti hennar. Rekstrarformið er mjög algengt fyrir stofnanir sem stunda ekki 

atvinnurekstur. Sjálfseignarstofnun er ekki félag með félagsmönnum eða hluthöfum heldur á 

hún sig sjálf eins og nafnið gefur til kynna. Ef aðilar leggja fé í félagið er það óafturkallanlegt 

þannig að sá aðili sem leggur til fé í upphafi á þó engar kröfur í eigur félagsins (Lög um 

sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999). 

 

4 Fjármál íþróttafélaga 

Rekstur íþróttafélags er margbrotinn og umfangsmikill. Margir aðilar, til dæmis úr stjórn félags 

eða jafnvel sjálfboðaliðar, geta komið að störfum þegar fjármunum er aflað og þessir aðilar sjá 

til þess að fjármunum sé varið í margskonar verkefni fyrir félagið. Samþykktir ÍSÍ gera kröfur til 

félaganna um að sundurliða gjöld og tekjur í tvo flokka, annars vegar meistaraflokka og hins 

vegar yngri flokka. Íþróttafélög eru skyldug til þess að fara eftir lögum um bókhald 

íþróttafélaga ásamt því að ganga frá virðisaukaskatti eftir lögum sem tilheyra þeim, en rétt er 

að geta þess að íþróttafélög eru undanþegin tekjuskatti.  
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4.1 Reglur um bókhald íþróttafélaga  

Samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald, eru öll íþróttafélög bókhaldsskyld og eins er þeim 

skylt að halda tvíhliða bókhald. Í bókhaldi hjá íþróttafélagi skal því haldið til haga að við öll 

viðskipti og notkun fjármuna hjá félaginu sé farið eftir lögum og reglum.   

Í tvíhliða bókhaldi skal halda vel um rekstur á skipulagðan hátt með tilliti til umfangs 

rekstursins og eðli starfseminnar. Bókhaldið skal vera þannig skipulagt að hægt sé að rekja frá 

frumgögnum til færslna í bókhaldinu og svo frá færslum í bókhaldinu og til baka í frumgögnin. 

Allar færslur í bókhaldinu skulu byggðar á áreiðanlegum og fullnægjandi gögnum sem rekja 

má til viðskiptanna. Í bókhaldinu skal skrá færslur um leið og þær fara fram, enda er það í 

samræmi við góðar bókhaldsvenjur fyrirtækja. Allar færslur í bókhaldinu skulu færðar inn í 

réttri tímaröð svo að það gefi rétta mynd af þeim viðskiptum sem fóru fram. Jafnframt skal 

vísað til dagsetningar og viðeigandi fylgiskjala. Bókhaldsbækur íþróttafélags skulu færðar inn 

á varanlegan hátt í skipulögðu og öruggu kerfi. Ekki skiptir máli hvort bókhaldskerfið sé bóka-, 

korta-, eða lausablaðakerfi eða skráð í tölvukerfi (Lög um íþróttalög nr. 64/1998).  

Dæmi um færslur í bókhaldinu er þegar húsaleigustyrkur frá sveitarfélaginu eða 

bæjarfélaginu kemur inn í félagið. Þá skal færa það inn með þeim hætti að hægt sé að sjá hvort 

fé sé að koma inn í félagið eða fara út úr félaginu. Um leið þarf að sýna fram á hvaða reikning 

færslan fer inn á og fjárhæð hennar. Oft gera sveitarfélög rekstrasamning við íþróttafélögin 

þannig að félögin fá tekjur frá sveitarfélaginu. Í færslu 1 er dæmi um þegar bæjarfélag styrkir 

íþróttafélagið og leggur inná reikning hjá aðalstjórninni eða lætur félagið fá tíma í 

íþróttahúsum sveitarfélagsins. Aðalstjórnin deilir svo upphæðinni inná deildir hjá 

íþróttafélaginu, deildirnar þurfa síðan að sjá um að færa það í bókhaldið hjá sér (ÍSÍ, e.d.-a). 

