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Árið 2020 byrjaði vel hjá Fimleikadeild Sindra og voru iðkendur, þjálfarar og stjórnarmeðlimir spenntir 
fyrir komandi önn. Starfið hófst af fullum krafti og var mikið lagt í árlega sýningu deildarinnar sem 
var í lok janúar. Lion King sýningin heppnaðist vel og var mæting góð sem er mikil hvatning fyrir 
bæði iðkendur og þjálfara.               
 Ekki er hægt að fjalla um starfsárið án þess að minnast á Covid-19. Í febrúar herjaði 
heimsfaraldurinn á okkur sem hafði töluvert hamlandi áhrif á starf fimleikadeildarinnar og var árið 
2020 því afar óvenjulegt ár fyrir starfsemi íþróttafélaga. Starfið hefur verið stopult og iðkendum farið 
töluvert fækkandi í kjölfarið sem er mikið áhyggjuefni og verður það verkefni okkar framundan að 
reyna að sporna við frekara brottfalli og efla starfið að nýju. Sökum þessa þurfti að fella niður ýmsa 
viðburði og fóru keppnishóparnir okkar ekki á nein mót. Þjálfarar brugðust þó vel við þessari áskorun 
og héldu iðkendum við efnið með reglulegum æfingum sem settar voru inn á fimleikasíðurnar meðan 
á ástandinu stóð. Var almenn ánægja meðal iðkenda og foreldra með framtakið. Við náðum þó að enda 
veturinn 2019-2020 með lokahófi, án áhorfenda, þar sem fimleikamaður Sindra 2020 var krýndur sem 
var Júlíana Rós Sigurðardóttir. Deildin hélt uppteknum hætti um sumarið og var með 17. júní sýningu 
á miðsvæði Hafnar. Ekkert varð þó úr fyrirhugaðri Ollerup æfingarferð sem átti að fara í lok júlí. 
Haustönn hófst í september en  fljótlega skall þó á önnur Covid bylgja sem stöðvaði alla starfsemi hjá 
okkur í töluverðan tíma.          
 Hjá fimleikadeildinni starfa 16 þjálfarar ásamt tveimur aðstoðarþjálfurum. Mikil auking hefur 
orðið á yngri þjálfurum hjá deildinni og er það mikið ánægjuefni og gott upp á framtíðina að gera. 
Fimleikadeildin leggur auk þess ríka áherslu á menntun þjálfara og hefur það að markmiði að byggja 
upp öflugt þjálfarteymi sem styrkist mikið með hverju námskeiðinu. Hafa þjálfarar félagsins m.a. sótt 
námskeið á vegum FSÍ og ÍSÍ. Fengu allir okkar þjálfarar gefins þjálfarafatnað frá Jakó Sport. Hvað 
varðar áhaldastöðu deildarinnar þá fjárfestum við í nokkrum áhöldum á árinu. Við keyptum blásara 
fyrir loftdýnuna okkar sem heldur jöfnum þrýstingi í henni sem er mikill munur og eykur öryggi meðal 
iðkenda. Einnig var fjárfest í skádýnu sem hentar okkur vel í undirbúningi fyrir stökk á öllum aldri. 
Auk þess voru keyptar lóðarstangir, þyngingarplötur og þyngingarboltar sem hafa komið að góðum 
notum á þrekæfingum iðkenda. Við fengum svo rausnarlegan styrk frá Ajtel en fyrirtækið fjárfesti í 
nýrri svampagryfju fyrir deildina sem hefur verið langþráður draumur. Fyrir iðkendur er þetta mikil 
búbót og gefur þeim aukna möguleika á að gera ný stökk á stóra trampolíninu. Þegar hægt var að halda 
úti æfingum gekk starfið vel. Sóttvörnum var fylgt vel eftir og hefur sveitarfélagið úthlutað deildinni 
sótthreinsibyssu til notkunar. Hvað varðar fjárhagsleg áhrif á deildina af völdum Covid varð deildin 
ekki fyrir miklum áföllum fjárhagslega. Engin deild innan Sindra endurgreiddi æfingagjöld og var því 
staðið við alla launasamninga við þjálfara og fór innkoma æfingagjalda alfarið í þennan kostnaðarlið. 
 Breytingar urðu í stjórn fimleikadeildarinnar en Signý Ingvadóttir lét af störfum sem gjaldkeri 
sl. áramót og þökkum við henni kærlega fyrir samstarfið og störf hennar í þágu deildarinnar. Árdís 
Erna Halldórsdóttir, Heiðrún Högnadóttir og Fjóla Hrafnkelsdóttir komu nýjar inn í stjórn og munum 
við í sameiningu takast á við þau verkefni sem birtast okkur hverju sinni. Að lokum vill stjórn 
Fimleikadeildarinnar þakka öllum þeim sem lagt hafa deildinni lið með einum eða öðrum hætti. 
 
