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Skýrsla Aðalstjórnar Sindra 2020 
 

Kæra stjórnarfólk, félagsmenn, iðkendur og gestir, ég býð ykkur velkomin á aðalfund 
ungmennafélagsins Sindra.  

Nú er 86. starfsári félagsins að ljúka, sem betur fer held ég að flestir séu sammála um, og miðað 
við fréttir af tilslökunum varðandi áhorfendur á íþróttaviðburðum nú í vikunni þá horfir vonandi 
til betri tíma.   

 

Starfið á árinu 
Starfið á árinu 2020 var að mestu undirlagt COVID-19 og þrátt fyrir að flestir séu búnir að fá 
algjörlega nóg af því að heyra á það minnst verður ekki hjá því komist að ræða það eitthvað 
hér. Faraldurinn hefur óumflýjanlega haft áhrif á allt starf félagsins til hins verra en að mínu 
áliti þá hefur deildunum tekist afar vel upp í að mæta þessum áskorunum af þrautseigju og 
einstakri aðlögunarhæfni. Flestir stjórnarfundir fóru fram í gegnum fjarfundarbúnað og síma og 
börn hafa þurft að „mæta“ á æfingar á netinu, sem er engu að síður mun betra en að mæta alls 
ekki. Eins búum við að því hér að stór hluti okkar styrktaraðila treysta á ferðamenn til 
tekjuöflunar og því hafa deildir orðið fyrir tekjuskerðingu af þeim völdum ásamt því að ekki 
var hægt að halda viðburði líkt og Humarhátíð og tónlistarsýningu skemmtifélagsins en á móti 
kemur að ferðakostnaður var lægri en í venjulegu ári. Eins og ég sagði ætla ég ekki að eyða 
ekki of miklu púðri í það sem var sem yfirleitt er þó markmið með ársskýrslu fyrir liðið ár. Ég 
ætla frekar að líta aðeins til þess jákvæða sem framundan er. 

 

Ritnefnd 
Eins og fyrrverandi formaður orðaði það þegar ég hafði samband við hann þá er ritnefnd 
„vakandi“. Nefndin hefur auglýst eftir myndum frá starfinu á liðnum árum og það kemst 
væntanlega skriður á ritstörf með haustinu. 

 

Heimasíðan 
Hugmyndir eru uppi með að efla og nútímavæða heimasíðu félagsins með tengingum við 
samfélagsmiðla og efla sýnileika félagsins út á við. Það er vinna sem er að einhverju leyti hafin 
og ætti að geta gengið hratt fyrir sig.    

 

Bílamál 
Svo við höldum í hefðirnar þá verðum við að minnast á bílamálin, reyndar held ég að fregnir af 
þeim hafi oft verið verri. Í haust var helmingshlutur í 21 manns bílnum seldur Fallastakki. Gamli 
Ford, 14 manna bíllinn er talinn ónýtur, í það minnsta borgar sig ekki að gera við hann en 
mögulega er hægt að selja hann í því ástandi sem hann er í.  

Nú eigum við tvo 9 manna bíla, Toyotu og svo er nýr, fjórhjóladrifinn, 9 manna Benz Vito sem 
keyptur var í janúar. Samkomulag náðist við Bílaleigu Akureyrar um að hafa 17 manna rútu á 
staðnum, en sá bíll hefur verið mikið notaður frá því hann kom á staðinn. Þetta er 
tilraunaverkefni og vonir standa til að þetta verði framtíðin, þ.e.a.s. að félagið eigi tvo, eins, 
fjórhjóladrifna, 9 manna bíla og svo verði staðsettur hér 17 manna bíll til afnota fyrir deildirnar. 
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Starfið framundan 

Nú er að hefjast 87. starfsár félagsins og það er augljóst að þjálfarar og iðkendur ætla sér stóra 
hluti á árinu. Sindri situr, sameiginlega með öðrum, í toppsæti 1. deildar í körfubolta karla og 
er það glæsilegur árangur. Meistaraflokkur kvenna í blaki, með metfjölda iðkenda, spilar sinn 
fyrsta leik í kvöld á heimavelli og óhætt er að hvetja 50 manns að fjölmenna á pallana og styðja 
við bakið á þeim. Meistaraflokkar karla og kvenna eru í óðaönn að undirbúa sumarið og hafa 
verið öflugir undanfarið í að undirrita samninga við leikmenn, bæði heimamenn sem og aðra, 
sem koma til með að mynda öfluga heild. Einnig er vert að minnast á að Knattspyrnudeildin 
hefur hafið samstarf við Haus hugarþjálfun um andlega þjálfun iðkenda og er um að ræða 
frumkvöðlastarf í þeim efnum á landsvísu. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni og verður 
áhugavert að fylgjast með framvindu þess því við þekkjum jú öll hversu miklu máli hugarfarið 
skiptir í íþróttum sem og hinu daglega lífi. Hjá öllum deildum, í öllum aldurshópum, eru 
þrotlausar æfingar og mót framundan en þó svo að við búum mögulega við takmarkanir eitthvað 
fram á þetta ár held ég að við verðum að leyfa okkur að horfa björtum augum til vorsins og 
sumarsins.  

