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Ársskýrsla Körfuknattleiksdeildar Sindra 2020 
Stjórn 2020 

Stjórn körfuknattleiksdeildar árið 2020 skipuðu Hjálmar Jens Sigurðsson formaður, Ottó Marwin 
Gunnarson kom inn í gjaldkerann fyrir Guðrúnu Ósk Gunnarsdóttur sem hélt svo áfram sem 
meðstjórnandi. Þar að auki voru Björgvin Erlendsson og Skúli Ingibergur Þórarinsson 
meðstjórnendur ásamt Þorgrímí Tjörvi Halldórssyni ritara. 

Meistaraflokkur karla 
Í mars stöðvaðist tímabilið hjá meistaraflokki vegna kórónuveirufaraldursins. Á þessum 
tímapunkti var liðið í harðri baráttu í neðri hluta 1.deildar og ýmsar blikur á lofti að liðinu tækist 
að halda sig frá botnbaráttunni. Tímabilið var svo blásið af fljótlega í kjölfarið. Samningurinn við 
Halldór Steingrímsson þjálfara var ekki endurnýjaður og um mitt sumar var spænski þjálfarinn 
Pedro Garcia Rosado ráðinn til starfa sem þjálfari meistaraflokks karla og að auki sem yfirþjálfari 
yngri flokka. Pedro hefur komið með ferskan blæ og metnað inn í þjálfun hjá deildinni og hefur 
gengi liðsins aldrei verið betra þegar þessi orð eru skrifuð og stendur liðið nú i þriðja sæti 
deildarinnar. Liðið samanstendur sem áður af sterkum hópi aðkomumanna og góðum kjarna 
heimamanna. Tímabilið hefur verið áskorun vegna fyrrnefnds faraldur og stöðvaðist tímabilið í 
þrjá mánuði vegna hans þegar einn leikur var búinn í byrjun október. 

Yngri flokkar  
Líkt og með meistaraflokk stöðvaðist keppni í vor vegna faraldursins og æfingar einnig um tíma. 
En hægt að var ljúka æfingum í vor. Í haust fór starfið af stað af krafti en sama var uppi á 
teningnum og náði einungis einn flokkur að keppa áður en keppni og æfingar voru stöðvaðar í 
lok október. Reynt var að halda uppi starfi með æfingum i gegnum Zoom á þessu tímabili og 
hófust svo æfingar aftur um miðjan nóvember en allt keppnishald var áfram á ís. Var það áskorun 
að halda úti æfingum án þess að vita nokkuð um það hvort að keppni yrði, en á sama tíma ákveðin 
lífsgæði að geta það miðað við ástandið. 

Meistaraflokkur kvenna og annað starf 
Keppni í 2.deild meistaraflokks kvenna var blásin af í vor og svo allt tímabilið í haust vegna í 
þriðju bylgjunnar. Góður kraftur var í starfinu í vor og þjálfaði Robert Nortman liðið. Meiri kraftur 
hefði mátt vera í starfinu í haust en það horfir þó vonandi til betri vegar. 

Bumban heldur sínum sessi sem einn af máttarstólpum deildarinnar. Æfingar eru vel sóttar og 
alvanalegt að um 15 manns séu á æfingum og hópurinn mun stærri sem lætur sjá sig reglulega. 

Fjármál og stuðningur 
Rekstur deildarinnar hefur áfram haldið að vaxa og á sama tíma að vera góð áskorun sérstaklega 
í árferði kórónufaraldursins. Aðal kostnaðarliðurinn sem fyrr hefur verið meistaraflokkur karla. 
Bryddað hefur verið upp á hinum ýmsum nýjungum í fjáröflunum eins og Þorrabakkasölu og 
Bollubakstri. Í lok desember stóð svo deildin fyrir söfnun þar sem áætluðu góðgerðar-happdrætti 
var flýtt og ákveðið að styðja við Seyðfirðinga á erfiðum tímum. Söfnuðust þar á annað hundrað 
þúsund sem runnu í samfélagssjóð Seyðfirðinga. Stjórnin vill þakka allan þann góða stuðning og 
velvilja sem okkur hefur verið sýndur bæði í formi fjárhagsstuðnings, vinnuframlags, annars 
konar stuðnings og þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hafa komið að starfinu. 

F.h. Körfuknattleiksdeildar Sindra Hjálmar Jens Sigurðsson 
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Rekstrarreikningur ársins 2020  
       

  Skýr. 2020  2019  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Styrkir ........................................  5.525.137 kr.  5.408.154 kr.  
 Lottótekjur.................................  629.354 kr.  503.273 kr.  
 Aðrir styrkir................................. 1. 1.677.105 kr.   0 kr.  
 Samtals  7.831.596 kr.   5.911.427 kr.  
 Æfingagjöld      

 Æfingagjöld.................................  2.440.721 kr.  2.956.114 kr.  
 Samtals  2.440.721 kr.   2.956.114 kr.  
 Fjáraflanir      

 Tekjur af mótum..........................  650.000 kr.  0 kr.  
 Aðrar fjáraflanir........................... 2. 6.852.275 kr.   2.391.900 kr.  
 Samtals  7.502.275 kr.   2.391.900 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Aðgangseyrir og sjoppa................  503.037 kr.  953.948 kr.  
 Ferðasjóður ÍSÍ............................  1.177.461 kr.  662.324 kr.  
 Ýmislegt......................................  486 kr.  36.152 kr.  
 Samtals  1.680.984 kr.   1.652.424 kr.  

