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Rekstrarhlutar í ársreikningi

Meðfylgjandi ársreikningur inniheldur upplýsingar um neðangreinda rekstrarhluta.
(merkið X framan við hverja línu eins og við á)

x Meistaraflokkur karla
x 2. flokkur karla
x 3. flokkur karla
x 4. flokkur karla
x 5. flokkur karla
x 6. flokkur karla
x 7. flokkur karla
x 8. flokkur karla

x Meistaraflokkur kvenna
x 2. flokkur kvenna
x 3. flokkur kvenna
x 4. flokkur kvenna
x 5. flokkur kvenna
x 6. flokkur kvenna
x 7. flokkur kvenna
x 8. flokkur kvenna

Ef um rekstarfélag/hlutafélag utan um tiltekinn/tiltekna rekstrarhluta er að ræða.
Hvaða rekstrarhluta?



 

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Knattspyrnudeildar Víkings

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Knattspyrnudeildar Víkings fyrir árið 2021.  Ársreikningurinn hefur að geyma 
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og 
aðrar skýringar. 
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2021, efnahag þess 31. desember 2021 og 
breytingu á handbæru fé á árinu 2021, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í 
kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð Knattspyrnudeild Víkings í samræmi við settar siðareglur fyrir 
endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og 
viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Stjórn og 
framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, 
þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. 
Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi Knattspyrnudeildar Víkings. Ef við 
á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita 
forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa 
félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafi enga aðra raunhæfa möguleika. 

Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi 
eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. 
Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni 
uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef
þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.   
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við gagnrýnni hugsun 
við endurskoðunina. 
Við framkvæmum einnig eftirfarandi:

• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, 
hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum endurskoðunargagna 
sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi 
er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi 
framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum. 
• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi 
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. 
• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar,  séu viðeigandi og hvort 
reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft. 
• Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort 
verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um 
rekstrarhæfi.  Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi  ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi 
skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri 
áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að 
síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi félagsins. 
• Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum 
framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við ársreikninginn með tilliti til glöggrar myndar.

Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði 
sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.

Reykjavík 21. febrúar 2022.



 



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Tekjur
Miðasala 14.058.191 7.786.638 6.271.553 81%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) 49.259.874 41.569.191 7.690.683 19%

Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) 15.016.907 12.250.983 2.765.924 23%

Söluvarningur og veitingar 19.388.395 3.353.226 16.035.169 478%

Aðrar rekstrartekjur 203.956.452 172.590.244 31.366.208 18%

Heildartekjur 301.679.819 237.550.282 64.129.537 27%

Gjöld
Vörunotkun 9.242.957 7.989.422 1.253.535 16%

Laun og tengd gjöld 4 135.414.735 115.325.996 20.088.739 17%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 9.346.623 7.879.958 1.466.665 19%

Annar rekstrarkostnaður 132.428.606 131.917.862 510.744 0%

Afskriftir og niðurfærsla 100.000 715.000 -615.000 -86%

Heildargjöld 286.532.921 263.828.238 22.704.683 9%

Afkoma fyrir fjármagnsliði, skatta og söluhagnað (-tap) 15.146.898 -26.277.956 41.424.854 -158%

Fjármunatekjur 3 13.314 126.495 113.181 89%

Fjármagnsgjöld 3 -580.148 -2.194.125 -1.613.977 74%

Söluhagnaður leikmanna 3.900.000 30.358.200 -26.458.200 -87%

Samtals 3.333.166 28.290.570 -27.958.996 -99%

Hagnaður (-tap) ársins 18.480.064 2.012.614 13.465.858 669%

Skýring

TCP 21.1 - IXA

Rekstrarreikningur

2020 FrávikRekstrarreikningur - Tekjur 2021

Útgáfa 2.2 - 01/11/12



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Tekjur
Miðasala

Íslandsmótið 7.654.983 5.020.218 2.634.765 52%

Ársmiðar 229.450 2.766.420 -2.536.970 -92%

Bikarkeppnin 6.173.758 0 6.173.758 0%

Miðasala samtals 14.058.191 7.786.638 6.271.553 81%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar)
Aðalsamstarfsaðili (aðalsponsor) 4.500.000 3.500.000 1.000.000 29%