 

Áfram Sindri! 

Gunnar Örn Reynisson 

Formaður Ungmennafélagsins Sindra 

 

 

   

Formaður:  ____________________________________________________ 

Gjaldkeri:   ____________________________________________________ 

Ritari:    ____________________________________________________ 
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Rekstrarreikningur ársins 2020  
  Skýr. 2020  2019  

 Rekstrartekjur      

 Tekjur og styrkir      

 Rekstrarstyrkur Sveitarfélagsins.......... 1. 19.500.000 kr.  13.636.000 kr.  
 Styrkur vegna mannvirkja................... 2. 53.725.000 kr.  3.690.000 kr.  
 Covid styrkur....................................  3.691.775 kr.  0 kr.  
 Landsmót.........................................  3.900.000 kr.  3.339.486 kr.  
 Lottótekjur.......................................  3.319.593 kr.  2.816.818 kr.  
 Styrkir sem renna til deilda................. 3. 2.530.000 kr.  2.770.000 kr.  
 Seld bifreið.......................................  0 kr.  870.000 kr.  
 Aðrir styrkir.......................................  270.000 kr.  400.000 kr.  
 Námskeið.........................................  0 kr.  269.761 kr.  
 Aðrar tekjur......................................  390.639 kr.  240.500 kr.  
 Samtals  87.327.007 kr.   28.032.565 kr.  
          
 Samtals rekstrartekjur  87.327.007 kr.   28.032.565 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun og launt.gj................................ 1. 8.692.212 kr.  8.375.876 kr.  
 Laun og launt.gj. v. fyrra árs...............  288.635 kr.  702.945 kr.  
 Rekstrarkostnaður bifreiða................. 4. 1.331.592 kr.  1.576.598 kr.  
 Greitt vegna deilda............................  0 kr.  200.888 kr.  
 Námskeið.........................................  0 kr.  416.600 kr.  
 Barna og afreksstyrkir til deilda..........  6.500.000 kr.  0 kr.  
 Rekstur Skrifstofu.............................. 1./5. 884.986 kr.  474.332 kr.  
 Annar rekstrarkostnaður.................... 1./5. 0 kr.  434.973 kr.  
 Notkun íþróttamannvirkja.................. 2. 53.725.000 kr.  3.690.000 kr.  
 Afskriftir........................................... 6. 1.931.875 kr.  1.339.800 kr.  
 Styrkir til deilda................................. 1./7. 16.441.368 kr.   11.141.304 kr.  
 Samtals  89.795.668 kr.  28.353.316 kr.  
          
 Samtals rekstrargjöld  89.795.668 kr.   28.353.316 kr.  

       

 Rekstarhagnaður (-tap)  -2.468.661 kr.   -320.751 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur.......................................  3.895 kr.  182.006 kr.  
 Vaxtagjöld........................................  11.385 kr.  11.428 kr.  
 Fjármagnsskattur..............................  856 kr.   40.042 kr.  
 Samtals  -8.346 kr.  130.536 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  -2.477.007 kr.   -190.215 kr.  
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Efnahagsreikningur ársins 2020  
  Skýr. 2020  2019  

 Eignir      

 Fastafjármunir      

 Hafnarbraut 15 (47,6% hlutur)............ 8. 28.005.680 kr.  28.005.680 kr.  
 Bifreiðar........................................... 8. 5.864.600 kr.  9.296.475 kr.  
 Áhöld og tæki................................... 8. 440.000 kr.  440.000 kr.  
 Samtals  34.310.280 kr.   37.742.155 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Kröfur vegna Ökunáms...................... 9. 120.000 kr.  120.000 kr.  
 Kröfur á UMF. Mána..........................  45.000 kr.  45.000 kr.  
 Kröfur á deildir v. 2019...................... 10. 0 kr.  368.124 kr.  
 Kröfur á deildir v. 2018...................... 10. 0 kr.  31.500 kr.  
 Kröfur vegna bílaviðskipta.................. 6. 1.500.000 kr.  0 kr.  
 Aðrar skammtímakröfur..................... 11. 935.828 kr.  0 kr.  
 Nýtt lán til Körfuboltadeildar.............. 12. 1.250.000 kr.  0 kr.  
 Innistæður á bankareikningum............ 14. 5.513.328 kr.  3.704.585 kr.  
 Samtals  9.364.156 kr.   4.269.209 kr.  