Fyrir hönd Fimleikadeildar Sindra       
Ingibjörg Guðmundsdóttir 
 



Rekstrarreikningur ársins 2020 
  Skýr. 2020  2019  

 Rekstrartekjur      

 Tekjur og styrkir      

 Ferðasjóður ÍSÍ..........................................  778.494 kr.  617.104 kr.  
 Lottótekjur...............................................  805.806 kr.  639.031 kr.  
 Barna- og unglinga styrkur..........................  1.167.639 kr.  0 kr.  
 Afreksstyrkur 17-25 ára..............................  85.443 kr.  0 kr.  
 Styrkur USÚ..............................................  300.000 kr.  0 kr.  
 Landsmót.................................................  650.000 kr.  166.666 kr.  
 Fræðslu og tómstundanefnd.......................  100.000 kr.  300.000 kr.  
 Ríkisstyrkur Covid 19..................................  100.000 kr.  0 kr.  
 Landsbankastyrkur....................................  80.000 kr.  80.000 kr.  
 Olísstyrkur................................................  75.000 kr.  75.000 kr.  
 Hótelstyrkur..............................................  70.000 kr.  70.000 kr.  
 Rannís styrkur...........................................  0 kr.  400.000 kr.  
 Fræðslusjóður UMFÍ..................................  0 kr.  100.000 kr.  
 Framlög iðkenda v. mótakostnaðar.............  0 kr.  506.500 kr.  
 Framlög iðkenda v. fimleikafatnaðar...........  0 kr.  140.955 kr.  
 Samtals  4.212.382 kr.   3.095.256 kr.  
 Æfingagjöld      

 Æfingagjöld ..............................................  6.457.606 kr.  6.607.207 kr.  
 Samtals  6.457.606 kr.   6.607.207 kr.  
 Tekjur af sýningum/mótum      

 Vorsýning.................................................  0 kr.  0 kr.  
 Haustsýning..............................................  0 kr.  41.359 kr.  
 Samtals  0 kr.   41.359 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Annað...................................................... 1. 1.003.939 kr.  129.130 kr.  
 Samtals  1.003.939 kr.   129.130 kr.  
       

          
 Samtals Rekstrartekjur  11.673.927 kr.   9.872.952 kr.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 Rekstrargjöld      

 Laun og verktakagr....................................  6.077.463 kr.  7.271.611 kr.  
 Launatengd gjöld.......................................  369.211 kr.  781.735 kr.  
 Áhöld og tæki............................................  1.081.001 kr.  30.784 kr.  
 Þjónustu- & leyfisgjöld FSÍ..........................  342.698 kr.  224.600 kr.  
 Ferðakostnaður v. móta innanlands............  0 kr.  265.828 kr.  
 Þátttökugjöld á mótum..............................  0 kr.  270.400 kr.  
 Fatnaður iðkenda......................................  0 kr.  147.682 kr.  
 Námskeið þjálfara.....................................  107.000 kr.  278.350 kr.  
 Gisting og fæði á mótum............................  0 kr.  336.216 kr.  
 Kostnaður v. Sýninga/móta........................ 3. 0 kr.  2.040 kr.  
 Þjálfarakostn. V. Æfingabúðir erlendis.........  45.000 kr.  163.800 kr.  
 Veitingar...................................................  0 kr.  13.654 kr.  
 Flutningur á áhöldum.................................  61.726 kr.  1.844 kr.  
 Dómarakostnaður.....................................  0 kr.  180.029 kr.  
 Önnur gjöld............................................... 2. 826.012 kr.   449.346 kr.  
 Samtals  8.910.111 kr.  10.417.919 kr.  
          
 Samtals rekstrargjöld  8.910.111 kr.   10.417.919 kr.  

       

 Rekstarhagnaður (-tap)  2.763.816 kr.   -544.967 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur...............................................  4.730 kr.  8.285 kr.  
 Vaxtagjöld................................................  769 kr.  3.416 kr.  
 Fjármagnsskattur.......................................  466 kr.   1.822 kr.  
 Samtals  3.495 kr.  3.047 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  2.767.311 kr.   -541.920 kr.  
       