 

Færsla 1. Sýnir dæmi þegar bæjarfélag styrkir íþróttafélag 
Færsla Debet Kredit Reikningur 

Styrkur frá bæjarfélagi  X 11510 Húsaleigustyrkur frá bæjarfélagi 
Styrkur til viðkomandi deildar X  35300 Húsaleigustyrkur 

 

Sú deild innan íþróttafélagsins sem fær styrkinn afhentan þarf að skrá þessa færslu inn hjá sér 

á þennan hátt. Íþróttadeild innan íþróttafélagsins sem fær styrkinn þarf að setja inn færslu í 

kredit sem styrk frá aðalstjórn og í debet færslunni kæmi gjaldaliður fyrir úthlutaða tíma í húsi 

eins og færsla 2 sýnir. 
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Færsla 2. Sýnir dæmi þegar íþróttafélög fá úthlutaða tíma í húsi frá aðalstjórn 

Færsla Debet Kredit Reikningur 

Styrkur frá aðalstjórn  X 11710 Húsaleigustyrkur frá aðalstjórn 
Úthlutaðir tímar í húsi X  48100 Húsaleiga 

 

Í bókhaldi íþróttafélags þarf að vera dagbók, hreyfingalisti, aðalbók og ársreikningur. 

Allar færslur skulu koma fram í dagbók og vera skráðar eftir færsluröð. Hreyfingalistinn á að 

innihalda upplýsingar úr dagbók með viðeigandi bókhaldsreikning. Í aðalbók kemur fram staða 

hvers einstaks bókhaldsreiknings í lok hvers bókhaldstímabils í samræmi við dagbók eða 

hreyfingalista. Ársreikningur skal í það minnsta geyma efnahagsreikning og rekstrarreikning. 

Efnahagsreikningur er færður inn á kerfisbundinn hátt þar sem eignir, skuldir og eigið fé koma 

fram og í rekstrarreikningi koma fram allar tekjur og öll gjöld. Reikningsárið skal vera tólf 

mánðir og miðast við mánaðamót. Nýtt reikningsár hefst daginn eftir að fyrra reikningsárinu 

lýkur. Þegar gengið er frá ársreikningi skal hann vera fullgerður og undirritaður eigi síðar en 

sex mánuðum eftir lok reikningsársins með undirskrift ábyrgðaraðila félagsins (Lög um 

íþróttalög nr. 64/1998). Þegar tekjur og gjöld íþróttafélaga eru færð inn er mikilvægt að allar 

tekjur fari inná sama bankareikning og allan kostnað þarf að greiða út af sama bankareikningi 

félagsins. Gjaldkerinn eða bókarinn hjá íþróttafélaginu þarf að sjá um að stemma 

bankareikning af mánaðarlega svo að hægt sé að halda vel utan um flæði handbærs fés. Ef 

rangt er fært í bókhaldinu vegna mistaka skal gjaldkerinn færa fyrst til baka röngu færsluna og 

færa síðan inn réttu færsluna svo hægt sé að skilja allar færslur á auðveldan hátt í bókhaldinu 

seinna (ÍSÍ, e.d.-a). 

 

4.2 Tekjuskattur 

Tekjuskattur er lagður á tekjuskattsstofn lögaðila og ákvarðast sem tekjur að teknu tilliti til 

þess frádráttar sem þessum aðilum er heimilaður. Skráð hlutafélög og einkahlutafélög, 

samlagshlutafélög sem eru sjálfstæðir skattaðilar, gagnkvæm vátryggingar- og ábyrgðarfélög, 

kaupfélög, önnur samvinnufélög og samvinnufélagsambönd bera sama tekjuskatt. 