       

 Eignir samtals  43.674.436 kr.   42.011.364 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

 Skammtímaskuldir      

 Óuppgert við deildir...........................  3.577.600 kr.  0 kr.  
 Óuppgert vegna Launat.gj..................  522.292 kr.  0 kr.  
 Launatengd gjöld v. Des.....................  288.635 kr.  248.448 kr.  
 Samtals  4.388.527 kr.   248.448 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs..........................  41.762.916 kr.  42.643.542 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur.......................  -2.477.007 kr.  -190.215 kr.  
 Niðurfelldar kröfur............................ 13. 0 kr.  -2.775.947 kr.  
 Endurmat.........................................  0 kr.  2.085.536 kr.  
 Eigið fé í lok árs  39.285.909 kr.   41.762.916 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir samtals  43.674.436 kr.   42.011.364 kr.  
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Skýringar ársins 2020      
1. Textaskýringar      

 
Greiðsla fyrir leikjanámskeið og 17. júní að hluta innifalið í rekstrarstyrk 
sveitarfélagasins    

 Styrkurinn frá Skinney 2018-2021 rann í kaup á félagsheimili 2017     

 Ferðasjóður ÍSÍ rennur beint til deilda félagsins      

 Laun og launatengd gjöld dálkar sameinaðir       

 Rekstur skrifstofu og Annar rekstrarkostnaður sameinaðir      

 Covid styrkur & Landsmóttekjur renna til deilda      

 Afskriftir eru munur á bókfærðu virði og söluandvirði bifreiðar      

       
2. Reiknuð afnot af íþróttamannvirkj.  2020  2019  

 Afnot af sundlaug.............................  2.540.000 kr.  0 kr.  
 Sundkort til meistaraflokka...............  1.705.000 kr.  0 kr.  
 Afnot af íþróttahúsi og Sindrav..........  48.480.000 kr.  3.690.000 kr.  
 Afnot af skrifstofu og félagsaðst........  1.000.000 kr.  0 kr.  
  Samtals: 53.725.000 kr.  3.690.000 kr.  
       
3. Styrkir sem renna til deilda  2020  2019  

 Fjármálafyrirtæki..............................  1.200.000 kr.  1.200.000 kr.  
 Orkufyrirtæki...................................  800.000 kr.  800.000 kr.  
 Kartöfluhúsið...................................  0 kr.  240.000 kr.  
 Hótel Höfn ......................................  530.000 kr.  530.000 kr.  
  Samtals: 2.530.000 kr.  2.770.000 kr.  
       
4. Rekstur bifreiða  2020  2019  

 Tryggingar........................................  530.165 kr.  417.143 kr.  
 Viðgerðir..........................................  534.563 kr.  769.192 kr.  
 Dekkjakaup......................................  59.290 kr.  148.000 kr.  
 Bifreiðargjöld...................................  81.000 kr.  90.524 kr.  
 Annað.............................................  126.574 kr.  157.897 kr.  
  Samtals: 1.331.592 kr.  1.582.756 kr.  
       
4. Skrifstofukostnaður  2020  2019  

 Tryggingar........................................  121.860 kr.  76.265 kr.  
 Mánaðargjald Posa...........................  95.927 kr.  73.790 kr.  
 Auglýsingar......................................  65.389 kr.  124.253 kr.  
 Fundakostnaður...............................  65.264 kr.  52.377 kr.  
 Rekstrarvörur (tölvukerfi ofl .)...........  319.204 kr.  147.647 kr.  
 Annað.............................................  217.342 kr.  434.973 kr.  
  Samtals: 884.986 kr.  909.305 kr.  
       
6. Afskriftir  Kaup  Sala  

 Bókfært virði OZR-29........................  3.431.875 kr.    

 Söluandvirði OZR-29.........................    1.500.000 kr.  
 Afskriftir..........................................    1.931.875 kr.  
  Samtals: 3.431.875 kr.  3.431.875 kr.  
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7. Styrkir til deilda  2020  2019  

 Lottó styrkur....................................  3.319.593 kr.  2.816.818 kr.  
 Landsmót (fjáröflun).........................  3.900.000 kr.  3.339.486 kr.  
 17. júní styrkur.................................  1.000.000 kr.  800.000 kr.  
 Leikjanámskeið................................  3.000.000 kr.  1.500.000 kr.  
 Landsbankastyrkur...........................  1.200.000 kr.  1.200.000 kr.  
 Olísstyrkur.......................................  800.000 kr.  800.000 kr.  
 Hótel Höfn.......................................  530.000 kr.  530.000 kr.  
 Kartöfluhúsið...................................  0 kr.  155.000 kr.  
  Samtals: 10.239.593 kr.  11.141.304 kr.  
 Tekjur af Landsmótinu fór til deilda og í Bílakaupasjóð      

