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Ársskýrsla knattspyrnudeildar Sindra 2021 
Síðasta keppnisár var með svipuðu sniði og árið áður. Íslandsmótið hófst í byrjun 
maí hjá flestum flokkum og síðustu leikir voru í lok september.  Covid-19 setti að 
auðvitað strik í reikninginn hjá okkur eins og öðrum, þar sem áhorfendur á leikjum 
voru bannaðir um tíma ásamt því að einhverjum leikjum var frestað vegna smita í 
öðrum liðum. Okkar fólk tók þessu þó af æðruleysi og lét þetta lítið á sig fá. 

Yngriflokka starfið er í miklum vexti og höfum við lagt mikið upp úr því að 
vera með góða og menntaða þjálfara og við teljum framtíðina bjarta í fótboltanum 
hér á Hornafirði. Við höfum verið í góðu samstarfi við Neista á Djúpavogi sem 
hefur gert mikið  Sumarmótin fyrir yngriflokkana voru haldin víðsvegar um landið 
og létu okkar krakkar sig ekki vanta á þau, enda mikil gleði sem fylgir því að fara á 
stór mót og hitta jafnaldra á keppnisvellinum.  
Humarhátíðarballið hefur verið stór þáttur í fjáröflun fyrir deildina en vegna 
samkomutakmarkana þurftum við að fella það niður annað árið í röð með 
tilheyrandi tekjumissi. Við eigum þó góða bakhjarla að sem styðja okkur, bæði eru 
þetta styrktaraðilarnir okkar sem hafa stutt okkur til margra ára með allskyns 
hætti og svo eru það stuðningsmennirnir sem ætíð eru mættir til að hvetja liðið 
áfram á allan þann hátt sem þeir gera best og kunnum við öllu þessu fólki bestu 
þakkir fyrir.  

Hjá meistaraflokkunum var líka nóg að gera. Því miður þá var einungis 
spiluð einföld umferð hjá meistaraflokki kvenna og því var sumarið frekar skrítið 
því langt var á milli leikja. Stelpurnar enduðu um miðja deild og teljum við það 
mjög ásættanlegt en við ætlum okkur mun lengra nú í sumar og ég hvet ykkur til 
að mæta á völlinn og styðja okkar frábæra lið mfl kvenna. Meistaraflokkur karla 
komst á gott skrið upp úr miðjum maí og vorum við farin að finna lyktina af því að 
komast upp í 2.deild en því miður þá tókst það ekki núna og enduðu strákarnir í 4 
sæti sem er mjög góður árangur. Eins og stelpurnar þá ætla strákarnir sér meira á 
komandi sumri. Til gamans má geta þess að næsta sumar ætlum við líka að vera 
með lið í 4.deildinni. Það lið mun keppa undir merkjum Mána en verður að upplagi 
strákar úr Sindra. Svo ég monti mig nú aðeins þá vil ég segja frá því að 
meistaraflokkur karla hlutu háttvísiverðlaun KSÍ 2021 og við erum ákaflega stolt, 
bæði af þeim og eins starfinu sem hefur skilað okkur þessum háttvísu og prúðu 
krökkum, bæði stelpum og strákum. Milli jóla og nýárs þá vorum við með 
knattspyrnuskóla sem þeir Óli Stefán og Jóhann Bergur eiga heiðurinn af. Mikill 
fjöldi barna og unglinga sótti skólann sem stóð í 3 daga. Stefnan er að gera þennan 
skóla að árvissu verkefni.  

En það er samt ekki allt best á Hornafirði. Aðstaðan er ekki alveg boðleg. 
Nú er KSÍ að lengja tímabilin í báða enda og sem dæmi þá eiga bæði 3.flokkur kk 
og kvk heimaleiki hér á Sindravöllum nú í mars en eins og gefur að skilja þá er ekki 
möguleiki fyrir okkur að spila þá hér, þar sem við höfum ekki gervigrasvöll og 
þurfum því að ferðast í alla heimaleiki með tilheyrandi kostnaði fyrir félagið að ég 
tali nú ekki um fyrir fjölskyldur. Við vonumst til þess að bæjaryfirvöld skoði málið 
með okkur og að við getum fundið lausn sem allra fyrst því þessar breytingar hjá 
KSÍ eru komnar til að vera og á næsta ári þá mun 4.flokkur byrja að spila 
Íslandsmótið svona snemma.  

Við erum virkilega spennt fyrir komandi sumri og vonumst til að sjá sem 
flesta í stúkunni.  