Íþróttafélög á Íslandi eru undanþegin tekjuskatti að því gefnu að þau verji hagnaði sínum 

einungis til almenningsheilla samkvæmt lögum um tekjuskatt og að þau hafi það eitt að  

markmiði samkvæmt samþykktum sínum. Þessi undanþága getur með sama hætti náð til 

félaga sem stofnuð eru í þeim tilgangi að verja hagnaði sínum til aðalstarfsemi íþróttafélags 

ásamt fleiri félögum, sjóðum og stofnunum (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 
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4.3 Virðisaukaskattur 

Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur sem innheimtur er af innlendum viðskiptum á 

öllum stigum. Hann er bæði innheimtur við innflutning á vöru og þjónustu. Samkvæmt lögum 

um virðisaukaskatt er almenna skatthlutfallið 24% en lægra skatthlutfallið 11% (Ríkisskattstjóri, 

2015). Íþróttafélög í íþróttastarfsemi eru undanþegin virðisaukaskatti samkvæmt 

undanþáguákvæði 5. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga um virðisaukaskatt. Sala íþróttafélags á aðstöðu 

til æfinga og iðkunar íþrótta gegn æfinga- eða félagsgjöldum fellur undir þetta ákvæði. Sama 

á við um aðgangseyri að íþróttamótum og íþróttasýningum. Íþróttafélögum ber skylda að 

innheimta virðisaukaskatt vegna sölu á vörum og þjónustu og vörum í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki.  

 

4.3.1 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 

Willum Þór Þórsson, þingmaður Framsóknarflokksins, lagði fram frumvarp um undanþágur til 

íþróttafélaga og endurgreiðslu vegna mannvirkjagerðar. Willum lagði málið fram fyrst á 

vorþingi 2014 en það komst aldrei lengra en til fyrstu umræðu. Nú hefur verið lagt fram 

frumvarp með breytingum fyrir tímabilið 1. janúar 2016 til 1.janúar 2017. Breytingarnar fela í 

sér að þjónusta, vörusala og fjáröflun íþrótta- og æskulýðsfélaga verði undanskilin 

virðisaukaskatti (Þingskjal 8, 2015-2016). Einnig eiga íþrótta-, æskulýðs- og ungmennafélög 

samkvæmt breytingunum að fá endurgreiddan allan þann virðisaukaskatt sem greiddur er 

vegna viðhalds og endurbyggingu íþróttamannvirkja eða nýbygginga. Í lögum um 

virðisaukaskatt er rekstur verslunar með hvers konar vöru virðisaukaskattskyldur. Sama á við 

um veitingasölur fyrir reikning en það er á ábyrgð íþróttafélaganna sjálfra bæði innan- og 

utanhúss, því hún telst sem virðisaukaskattskyld starfsemi. Við fjáröflun hjá íþróttafélagi sem 

afla sér fjár með heimasölu þarf einnig að greiða virðisaukaskatt, fyrir reikning og á ábyrgð 

íþróttafélaganna sjálfra. Þó er dósasöfnun ekki virðisaukaskattskyld (Ríkisskattstjóri, 2015).  

Markmið þessara breytinga er að iðkendum fjölgi, bæði afreksíþróttafólki og almennu 

íþróttafólki. Áberandi fjölgun hefur verið í íþróttum hjá börnum og unglingum ásamt eldri 

borgurum. Þörfin fyrir fleiri mannvirki til að sinna þessum vaxandi fjölda er þannig að aukast. 

Það er því áberandi ákall hjá íþróttafélögum í dag að bregðast við þessum breytingum og 

stækka aðstöðu fyrir félögin svo hægt sé að tryggja að allir aðilar geti notið sem góðrar aðstöðu 
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og aðbúnaðar við íþróttaiðkun sína. Einnig gera sjálfboðaliðar og stjórnarmenn íþróttafélaga 

sér ekki grein fyrir hversu mikil ábyrgð þeirra er á framtals- og skýrsluskilum, skattskilum og 

opinberum gjöldum. Opinberir aðilar geta beitt þungum sektum á vanskil á opinberum 

gjöldum og geta vanskil varðað fangelsisvist. Því getur fækkun orðið á sjálfboðaliðum 

íþróttafélagana ef þeim yrði gert betur ljós þessi regla (23). 