 Covid styrkur fór til deilda      

 
Greiðsla fyrir leikjanámskeið og 17. júní að hluta innifalið í rekstrarstyrk 
sveitarfélagasins    

       
8. Fastafjármunir  2020  2019  

 Hafnarbraut 15 (47,6% hlutur)...........  28.005.680 kr.  28.005.680 kr.  
 9 manna rúta (RLL-26/Toyota Proace Verso)  4.740.000 kr.  4.740.000 kr.  
 14 manna rúta (YI-654).....................  1.445.000 kr.  1.445.000 kr.  
 21 manna rúta (50% hlutur)...............  0 kr.  3.431.875 kr.  
 Kerra...............................................  40.000 kr.  40.000 kr.  
 Sölugámur.......................................  200.000 kr.  200.000 kr.  
 Hljóðkerfi........................................  200.000 kr.  200.000 kr.  
  Samtals: 34.630.680 kr.  38.062.555 kr.  
 AG-K50 seldur á 300.000 kr. á árinu 2018      

 OZR-29 seldur á 870.000 kr. á árinu 2019      

 RLL-26 Keyptur á 4.740.000 kr. árinu 2019      

 50% hlutur á 21 manna rútu er á móti Fallastakk ZR V11      

 50% hlutur á ZR V11 seldur á árinu 2020      

 47,6% hlutur vegna Hafnarbrautar 15 er á móti Sveitarfélaginu Hornafjörður    

       
9. Ökutækjastyrkur  Endurgreitt  Staðan 01.01  

 Ökunám 21.03.2019.........................  0 kr.  0 kr.  
 Skuldastaða 31.12............................  120.000 kr.  120.000 kr.  
  Samtals: 120.000 kr.  120.000 kr.  
       
10. Uppgjör v. deilda  2020  2019  

 Húsfélag      

 Brunatrygging................................  Greitt  166.952 kr.  
 Fasteignatrygging...........................  Greitt  173.472 kr.  
 Yngri flokkar       

 Flug v. landsliðsúrtaks.....................  Greitt  27.700 kr.  
 Samkaup      

 Greiðsla 03.09...............................  474.597 kr.  0 kr.  
 Greiðsla 19.10...............................  461.231 kr.  0 kr.  
  Samtals: 935.828 kr.  368.124 kr.  
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11. Aðrar skammtímaskuldir  2020  2019  

 Húsfélag      

 Tryggingar.....................................  340.424 kr.  0 kr.  
 Yngri flokkar      

 Leikjanámskeið & 17 júní................  3.000.000 kr.  0 kr.  
 Knattspyrnudeild      

 Ofgreiddur hótelkostnaður..............  237.176 kr.  0 kr.  
  Samtals: 3.577.600 kr.  0 kr.  
       
12. Nýtt lán til deilda  2020  2019  

 Körfuboltadeild      

 Lán veitt 31.01.2020......................  750.000 kr.  0 kr.  
 Lán veitt 02.03.2020......................  500.000 kr.  0 kr.  
  Samtals: 1.250.000 kr.  0 kr.  
       
13. Kröfur á deildir 31.des  2020  2019  

 Knattspyrnudeild 2010-2015..............  Fellt niður*  1.511.014 kr.  
 Knattspyrnudeild v. 2016...................  Fellt niður*  724.293 kr.  
 Körfuknattleiksdeild..........................  Fellt niður*  483.640 kr.  
 Blakdeild.........................................  Fellt niður*  27.000 kr.  
 Hnitdeild..........................................  Fellt niður*  30.000 kr.  
  Samtals: 0 kr.  2.775.947 kr.  

 
*Kröfur á deildir vegna 2010-2017 feldar niður  
á Aðalfundi 20.02.2020     

       
14. Innistæður á bankareikn. 31.12  2020  2019  

 Tékkareik.........................................  3.198.869 kr.  1.912.418 kr.  
 Vaxtareikn.......................................  2.314.459 kr.  1.792.167 kr.  
  Samtals: 5.513.328 kr.  3.704.585 kr.  
       

 Húsa- og bílasjóður...........................  5.187.531 kr.  5.158.615 kr.  
 Saga Sindra......................................  1.382.366 kr.  1.339.860 kr.  
  Samtals: 6.569.897 kr.  6.498.475 kr.  
       

       
 


