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Fjárhagsáætlun 2020 lögð fyrir og samþykkt 
 
Ársreikningur 2018  
Ársreikningur  2019  
 
Fjárhagsnefnd 62.landsþings Landssambands hestamannafélaga getur ekki lagt það til að 
ársreikningar félagsins fyrir árin 2018 og 2019 verði samþykktir óbreyttir.  
Við tökum það fram að við teljum ekkert óheiðarlegt eigi sér stað í reikningum félagsins. 
Eignir félagsins eru ofmetnar að upphæð 35.016.187 sem er krafa í LM ehf uppá 17.000.000 
kr. og eignamat uppá 18.016.187 kr. Við leggjum til að krafa LH á LM verði afskrifuð og 
hluturinn færður niður. Einnig þarf að afskrifa eignarhlut LH í Eiðfaxa að upphæð 500.000 kr.  
Það vantar í reikninginn 2019 tekjur að upphæð 500.000 kr. frá Félagi hrossabænda vegna 
Uppskeruhátíðar 2019 sem kæmu á móti gjöldum vegna hátíðarinnar.  
Ferðakostaður stjórnar er ranglega lyklaður undir Afrekshóp, æfingabúðir og fræðslu í stað 
skrifstofu og stjórnunarkostnaðar að upphæð 1.286.001 og fer þá kostaður skrifstofu og 
stjórnunar úr 10.863.869 í 12.149.870 kr. og lækkar því kostnaðurinn fyrir Afrekshóp, 
æfingabúðir og fræðslu úr 11.719.442 í 10.433.441 
Einnig vantar samstæðuuppgjör LH þar sem reikningar LM eru teknir inn í. 
Einnig vantar útskýringar við reikninga LM hvers vegna engar tekjur eru skráðar vegna 
Worldfengs árið 2019 en voru 1,848.116 kr. árið 2018. 
Við leggjum til að fyrir næsta þing munu reikningar LH og félaga þess lagðir fram að lágmarki 
viku fyrir þing fyrir þingfulltrúa að kynna sér. Einnig leggjum við til að þetta verði sett í lög 
félagsins.  
Að auki leggjum við til að reikningar Landsambands hestamannafélaga fari hér eftir í löggilda 
endurskoðun ár hvert.  
Niðurstaða þessi er samþykkt  með einu atkvæði á móti.  
 
 