4.4 Tekjur  

Stærsti tekjuliðurinn í rekstri íþróttafélaga er þegar bæjaryfirvöld og sveitarfélög gera 

rekstrasamning við íþróttafélög með fjárframlögum. Tilgangur samningsins er að 

íþróttafélagið sjái sjálft um rekstur íþróttahúsa, mannvirkja og öllu sem því fylgir. Styrkurinn 

fer til aðalstjórnar sem síðan úthlutar fjármagni og tímum í íþróttahúsum til deildar 

íþróttafélaga. Það ber að færa í bókhald félags eftir settum reglum (Hafnarfjörður, 2015). Mörg 

íþróttafélög hafa undir rekstri sínum barna og unglingastarf. Í slíku starfi er lögð áhersla á 

vandað og fjölbreytt íþróttastarf sem er faglegt, félagslegt og fjölskylduvænt. Íþróttafélögin 

ráða þar inn faglega og metnaðarfulla þjálfara og til þess þarf aðstaðan að vera góð (Haukar, 

e.d.-a). 

 

4.4.1 Tekjur í rekstri meistaraflokka 

Íþróttafélög afla sér tekna með því að selja aðgangseyri að leikjum félaganna ásamt því að selja 

auglýsingar á íþróttafatnaði félagsins og í kringum íþróttavöllinn sjálfan. Fjárframlög sem koma 

frá bænum eða sveitarfélaginu í upphafi geta komið inní rekstur meistaraflokka. Aðalstjórn 

heldur síðan utan um rekstur félagsins og leggur inn á reikning meistaraflokkana. Fleiri 

tekjuliðir eru í rekstrinum, dæmi um það er þegar íþróttafélögin selja  íþróttabúninga og fleira 

(Haukar, 2015). 

 

4.5 Gjöld 

Gjöld íþróttafélaga innihalda laun og launatengd gjöld. Starfsmenn íþróttafélaga ber að ráða 

inn sem launþega og þeir verktakar sem taka að sér verk sem samið er  um vinna á umsömdum 

tíma. Verkið er þá jafnan unnið á ábyrgð verktakans og unnið með hans verkfærum. 

Verktakagreiðslur eru gjöld sem íþróttafélögum ber að greiða til verktaka, rétt eins og um væri 

að ræða hvern annan reikning. Verktakar þurfa sjálfir að standa skil á staðgreiðslu, 

tryggingagjaldi og slysa- og sjúkratryggingu. Þessi gjöld eru innifalin í verktakgreiðslum til 
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verktakans. Af launum starfsmanna ber íþróttafélagi að halda eftir staðgreiðslu skatta og skila. 

Launþegar eru skyldugir til að greiða í lífeyrissjóð og er lágmarksiðgjald 10% ásamt skilum á 

mótframlagi (ÍSÍ, e.d.-a). Starfsemi íþróttafélagsins byggir á því að halda um mótahald og fleiri 

viðburði tengda íþróttafélaginu. Félög þurfa einnig að greiða kostnað sem tengist því að sjá 

um mótahald yngri flokka. Íþróttafélag getur enn fremur notað greiðslur frá bæjarfélagi eða 

sveitarfélagi til að greiða inn á annan reikning sem sér um rekstur meistaraflokka félagsins eða 

rekstur annara deilda félagsins. Íþróttafélag þarf einnig að sjá um rekstur íþróttahúsa og 

íþróttasvæða ásamt því að sjá um stjórnun, umsýslu og tilfallandi skrifstofukostnað sem fylgir 

rekstrinum (Haukar, 2015). 

 

4.5.1 Gjöld í rekstri meistaraflokka 

Gjöld sem falla á rekstur meistaraflokka geta verið misjafnlega há. Íþróttafélög eiga það til að 

borga leikmönnum laun og leikmenn eru þá jafnvel skráðir inn sem verktakar í stað launþega. 

Verktakagreiðslur geta verið misjafnlega háar og fara allt eftir því í hvaða íþróttagrein á við. 

Íþróttafélögin þurfa sjálf að sjáum að setja upp auglýsingar og við það koma gjöld sem tengjast 

efniskostnaði og uppsetningu. Fleiri kostnaðarliðir sem tengjast rekstri meistaraflokka geta 

verið dómarakostnaður og mótahald, húsnæðiskostnaður, áhalda og tækjakostnaður, 

ferðakostnaður á milli landshluta fyrir liðin, vallarleiga, kostnaður vegna félagsskipta 

leikmanna, aðkeyptur akstur og rekstur bifreiðar, stjórnun og skrifstofukostnaður ásamt 

almennum kostnaði (Haukar, 2015). 