Áfram Sindri 
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Rekstrarreikningur ársins 2021 
  Skýr. 2021  2020  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Styrkur frá KSÍ.........................................  2.042.056 kr.  2.909.432 kr.  
 Ferðastyrkur ÍSÍ......................................  1.753.049 kr.  1.752.614 kr.  
 Jako styrkur............................................  0 kr.  1.500.000 kr.  
 Afreksstyrkur Sveitarfélagsins..................  1.691.250 kr.  1.196.203 kr.  
 1x2 Getraunir.........................................  876.967 kr.  1.058.011 kr.  
 Covid styrkur..........................................  4.915.241 kr.  1.514.671 kr.  
 Landsmót...............................................  0 kr.  650.000 kr.  
 Lottótekjur.............................................  100.000 kr.  100.000 kr.  
 Aðrir styrkir og styrktarsamningar............. 1. 2.425.000 kr.  3.675.000 kr.  
 Samtals  13.803.563 kr.   14.355.931 kr.  
 Fjáraflanir      

 Landanir................................................  14.499.240 kr.  11.703.230 kr.  
 Dósasöfnun............................................  1.909.330 kr.  1.828.960 kr.  
 Vallarumsjón..........................................  3.500.000 kr.  3.093.148 kr.  
 Klósettpappír..........................................  20.000 kr.  63.000 kr.  
 Aðrar fjáraflanir...................................... 2. 0 kr.  800.345 kr.  
 Samtals  19.928.570 kr.   17.488.683 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Ársmiðar á völlinn...................................  838.000 kr.  860.000 kr.  
 Innkoma á leikjum..................................  830.941 kr.  1.159.989 kr.  
 Bikarleikir...............................................  198.000 kr.  117.010 kr.  
 Ýmislegt.................................................  0 kr.  137.719 kr.  
 Samtals  1.866.941 kr.   2.274.718 kr.  
       

 Rekstrartekjur Alls  35.599.074 kr.   34.119.332 kr.  
       

 Rekstrargjöld      

 Laun og launat. leikmanna.......................  12.889.125 kr.  9.621.300 kr.  
 Erlendir leikmenn.................................... 3. 10.361.102 kr.  8.043.400 kr.  
 Verktakagreiðslur....................................  4.555.064 kr.  2.680.000 kr.  
 Ferðakostnaður innanlands...................... 4. 3.205.259 kr.  2.142.578 kr.  
 Þjálfarakostnaður................................... 5. 5.492.959 kr.  4.638.055 kr.  
 Rekstrargjöld.......................................... 6. 648.091 kr.  250.595 kr.  
 Æfingaföt og æfingaskór.........................  0 kr.  1.500.000 kr.  
 Fjáröflunarvörur.....................................  0 kr.  700.532 kr.  
 KSÍ, félagaskipti, þjálfaranámsk. ofl..........  0 kr.  36.000 kr.  
 Önnur gjöld............................................ 7. 1.145.141 kr.  2.528.685 kr.  
 Samtals  38.296.741 kr.   32.141.145 kr.  
       

 Rekstrargjöld Alls  38.296.741 kr.   42.459.263 kr.  
       

 Rekstarhagnaður (-tap)  -2.697.667 kr.   1.978.187 kr.  
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 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur............................................  17.255 kr.  1.788 kr.  
 Fjármagnsgjöld.......................................  53.084 kr.  23.251 kr.  
 Fjármagnstekjuskattur.............................  2.695 kr.  394 kr.  
 Samtals  -38.524 kr.   -21.857 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  -2.736.191 kr.   1.956.330 kr.  
        
       

Efnahagsreikningur ársins 2021 
  Skýr. 2021  2020  

 Eignir      

       

 Veltufjármunir      

 Óuppgert frá Aðalstjórn...........................  0 kr.  237.176 kr.  
 Aðrar kröfur um áramót..........................  2.486.853 kr.  164.394 kr.  
 Innistæður á bankareikningum................. 8. 3.509.141 kr.  5.902.687 kr.  
 Samtals  5.995.994 kr.   6.838.564 kr.  
       

 Eignir samtals  5.995.994 kr.   6.838.564 kr.  

       

 Skuldir og eigið fé      

       

 Skuldir      

 Ný Skuld við Aðalstjórn 2021.................... 9. 1.670.518 kr.  0 kr.  
 Aðrar skammtímaskuldir.......................... 10. 946.875 kr.  0 kr.  
 Samtals  2.617.393 kr.   0 kr.  
       

 Endurmatsreikningur      

 Endurmat á eigið fé.................................  -1.238.772 kr.  -515.000 kr.  
 Samtals  -1.238.772 kr.   -515.000 kr.  
       

 Eigið fé      

 Óráðstafað eigið fé í upphafi árs...............  7.353.564 kr.  5.397.234 kr.  
 Hagnaður ársins......................................  -2.736.191 kr.  1.956.330 kr.  
 Samtals  4.617.373 kr.   7.353.564 kr.  
       

 Óráðstafað eigið fé í lok árs  3.378.601 kr.   6.838.564 kr.  
       

       

       

 Eigið fé og skuldir samtals  5.995.994 kr.   6.838.564 kr.  
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Skýringar ársins 2021     

1. 
 
