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Skýrsla stjórnar Blakdeildar Sindra 2020 
 
Árið 2020 var ekki eins og ég hafði séð það fyrir fram og það á örugglega við um 
aðrar deildir líka.  
 
Það byrjaði svo sem ágætlega og bæði karla og kvennaliðið héldu áfram þátttöku 
sinni í Íslandsmótinu í Janúar, þar sem konurnar mættu til leiks í Mosó og héldu 
sinni sigurgöngu áfram og voru með örugga forystu eftir þessa túrneringu. 
Karlarnir kepptu á Flúðum og gerðu góða hluti eins og við er að búast. 
Síðan kom covid og allt keppnishald blásið af og engir meistarar krýndir, sem 
stelpurnar hefðu svo sannarlega átt skilið. 
 
Því miður náðum við ekki að koma krökkunum á mót þetta árið en þó munaði litlu 
að þau færu í lok febrúar þegar til stóð að skella sér í Mosfellsbæinn en þá gerði 
óveður og ferðin var blásin af á síðustu stundu. 
 
Aida stóð sig vel í að senda krökkunum æfingar á netinu þegar venjulegar æfingar 
lágu niðri. Við héldum svo partý í vor fyrir þau og allir fengu blakbolta að gjöf til  
að æfa sig heima. 
 
Haustið hefur gengið ágætlega og krakkarnir fengið að æfa að mestu leiti eftir 
æfingabann snemma í haust.  
 
Meistaraflokkur kvenna hefur æft 2 í  viku og er mjög góð mæting hjá þeim. Þær 
taka þátt í austurlands riðli Íslandsmótsins sem var sett á þar sem ekki var hægt 
að halda túrneringar þennan veturinn. Spilað er heima og að heiman og er fyrsti 
leikur þann 25 febrúar á Höfn. 
 
Karlaliðið er með eina æfingu á viku og því miður hefur mætingin ekki verið sem 
skildi.  
 
Ég vil þakka félögum mínum í stjórn blakdeildarinnar fyrir samstarfið á  þessu 
krefjandi ári.  
Páll Róbert Matthíasson. 
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Rekstrarreikningur ársins 2020  
  Skýr.          2020       2019  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Landsbankastyrkur......................  80.000 kr.  80.000 kr.  
 Hótelstyrkur...............................  70.000 kr.  70.000 kr.  
 Olísstyrkur..................................  75.000 kr.  75.000 kr.  
 Barna og unglingastyrkur.............  420.296 kr.  0 kr.  
 Afreksstyrkur..............................  126.582 kr.  0 kr.  
 Ferðasjóður ÍSÍ...........................  486.181 kr.  373.921 kr.  
 Lottótekjur.................................  291.156 kr.  245.987 kr.  
 Samtals  1.549.215 kr.   844.908 kr.  
 Æfingagjöld         
 Æfingagjöld eldri.........................  318.150 kr.  472.700 kr.  
 Æfingagjöld yngri........................  716.460 kr.  682.965 kr.  
 Samtals  1.034.610 kr.   1.155.665 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Öldungur....................................  0 kr.  385.000 kr.  
 Landsmót...................................  650.000 kr.  166.666 kr.  
 Tekjur af mótum/ferðakost.......  0 kr.  231.500 kr.  
 Ríkisstyrkur Covid.......................  100.000 kr.  0 kr.  
 Samtals  750.000 kr.   783.166 kr.  

 Rekstrartekjur Alls  3.333.825 kr.   2.783.739 kr.  

 Rekstrargjöld      

 Laun..........................................  534.256 kr.  432.000 kr.  
 Launatengd gjöld........................  423.224 kr.  88.750 kr.  
 Húsaleiga...................................  380.000 kr.  710.000 kr.  
 Ferðakostnaður þjálfara..............  12.981 kr.  109.127 kr.  
 Eldsneytiskostnaður....................  31.515 kr.  49.530 kr.  
 Félagsgjald BLÍ............................  85.780 kr.  234.000 kr.  
 Verðlaunagr...............................  9.120 kr.  0 kr.  
 Þátttökugjald í Öldungi................  0 kr.  393.156 kr.  
 Þátttökugjald í yngri flokkum........  18.000 kr.  435.000 kr.  
 Búningar....................................  0 kr.  0 kr.  
 Kostnaður v. Nora.......................  0 kr.  7.867 kr.  
 Önnur gjöld................................  131.464 kr.  120.930 kr.  
 Samtals rekstrargjöld  1.626.340 kr.   2.580.360 kr.  

 Rekstarhagnaður (-tap)  1.707.485 kr.   203.379 kr.  

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur................................  1.541 kr.  4.137 kr.  
 Vaxtagjöld..................................  7.424 kr.  0 kr.  
 Fjármagnsskattur........................  0 kr.  266 kr.  
 Samtals  -5.883 kr.   3.871 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  1.701.602 kr.   207.250 kr.  
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Efnahagsreikningur ársins 2020  
  Skýr.           2020             2019  

 Eignir      

       

 Fastafjármunir      

 Aðrar eignir................................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Ógreidd æfingagjöld....................  0 kr.  0 kr.  
 Innistæður á bankareikningum.....  2.643.384 kr.  941.782 kr.  
 Samtals  2.643.384 kr.   941.782 kr.  

       

 Eignir samtals  2.643.384 kr.   941.782 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

       

 Skammtímaskuldir      

 Aðrar skammtímaskuldir..............  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs....................  941.782 kr.  734.532 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur.................  1.701.602 kr.  207.250 kr.  
 Eigið fé í lok árs  2.643.384 kr.   941.782 kr.  

       

       

 Eigið fé og skuldir samtals  2.643.384 kr.   941.782 kr.  

       
 