 

5 Ársreikningur 

Flestum fyrirtækjum og öllum íþróttafélögum ber skylda til þess að skila ársreikningi fyrir hvert 

reikningsár og skulu þeir vera samdir í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga. 

Ársreikningar eiga að gefa góða mynd um hvort það sé hagnaður eða tap á árinu (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006). Ársreikningur íþróttafélaga skal gefa nægar upplýsingar til þess að 

lesanda sé unnt að sjá á skýran hátt hvernig fjármunum íþróttafélagsins hefur verið ráðstafað 

á árinu. Í ársreikningi á stjórn að geta útskýrt fyrir aðalfundi félagsins öll helstu frávikin í 

rekstrinum og eins þarf að útskýra ítarlega fjárhagsleg markmið sem náðust ekki á 

reikningsárinu sem var að líða (ÍSÍ, 2011). 
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 Ársreikningur skal innihalda efnahagsreikning, rekstrarreikning, sjóðstreymi, 

skýringar og skýrslu stjórnar félagsins þar sem greint skal frá mikilvægum ákvörðunum sem 

tengjast fjárfestingum og lántökum. Þegar íþróttafélög ganga frá ársreikningum þarf að fylgja 

með áritun endurskoðanda áður en skilað er til ríkisskattstjóra. Flokkun og uppsetning á 

efnahagsreikningi og rekstrarreikningi skal vera sett upp með hliðstæðum hætti þar sem hægt 

er að skoða reikningsárið ásamt árinu á undan (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

5.1 Rekstrarreikningur 

Í ársreikningi íþróttafélaga birtast upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að meta 

rekstraárangur íþróttafélaga. Í því sambandi er mikilvægt að vita hvaða reglur gilda um 

mælingu grundvallarstærða á borð við tekjur og gjöld. Íþróttafélögin þurfa á tekjum að halda 

svo að hægt sé að borga upp þau gjöld félagsins sem til falla. Þegar tekjur eru hærri en gjöld 

skilar félagið hagnaði, en annars tapi í rekstri sínum. Í þeim útreikningi þurfa enn fremur að 

koma fram afskriftir félagsins ásamt fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum. Í fjármunatekjum 

koma fram vaxtatekjur og verðbætur á rekstrarreikningnum og í fjármagnsgjöldum koma fram 

vaxtagjöf, verðbætur, gengismunur, þjónustugjöld og fjármagnstekjuskattur (Stjórnartíðindi B 

nr. 450/1994). Fjármál íþróttafélaga ber að aðskilja þegar kemur að rekstri yngri og eldri flokka. 

Mælt er með því að þau peningastreymi sem koma í rekstri félagsins fari inná rekstrarreikning  

fyrir hvorn hóp um sig. Í bókhaldi má koma að aðskilnaðnum með ýmsum hætti, til dæmis nýta 

möguleika bókhaldskerfa á milli íþróttadeilda eða aðskilja bókhaldið algjörlega (ÍSÍ, e.d.-a). 

Félag á borð við Knattspyrnufélag Hauka sem rekur margar íþróttadeildir undir einu þaki 

aðskilur rekstur meistaraflokka og rekstur félagsins í heild sinni. Sjá nánar á mynd 1. 
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Mynd 1. Rekstrarreikningur  Hauka 2014 

 

5.2 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur samanstendur af 

jöfnunni: Eignir = skuldir + eigið fé. 

Eignir eru öll þau verðmæti sem 

íþróttafélögin ráða yfir og hafa orðið 

til með viðskiptum eða vegna liðinna 

atburða sem munu skila af sér tekjum 

í framtíðinni. Í þeim felst þannig hæfi 

til að afla tekna í framtíðinni. Skuldir 

eru kvaðir á fyrirtæki til að láta af hendi eignir eða veita þjónustu í framtíðinni vegna viðskipta 

eða liðinna atburða. Eigið fé er munurinn á heildarverðmæti eigna og skulda (Bjarni Frímann 

Mynd 2. Efnahagsreikningur (Bjarni Frímann Karlsson, 2015) 
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Karlsson, 2014). Eignir íþróttafélaga eru fastafjármunir, veltufjármunir og óefnislegar eignir. 