 Rekstrartekjur Alls  19.455.576 kr.   12.911.865 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun og verktakagreiðslur.............  7.802.187 kr.  0 kr.  
 Launatengd gjöld.........................  1.276.498 kr.  0 kr.  
 Laun og launatengd gjöld..............  0 kr.  5.415.893 kr.  
 Verktakagreiðslur........................  410.000 kr.  1.489.789 kr.  
 Ferðakostnaður erlendis...............  1.179.187 kr.  1.293.749 kr.  
 Ferðakostnaður innanlands...........  1.218.428 kr.  966.633 kr.  
 Þjónustugjöld KKÍ.........................  1.562.340 kr.  934.961 kr.  
 Leiga..........................................  1.155.500 kr.  795.000 kr.  
 Dómarakostnaður.......................  529.500 kr.  315.515 kr.  
 Meistaraflokkur karla................... 3. 1.337.611 kr.  1.188.327 kr.  
 Meistaraflokkur kvenna...............  32.470 kr.  0 kr.  
 Umboðslaun...............................  880.641 kr.  28.786 kr.  
 Yngri flokka starf.........................  0 kr.  313.800 kr.  
 Kostnaður vegna fjáraflana...........  1.354.679 kr.  843.300 kr.  
 Tæki og búnaður..........................  243.014 kr.  157.244 kr.  
 Önnur gjöld................................. 3. 539.875 kr.   1.021.721 kr.  
 Samtals rekstrargjöld  19.521.930 kr.   14.764.718 kr.  
       

 Rekstarhagnaður (-tap)  -66.354 kr.   -1.852.853 kr.  
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 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur.................................  8 kr.  2.142 kr.  
 Vaxtagjöld..................................  18.618 kr.  10.221 kr.  
 Fjármagnsskattur.........................  86 kr.   471 kr.  
 Samtals   -18.696 kr.   -8.550 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  -85.050   -1.861.403  

       
 

Efnahagsreikningur ársins 2020  
                
  Skýr. 2020  2019  

 Eignir      

       

 Fastafjármunir      

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

       

 Veltufjármunir      

 Innistæður á bankareikningum...... 4. 1.564.411 kr.  508.542 kr.  
 Samtals  1.564.411 kr.   508.542 kr.  

       

 Eignir samtals  1.564.411 kr.   508.542 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

 Skammtímaskuldir      

 Aðalstjórn frá árinu 2010-2012.....  0 kr.  0 kr.  
 Aðrar skammtímaskuldir...............  1.250.000 kr.  0 kr.  
 Samtals  1.250.000 kr.   0 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs.....................  508.542 kr.  1.885.305 kr.  
 Niðurf. kröfur Aðalstjórnar...........  0 kr.  483.640 kr.  
 Leiðrétting á eigið fé....................  -109.081 kr.  0 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur.................  -85.050 kr.  -1.860.403 kr.  
 Eigið fé í lok árs  314.411 kr.   508.542 kr.  

       

         

 Eigið fé og skuldir samtals  1.564.411 kr.   508.542 kr.  
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 Skýringar ársins 2020      

 1. Aðrir styrkir  2020    

  Covid Styrkir........................................  1.677.105 kr.    

  Aðrir styrkir.........................................  650.000 kr.    

   Samtals: 2.327.105 kr.    

       

 2. Fjáraflanir  2020    

  Grímur................................................  293.731 kr.    

  Þorramatur.........................................  693.500 kr.    

  Annað.................................................  5.700.544 kr.    

  Samtals: 6.687.775 kr.    

       

 3. Annar kostnaður  2020  2019  

  Búningar.............................................  98.236 kr.  115.633 kr.  
  Innkaup sjoppa....................................  0 kr.  188.568 kr.  
  Þátttökugjöld í Mótum.........................  49.000 kr.  0 kr.  
  Sóttkví og fæði....................................  392.639 kr.  0 kr.  
  Önnur gjöld.........................................  0 kr.   717.520 kr.  
   Samtals: 539.875 kr.  1.021.721 kr.  
  Kostnaður v. Joly og Kostnaður Meistaraflokka sameinaður     

  Búningar/Innkaup sjoppa/Þátttökugjöld sameinað í annar kostnaður    

        

 4. 
Innistæður á bankareikningum 
31.12  2020    

  Tékkareikningur...................................  1.540.750 kr.    

  Vaxtareikningur...................................  23.661 kr.    

  Samtals: 1.564.411 kr.    
        

 

Formaður:  _________________________________________ 

Gjaldkeri:   _________________________________________ 

Ritari:    _________________________________________ 