 

 

 

 

 

 

 



Efnahagsreikningur ársins 2020 

       

 Eignir      

 Varanlegir rekstrarfjármunir      

 Áhöld og tæki í upphafi árs.........................  11.512.212 kr.  11.512.212 kr.  
 Fjárfesting á árinu......................................  342.795 kr.  0 kr.  
 Samtals 4. 11.855.007 kr.   11.512.212 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Kröfur ......................................................  0 kr.  0 kr.  
 Ógreidd æfingagjöld 31.12.........................  0 kr.  105.435 kr.  
 Innistæður á bankareikningum....................  7.205.381 kr.  5.074.463 kr.  
 Samtals  7.205.381 kr.   5.179.898 kr.  

       

 Eignir samtals  19.060.388 kr.   16.692.110 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

 Skammtímaskuldir      

 Launatengd gjöld v. Desember....................  0 kr.  56.238 kr.  
 Aðrar skuldir.............................................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   56.238 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs..................................  16.293.077 kr.  16.834.997 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur...............................  2.767.311 kr.  -541.920 kr.  
 Endurmat á áhöldum.................................  0 kr.  0 kr.  
 Eigið fé í lok árs  19.060.388 kr.   16.293.077 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir samtals  19.060.388 kr.   16.349.315 kr.  
       

       
   

Formaður:              _______________________________________   

  Gjaldkeri:        _______________________________________  

  Ritari:                    _______________________________________ 

  Aðrir í stjórn:        _______________________________________ 

                         _______________________________________ 

 



Skýringar ársins 2020     

      
1. Aðrar tekjur  2020  2019 

 Endurgr. Ollerup Þjálfarar..................  163.800 kr.  0 kr. 

 Endurgr. Leiga..................................  120.000 kr.  0 kr. 

 KND. v Fimleikasýningar 17. júní.........  85.000 kr.  0 kr. 

 Annað.............................................  635.139 kr.  0 kr. 

  Samtals: 1.003.939 kr.  0 kr. 

      
2. Önnur gjöld  2020  2019 

 Jólagjafir þjálfara.............................  100.130 kr.  38.888 kr. 

 Ferðakostnaður v. Námsk. Þjálfara.....  0 kr.  150.517 kr. 

 Lokahóf...........................................  36.252 kr.  13.433 kr. 

 Kostnaður v. Sýninga/móta............... 3. 5.460 kr.  0 kr. 

 Sjúkravörur......................................  0 kr.  918 kr. 

 Húsaleiga.........................................  382.500 kr.  0 kr. 

 Nýr dans..........................................  300.000 kr.  0 kr. 

 Þjálfarafatnaður...............................  0 kr.  38.070 kr. 

 Auglýsingar......................................  0 kr.  22.320 kr. 

 Annað.............................................  1.670 kr.  185.200 kr. 

  Samtals: 826.012 kr.  449.346 kr. 

      
3. Kostnaður v. Sýninga/móta, settur í önnur gjöld     

      
4. Eignalisti (Verðmat)  Kostn.verð  Kaupár 

 Lóð og ketilbjöllur.............................  135.000 kr.  2020 

 Redskaber Softkile............................  600.000 kr.  2020 

 Stökkdýna........................................  2.500.000 kr.  2018 

 3x Litlar loftdýnur (800 þús. hver).......  2.400.000 kr.  2018 

 Lendingardýna .................................  850.000 kr.  2018 

 Mjúk skáhallandi dýna ......................  500.000 kr.  2017 

 Trampolín : 450 þús..........................  450.000 kr.  2016 

 Stökkhestur : 450 þús........................  450.000 kr.  2016 

 9x Dansrenningar (280 þús. hver).......  2.520.000 kr.  2016 

 Loftdýna..........................................  1.500.000 kr.  2015 

 Hlauparenningur :.............................  300.000 kr.  2015 

 3x Hlaupakubbar (500 þús. hver)........  1.500.000 kr.  2015 

 2x Stökkbretti (100 þús. hver)............  200.000 kr.  2015 

 Stórt trampólín................................  1.500.000 kr.  2014 

 Stór hlussa.......................................  1.000.000 kr.  2014 

 Lítil hlussa........................................  500.000 kr.  2014 

  Samtals: 16.170.000 kr.   

      



      

      

 Eignalisti      

 4x mini trampolín  2x stökkdýna   

 1x stórt trampolín  1x loftdýna   

 1x stór mjúk dýna (hlussa)  
3x litlar 
loftdýnur   

 1x miðlungs mjúk dýna (hlussa)  
8x 
hlaupakubbar   

 1x lítil mjúk dýna (hlussa)  3x dýnur   

 2x lendingardýna  
9x 2*14 
dansrenningar  

 2x stökkbretti  
8X 2*12 
dansrenningar   

 2x stökkhestur  1x skáhallandi mjúk dýna (hlussa) 

 1x hlauparenningur     
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