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Útgáfa 4.1
Leyfisreglugerð

Grein 52 - Ársreikningur • Liður 4 Skal nota forskrift KSÍ
Mikilvægt að sundurliða vel styrki frá 
KSÍ/UEFA/FIFA

• Liður 6 (b) Leyfisumsækjandi verður að birta á vefsíðu sinni, 
eða vefsíðu KSÍ, síðasta endurskoðaða 
ársreikning sinn eftir yfirferð KSÍ

Viðauki IV: Lágmarkskröfur um 
innihald og reikningsskilakröfur
v. undirbúnings ársreiknings

• Kafli E, liður 2 (p) Upplýsa skal um heildarupphæð greiðslu til eða í 
þágu umboðsmanna/ milliliða á reikningsárinu.

• Kafli J Kostnaður við varanleg félagaskipti

Reikningsskilakröfur vegna tímabundinna 
félagaskipta

Reikningsskilakröfur vegna sérstakra 
kostnaðarliða (hvata-/bónusgreiðslur) / bætur v. 
uppsagnar starfsmanna

Reikningsskilareglur vegna sérstakra tekjuliða 
(ársmiðar, tekjur af útsendingum, styrktaraðilar, 
framlög)



Helstu athugasemdir frá fyrra ári

Skjöl í tækjakassa

• Útistandandi kröfur/skuldir vegna leikmannaskipta stemma ekki á milli töflu
og ársreiknings

• og stundum ekki á milli félaga heldur…Leikmannatöflur

• Háar fjárhæðir oft ekki sundurliðaðar, heldur færðar sem:

• Aðrar tekjur

• Aðrar skammtímaskuldir

• Aðrar skammtímakröfur

“Annað”

• Ekki verið að notast við fyrirmyndarskjöl, og þá helst:

• Áritun

• Forskrift ársreiknings

• Leikmannatafla

Vantar mikið af gögnum í 
fyrstu yfirferð

• Ráðningarbréf

• Staðfestingarbréf
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