Fastafjármunir í ársreikningi geta verið fasteignir félagsins, hlutafé, áhöld og tæki sem fylgja 

rekstrinum og eru til notkunar í fasteigninni. Veltufjármunirnir eru ýmsar skammtímakröfur, 

handbært fé, kröfur í deildir og aðrar viðskiptakröfur. Þegar félög tala um óefnislegar eignir 

eru þau í efnahagsreikningi sínum að tala um verðgildi leikmanna. Skuldir íþróttafélaganna 

skiptast í langtímaskuldir og skammtímaskuldir. Skammtímaskuldir eru skuldir sem þarf að 

greiða innan eins árs og langtímaskuldir eru skuldir sem þarf að greiða eftir meira en eitt ár. 

Skammtímaskuldir íþróttafélaga geta verið viðskiptaskuldir, ógreiddur kostnaður, 

yfirdráttarlán og uppgjörsreikningur virðisaukaskatts (ógreiddur virðisaukaskattur). 

Langtímaskuldir geta verið langtíma lán og skuldabréf sem félagið á eftir að borga af. Formúlan 

yfir eigið fé er: Eigið fé = eignir – skuldir, þar sem eigið fé inniheldur hagnað eða tap á árinu, 

óráðstafað eigið fé og aðrar breytingar sem eiga við á eigið fé (Haukar, 2015).  

 

 

 

 Mynd 3. Efnahagsreikningur Hauka 2014 
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5.2.1 Eigið fé 

Eigið fé íþróttafélags er skilgreint sem heildareignir að frádregnum skuldum félagsins, sem 

hægt er að finna í bókhaldsjöfnu félagsins: Eigið fé = heildareignir – skuldir. Eigið fé 

íþróttafélags er oft nefnt bókfært virði. Í efnahagsreikningi íþróttafélaga kemur fram hvað 

eigið fé er í upphaf árs, það er oft nefnt óráðstafað eigið fé. Við það bætist hagnaður eða tap 

ársins sem hægt er að finna í rekstrarreikningi félagsins. Við eigið fé getur bæst við 

endurmatsreikningur og breytingar sem eiga sér stað á eigið fé félagsins. Þegar íþróttafélög 

aðskilja fjármál milli yngri flokka og meistaraflokka mun verðmat leikmanna bætast við eigið 

fé ásamt því að leiðréttingar vegna fasteigna geta breyst. Í ársreikningi um rekstur 

íþróttafélags kemur fram það hlutafé sem er í félaginu fyrir, ásamt því að tilgreint er um 

ójafnað eigið fé (Haukar, 2015).         

 Þegar skuldir eru hærri en bókfært virði eigna er eigið fé neikvætt, sem gefur 

vísbendingu um að félagið ætti í raun að vera gjaldþrota. Hjá íþróttafélögum á eigð fé ekki að 

vera neikvætt í ársreikningum félagsins. Þó getur sú staða komið upp að íþróttafélög sem 

 
Mynd 4. Efnahagsreikningur Hauka 2014 
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aðskilja meistaraflokka og yngri flokka þannig að þau gera sérstakt rekstarfélag fyrir 

meistaraflokkana. Íþróttafélög geta þar með hækkað eða lækkað verðmat á leikmönnum sem 

félagið á og látið eigið fé líta betur út. Til eru reglur hjá Knattspyrnusambandi Íslands varðandi 

verðmat leikmanna sem fara skal eftir varðandi þetta en þær eru ekki jafnskýrar í öðrum 

íþróttagreinum (Guðborg Halldórsdóttir, munnleg heimild, 20.febrúar, 2016). 

