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Stjórn: Framkvæmdastjóri:

Áritun skoðunarmanna ÍBA

Akureyri, 4. apríl 2022

Við undirritaðir skoðunarmenn Íþróttabandalags Akureyrar höfum yfirfarið ársreikning bandalagsins fyrir árið 2021. Skoðun okkar

hefur ekki gefið tilefni til athugasemda og leggjum við til að ársreikningurinn verði samþykktur.

Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA) er héraðssamband íþróttafélaga á Akureyri. ÍBA gætir hagsmuna íþróttahreyfingarinnar á Akureyri

gagnvart opinberum aðilum og vinnur að styrkingu og uppbyggingu íþróttastarfsemi héraðsins. Í árslok 2020 voru skráð 21

aðildarfélög innan ÍBA og yfir 40 íþróttagreinar eru í boði fyrir iðkendur.

Stjórn ÍBA og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning bandalagsins fyrir árið 2021 með áritun sinni.

Skýrsla stjórnar 

Rekstur ÍBA var með svipuðu móti á árinu 2021 og árið áður. Heildartekjur bandalagsins á árinu 2021 námu kr. 59,3 millj. samanborið

við kr. 60,2 millj. árið 2020. Hagnaður ársins nam kr. 4,6 millj. í samanburði við kr. 1,7 millj. hagnað árið 2020. Heildareignir námu í

árslok kr. 31,5 millj. og eigið fé var um kr. 17,0 millj.

Gert er ráð fyrir að rekstur bandalagsins verði með svipuðu móti á árinu 2022 eins og hann var á árinu 2021.

Stjórnin vísar til ársreikningsins varðandi meðferð á rekstrarniðurstöðu ársins.

Það er álit stjórnar ÍBA að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu bandalagsins í árslok, rekstrarárangri ársins

og fjárhagslegri þróun, komi fram í ársreikningnum. 
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Til stjórnar Íþróttabandalags Akureyrar

Akureyri, 4. apríl 2022

Enor ehf.

Níels Guðmundsson

Löggiltur endurskoðandi

Þar sem fagleg aðstoð við gerð ársreiknings er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist af okkur að staðfesta nákvæmni eða heild

þeirra upplýsinga sem stjórnendur hafa lagt fram. Þar af leiðandi látum við hvorki fram álit byggt á endurskoðun né ályktun byggða á

könnun um hvort ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Áritun um faglega aðstoð við gerð ársreiknings

Við höfum veitt Íþróttabandalagi Akureyrar (ÍBA) faglega aðstoð við gerð ársreiknings fyrir árið 2021, byggt á þeim upplýsingum sem

stjórnendur bandalagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning,

upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, sem fjallar um faglega aðstoð við gerð

ársreiknings. Við höfum notað þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða bandalagið að leggja fram

ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga. Við höfum við vinnu okkar fylgt þeim siðareglum sem um hana gilda.

Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi bandalagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda ÍBA. Samkvæmt lögum um ársreikninga eru

stjórnendur bandalagsins ábyrgir fyrir ársreikningnum.
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Rekstrarreikningur ársins 2021

Skýr. 2021 2020

Rekstrartekjur
Rekstarframlag frá Akureyrarbæ ................................................................................... 17.905.204 16.071.070 

Framlög Akureyrarbæjar vegna húsaleigustyrkja .......................................................... 0 5.199.996 

Styrkir og önnur framlög ............................................................................................... 3 40.446.410 37.744.354 

Aðrar tekjur ................................................................................................................... 971.109 1.202.015 

59.322.723 60.217.435 

Rekstrargjöld 4

Úthlutanir til aðildarfélaga ............................................................................................ 36.459.793 38.759.317 

Laun og tengd gjöld ....................................................................................................... 13.457.393 12.820.085 

Annar rekstrarkostnaður ............................................................................................... 4.896.280 7.019.771 

54.813.466 58.599.173 

Rekstrarhagnaður (tap) 4.509.257 1.618.262 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur .................................................................................................................... 71.006 109.162 

Vaxtagjöld og verðbætur ...............................................................................................  (6.230)  (25.379)

64.776 83.783 

Hagnaður (tap) ársins 4.574.033 1.702.045 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir Skýr. 31.12.2021 31.12.2020

Veltufjármunir
Afrekssjóður Akureyrar ................................................................................................. 5.964.827 6.613.187 

LÍ söguritun .................................................................................................................... 5.522.569 5.504.572 

Handbært fé .................................................................................................................. 20.049.452 18.752.897 

31.536.848 30.870.656 

Eignir samtals 31.536.848 30.870.656 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 5

Eigið fé frá fyrra ári ........................................................................................................ 12.419.794 10.717.749 

Hagnaður (tap) ársins .................................................................................................... 4.574.033 1.702.045 

16.993.827 12.419.794 

Skuldir
Skammtímaskuldir:

Óúthlutað úr afrekssjóði ................................................................................................ 5.950.000 6.600.000 

Óúthlutað af lottótekjum .............................................................................................. 2.227.553 3.341.092 

Skuldbinding vegna LÍ söguritun .................................................................................... 5.522.569 5.504.572 

Ógreitt vegna launa ....................................................................................................... 313.286 500.705 

Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................................... 529.613 2.504.493 

14.543.021 18.450.862 

Skuldir samtals 14.543.021 18.450.862 

Eigið fé og skuldir samtals 31.536.848 30.870.656 
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1.  Almennar upplýsingar

2.  Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir 

Skráning tekna

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Handbært fé

Vaxtatekjur eru færðar þegar líklegt þykir að bandalagið muni hafa hagrænan ávinning af þeim og unnt er að meta fjárhæð

teknanna með áreiðanlegum hætti. Vaxtatekjur eru tekjufærðar miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu skuldabréfaeignar og

vaxtatekjur vegna bankainnstæðna og viðskiptakrafna eru tekjufærðar nema vafi leiki á um innheimtu þeirra. 