Aðrir styrkir  2021 2020  

 Orkufyrirtæki..............................  575.000 kr. 575.000 kr.  
 Fjármálafyrirtæki.........................  400.000 kr. 1.400.000 kr.  
 Ferðaþjónustufyrirtæki.................  250.000 kr. 250.000 kr.  
 Annað.........................................  1.200.000 kr. 1.450.000 kr.  
  Samtals: 2.425.000 kr. 3.675.000 kr.  
      
2. Aðrar fjáraflanir  2021 2020  

 Fjáraflanir...................................  0 kr. 80.345 kr.  
  Samtals: 0 kr. 80.345 kr.  
      
3. Erlendir leikmenn  2021 2020  

 Dvalarl. Umbm. Sýnataka.............  594.118 kr. 551.296 kr.  
 Ferðakostnaður / Flug erl..............  1.803.449 kr. 1.801.649 kr.  
 Leiga, húsbún. & sími...................  7.719.285 kr. 5.690.455 kr.  
 Fæði og verktakagreiðslur.............  244.250 kr. 0 kr.  
  Samtals: 10.361.102 kr. 8.043.400 kr.  
      
4. Ferðakostnaður innanlands  2021 2020  

 Gisting........................................  1.049.686 kr. 953.958 kr.  
 Bensín........................................  1.211.321 kr. 472.090 kr.  
 Bílaleigubílar...............................  944.252 kr. 716.530 kr.  
  Samtals: 3.205.259 kr. 2.144.598 kr.  
      
5. Þjálfarakostnaður  2021 2020  

 Laun þjálfara...............................  4.696.220 kr. 3.251.492 kr.  
 Launatgj.....................................  796.739 kr. 1.386.563 kr.  
  Samtals: 5.492.959 kr. 4.638.055 kr.  
      
6. Rekstrargjöld  2021 2020  

 Matarkaup fyrir leiki....................  92.987 kr. 0 kr.  
 Lokahóf......................................  90.250 kr. 0 kr.  
 Ársþing KSÍ..................................  0 kr. 22.500 kr.  
 Posi............................................  133.557 kr. 95.927 kr.  
 Póstþj. og flutningskostn..............  11.607 kr. 0 kr.  
 KPMG.........................................  191.250 kr. 43.028 kr.  
 Annað.........................................  128.440 kr. 89.140 kr.  
  Samtals: 648.091 kr. 250.595 kr.  
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7. Önnur gjöld  2021 2020  

 Boltar, keilur og annar búnaður.....  61.720 kr. 619.919 kr.  
 Æfingaferð gr. v. Þjálfara..............  0 kr. 455.000 kr.  
 Veo myndavél.............................  92.397 kr. 341.635 kr.  
 Íslenskunámskeið........................  0 kr. 33.450 kr.  
 Skór og hanskar á leikmenn..........  310.602 kr. 243.692 kr.  
 Tryggingar...................................  502.376 kr. 388.639 kr.  
 Heilbrigðisþjónusta......................  170.067 kr. 253.505 kr.  
 Annað.........................................  7.979 kr. 192.848 kr.  
  Samtals: 1.145.141 kr. 2.528.688 kr.  
      

      
8. Innistæður á bankareikningum  2021 2020  

 Tékkareikningur........................  47.646 kr. 3.322.946 kr.  
 Vaxtareikningur.........................  3.461.495 kr. 107.569 kr.  
 Tékkareikningur........................  - 2.472.172 kr.  
  Samtals: 3.509.141 kr. 5.902.687 kr.  
      

 Fjáröflunarreikningur.................  0 kr. 5.885.216 kr.  
  Samtals: 3.509.141 kr. 11.787.903 kr.  
      
9. Skuldir við Aðalstjórn 2021  2021 2020  

 Hótel Cabin gjd. 16.12.2021..........  15.000 kr. -  
 Olísreikningur gjd. 25.15.2021.......  20.717 kr. -  
 Flug Vísareikn. gjd. 02.12.2021......  358.804 kr. -  
 Veo Vísareikng. gjd. 02.12.2021....  92.397 kr. -  
 Samkaup gjd. 17.12.2021.............  210.000 kr. -  
 Leikmannatryggingar....................  400.817 kr. -  
 Launatgj. Nóvember....................  564.804 kr. -  
 Kask reikn...................................  7.979 kr. -  
  Samtals: 1.670.518 kr. 0 kr.  
      
10. Aðrar skammtímaskuldir  2021 2020  

 Ajtel húsaleiga.............................  440.000 kr. 0 kr.  
 Ógreiddur vsk um áramót.............  506.875 kr. 0 kr.  
  Samtals: 946.875 kr. 0 kr.  
      

 

Formaður:  ____________________________________________________ 

Gjaldkeri:   ____________________________________________________ 

Ritari:    ____________________________________________________ 

Aðrir í stjórn:  ____________________________________________________ 