 

6 Innra eftirlit hjá íþróttafélögum 

„Með innra eftirliti er meðal annars átt við verklagsreglur þar sem kveðið er á um meðferð 

skjala og ábyrgðar- og verkaskiptingu og haft er að markmiði að tryggja áreiðanlegt bókhald, 

örugga meðferð og vörslu fjármuna og að ekki hljótist tjón af villum, mistökum eða 

misnotkun“ (Lög um bókhald nr. 145/1994). 

Aðalstjórn íþróttafélags ber ábyrgð á því að reksturinn sé í eðlilegum farvegi og að farið 

sé eftir lögum. Aðalstjórnin getur ráðið framkvæmdastjóra eða sérstaka framkvæmdastjórn 

sem sér alfarið um daglegan rekstur félagsins. Þó getur það verið misjafnt eftir stærð félags 

hvort að þurfi að ráða framkvæmdastjóra eða ekki. Aðalverkefni sem aðalstjórnin hefur er að 

hafa stöðugt sem og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri sem tengist félaginu ásamt því að 

skipulag og starfsemi sé í réttu og góðu horfi. Aðalstjórninni er skylt að hafa eftirlit með 

fjárreiðu deilda  innan félagsins og þeim er heimilt að krefjast þess að stjórnir innan félagsins 

afhendi þeim rekstraryfirlit og greiðslustöðu þegar ástæða þykir til (Haukar, e.d.-b). 

 Í leiðbeiningum frá ÍSÍ um fjárreiður íþróttahreyfingarinnar eru gefnar ýmsar 

leiðbeiningar til gjaldkera íþróttafélaga. Tilgangur leiðbeininganna er að gjaldkeri geti á 

auðveldan hátt farið eftir reglum sem tengjast fjárreiðu íþróttafélagsins. Ef gjaldkerinn fer eftir 

reglum sem á að fylgja er hann með allt sem tengist bókhaldinu á hreinu. Ekki er hægt að 

ætlast til þess að gjaldkerar sjái um bókhaldið sjálfir eða gangi alveg frá ársreikninginum. 

Almennt séð gilda reglur um að ekki sé sami aðilinn sem sér um bókhaldið og ársreikninginn. 

Þá er gott að fá endurskoðendur til að sjá um bókhaldið fyrir hönd félagsins. Það að fá 

endurskoðanda til að sjá um bókhaldið tryggir betra eftirlit með fjárreiðum félagsins. 

Endurskoðandi sem sér um ársreikninginn fyrir íþróttafélagið þarf að hafa skipulagt uppgjör 

sem er í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð ársreikninga með það að markmiði, að 

leggja fram ársreikning sem er í samræmi við góðar reikningsskilavenjur (ÍSÍ, e.d.-a). 

 Til að auka eftirlit hjá íþróttafélögum um fjármál þess skal ákveða á aðalfundi félagsins 
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ár hvert tvo skoðunarmenn fyrir félagið. Ekki má velja þessa skoðunarmenn úr hópi 

stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. Skoðunarmennirnir þurfa að hafa heimild til þess 

að fá aðgang að öllum gögnum og skjölum félagsins til þess að geta kannað alla þætti sem 

varða fjárhagsstöðu félagsins. Skoðunarmenn fara yfir ársreikning fyrir næsta aðalfund og 

þeim ber skylda til þess að senda ársreikningin til stjórnar félagsins ásamt athugasemdum 

sínum (Haukar, e.d.-b). 

 

7 Sjálfboðastarf í íþróttum 

Sjálfboðaliðar hjá íþróttafélögum eru allt það fólk sem vinnur launalaust fyrir íþróttafélögin, 

bæði að eigin frumkvæði og öðrum til hagnaðar. Sjálfboðaliðarnir gefa tíma sinn af fúsum og 

frjálsum vilja en það getur þó auðvitað einnig verið vegna utanaðkomandi þrýstings. Þessi 

þrýstingur getur komið vegna mikils leikjaálags hjá íþróttaliðum sem þá krefst meiri tíma til að 

sinna starfinu. Þá er mikilvægt þegar íþróttafélög ná góðum árangri í fleiri en einni íþróttagrein 

að hafa fleiri sjálfboðaliða sem eru tilbúnir til þess að starfa á leikjum félagsins. Ef of mikið álag 

er sett á sjálfboðaliðana eru meiri líkur á að það verði brottfall hjá þeim sem gefa vinnu sína 

til félagsins. Þar af leiðandi helst það í hendur hjá íþróttaliðum og íþróttahreyfingunni að hafa 

leikjaálagið hæfilegt svo brottfallið verði ekki mikið.      