Skýringar og sundurliðanir

Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA) er héraðssamband íþróttafélaga á Akureyri og var stofnað 20. desember 1944. ÍBA er eitt 25

íþróttahéraða innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) og aðili að Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) og er tengiliður

íþróttafélaganna við bæjaryfirvöld. ÍBA gætir hagsmuna íþróttahreyfingarinnar á Akureyri gagnvart opinberum aðilum og vinnur að

styrkingu og uppbyggingu á íþróttastarfsemi héraðsins. Í árslok 2020 voru skráð 21 aðildarfélög innan ÍBA og yfir 40 íþróttagreinar

eru í boði fyrir iðkendur.

Ársreikningur bandalagsins er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum sem í

meginatriðum eru þær sömu og árið á undan.

Við gerð ársreikningsins þurfa stjórnendur að taka ákvarðanir, meta og gefa sér forsendur sem hafa áhrif á stöðu eigna, skulda,

tekna og gjalda sem og upplýsingar í skýringum á reikningsskiladegi. Við matið er byggt á reynslu, þekkingu og fleiri þáttum sem

taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll fyrir stöðu á bókfærðu verði eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.  

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.

Tekjur í rekstrarreikningi samanstanda af rekstrarstyrkjum, framlögum og tekjum fyrir selda þjónustu. Tekjur vegna rekstrarstyrkja

og fyrir selda þjónustu eru færðar þegar þær falla til í samræmi við undirliggjandi samninga. Aðrir styrkir og framlög eru færð eftir

því sem þau berast.

Handbært fé og ígildi þess er fært í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum

bankainnstæðum.
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Skýringar og sundurliðanir

3.  Rekstrartekjur

Styrkir og önnur framlög: 2021 2020

27.509.793 23.759.321 

3.534.852 3.420.465 

701.765 764.568 

8.700.000 9.800.000 

40.446.410 37.744.354 

4.  Rekstrargjöld

Úthlutanir til aðildarfélaga: 2021 2020

5.400.000 7.000.000 

3.300.000 2.800.000 

27.509.793 23.759.321 

0 5.199.996 

250.000 0 

36.459.793 38.759.317 

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

11.127.000 10.517.200 

2.330.393 2.302.885 

13.457.393 12.820.085 

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:

630.559 475.603 

0 67.231 

254.148 226.085 

271.624 63.472 

0 92.427 

939.221 880.499 

0 227.780 

131.571 223.501 

1.243.784 1.228.335 

126.517 220.986 

121.552 228.384 

171.192 2.000.000 

0 527.000 

553.489 25.300 

216.017 359.424 

65.905 118.598 

170.701 55.146 

4.896.280 7.019.771 

Jafnréttisstyrkir .............................................................................................................................

Lottó styrkir ..................................................................................................................................

Lottótekjur frá ÍSÍ ..........................................................................................................................

Framlag frá ÍSÍ ...............................................................................................................................

Framlag frá Getraunum ................................................................................................................

Rekstrar og afreksstyrkir frá Akureyrarbæ ....................................................................................

Afrekssjóður Akureyrar .................................................................................................................

Hugbúnaðarsamingar og tölvuþjónusta ........................................................................................

Ársþing og skýrsla .........................................................................................................................

Auglýsingar ...................................................................................................................................

Þing ÍSÍ og sérsambanda ...............................................................................................................

Íþróttamaður Akureyrar ................................................................................................................

Bókhald og reikningsskil ................................................................................................................

Starfsmannatengdur kostnaður ....................................................................................................

Skrifstofuáhöld og búnaður ..........................................................................................................

Sími, internet og póstur ................................................................................................................

Rekstur bifreiðar ...........................................................................................................................

Pappír, prentun og ritföng  ...........................................................................................................

Viðhald og þrif ...............................................................................................................................

Ýmis annar kostnaður ...................................................................................................................

Ferða- og fundarkostnaður ...........................................................................................................

Verðlaun og gjafir .........................................................................................................................

Fyrirlestrar og fræðsluerindi .........................................................................................................

Lögfræðiþjónusta ..........................................................................................................................

Laun ..............................................................................................................................................

Launatengd gjöld ..........................................................................................................................

Styrkir vegna húsaleigu .................................................................................................................

Aðrar úthlutanir ............................................................................................................................
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Skýringar og sundurliðanir

5.  Eigið fé

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

Varasjóður

12.419.794 

4.574.033 

16.993.827 Staða í árslok ..............................................................................................................................................................

Staða í ársbyrjun .........................................................................................................................................................

Hagnaður ársins .........................................................................................................................................................
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