 Það að vera sjálfboðaliði innan íþróttahreyfingar getur falið í sér margvísleg störf. Þau 

geta verið að sjá um sjoppusölu, gæslu á heimaleikjum, umgjörð þegar kemur að heimaleikjum, 

að halda utan um auglýsingar þegar kemur að því að auglýsa leiki félagsins, að sitja í stjórn og 

nefndum og fleira. Ástæður þess að fólk vinnur sjálfboðaliðastöf hjá félögum er að þannig 

getur fólk fullnægt félagslegum þörfum sínum ásamt því að hafa ánægju af því að hjálpa 

íþróttafélaginu sínu að ná settum markmiðum íþróttarinnar. Eins er þetta tækifæri fyrir fólk 

að læra leikreglur, aga og tiltekin vinnubrögð sem geta nýst að lokum á vinnumarkaðinum. 

Fólk sem tekur að sér að vera í stjórn íþróttafélags lærir þar af leiðandi hvernig á að halda utan 

um rekstur íþróttafélags, að halda utan um bókhald félagsins sem fært er í samræmi við lög 

og venjur, að sjá um ársskýrslu félagsins, að kjósa í stjórn félagsins og fleira sem tengist rekstri 

íþróttafélagsins (21). 

Öflugt sjálfboðaliðastarf er kjarninn í árangri íþróttafélaga í dag. Til þess að félögin nái að 

halda góðri umgjörð í kringum flokka félagana þurfa þau að fjölga sjálfboðaliðum og efla 

félagslegan þátt aðstandenda í íþróttastarfi. Til að halda fólki í sjálfboðaliðastörfum er 



24 
 

mikilvægt að félagslegi þátturinn sé efldur og í raun að hægt sé að ganga út frá því að iðkendur 

séu viðloðnir félögum á einhvern hátt alla ævi. Dæmi um þetta eru viðburðir sem höfða til 

félagsmanna eða íbúa í hverfum sem þannig tengjast starfi félaganna (ÍTR, 2012). 
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8 Lokaorð 

Farið hefur verið yfir þá helstu þætti sem tengjast því þegar íþróttafélög hefja rekstur frá 

upphafi og fjallað um starfsemi þeirra. Íþróttafélögin þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða 

rekstrarform þau velja sér fyrir félagið og síðan þarf að fara eftir lögum og reglum þess. Algengt 

er að íþróttafélög velji sér form og að þau lúti þeim reglum sem gilda um almenn félög og 

sjálfseignarstofnanir. Í fjármálum íþróttafélaga þarf að fara vandlega með þær tekjur sem 

koma inn í félagið ásamt því að standa skil á virðisaukaskatti og tekjuskatti. Hvað varðar 

spurninguna um hvernig innra eftirlit er háttað hjá íþróttafélögum er svarið sú að aðalstjórn 

íþróttafélagsins ber ábyrgð á rekstrinum og eins að eftir því sem eftirlitið er meira af 

rekstrinum, þeim mun minni líkur eru á því að fjársvik verði. Eigið fé í ársreikningi hjá 

íþróttafélögum á að koma út jákvætt eftir ár hvert, en ef íþróttafélögin eiga lítið félag til hliðar 

sem sér um rekstur meistaraflokka er möguleiki á því að félagið komi út í mínus og að leikmenn 

eigi inni greiðslur sem félagið reynir að seinka skilum á. Það er því augljóst að sjálfboðaliðastarf 

í íþróttafélögum er grunnurinn að því öfluga íþróttastarfi sem íþróttafélögin á Íslandi þurfa á 

að halda til að ná stórum árangri í öllum þeim íþróttagreinum sem félögin taka sér fyrir.  
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