Aðrir samstarfsaðilar (sponsorar) 43.897.100 35.976.191 7.920.909 22%

Auglýsingaskilti við velli og önnur mannvirki 862.774 1.197.000 -334.226 -28%

Annað 0 896.000 -896.000 -100%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) samtals 49.259.874 41.569.191 7.690.683 19%

Útsendingarréttur (sjónvarp, útvarp o.fl.)
Íslandsmótið 13.314.167 11.402.083 1.912.084 17%

Bikarkeppnin 1.625.000 562.500 1.062.500 189%

Evrópukeppnir 0 286.400 -286.400 -100%

Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.) 77.740 0 77.740 0%

Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) samtals 15.016.907 12.250.983 2.765.924 23%

Söluvarningur og veitingar
Veitingasala 9.236.583 2.560.032 -6.676.551 -261%

Annað.... 10.151.812 793.194 -9.358.618 -1180%

Söluvarningur og veitingar samtals 19.388.395 3.353.226 16.035.169 478%

TCP 21.1 - IXA

Rekstrarreikningur - Sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Aðrar rekstrartekjur
Framlag frá UEFA

Framlag UEFA til barna- og unglingastarfs 7.243.823 9.141.238 -1.897.415 -21%

Framlag UEFA vegna Europa League 0 45.992.571 -45.992.571 -100%

Annað 1.156.492 3.509.082 -2.352.590 -67%

Framlög frá KSÍ
Framlag vegna leyfiskerfis 1.500.000 1.500.000 0 0%

Annað 0 6.854.724 -6.854.724 -100%

Félagaskipti
Tekjur vegna félagaskipta leikmanna (seldir leikmenn) 7.641.196 1.200.000 6.441.196 537%

Leigutekjur vegna leikmanna 450.000 500.000 -50.000 -10%

Annað 1.003.138 372.970 630.168 169%

Ársgjöld iðkenda (æfingagjöld) 58.518.673 48.543.699 9.974.974 21%

Framlög þriðja aðila (ekki sponsor)
Styrkir og framlög 31.392.484 5.588.361 25.804.123 462%

Áhugamanna- og unglingakeppnir 16.078.875 0 16.078.875 0%

Verðlaunafé (mót innanlands) 3.600.000 337.500 3.262.500 967%

Aðrar tekjur
Getraunir 17.540.037 14.520.062 3.019.975 21%

Ferðastyrkir 752.314 374.703 377.611 101%

Flugeldar 5.349.034 3.517.240 1.831.794 52%

Skemmtanir 14.350.309 537.638 13.812.671 2569%

Ýmsir aðrir styrkir 4.357.266 7.001.933 -2.644.667 -38%

Fjáröflun flokka 32.826.952 21.685.959 11.140.993 51%

Dósasöfnun 195.859 1.412.564 -1.216.705 -86%

Aðrar rekstrartekjur samtals 203.956.452 172.590.244 31.366.208 18%

Heildartekjur 301.679.819 237.550.282 64.129.537 27%

TCP 21.1 - IXA/2

Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Vörunotkun

Sjúkravörur 1.792.752 1.352.269 440.483 33%

Búningar, boltar o.fl. 7.450.205 6.637.153 813.052 12%

Vörunotkun samtals 9.242.957 7.989.422 1.253.535 16%

Laun og tengd gjöld
Launakostnaður leikmanna

Verktakagreiðslur 32.707.687 33.270.420 -562.733 -2%

Launagreiðslur
Grunnlaun 17.585.566 12.830.300 4.755.266 37%

Bónusgreiðslur 3.493.750 2.015.000 1.478.750 73%

Dagpeninga- og ökutækjagreiðslur 1.725.000 160.000 1.565.000 978%

Aðrar greiðslur 3.262.780 1.900.048 1.362.732 72%

Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 3.327.556 2.296.923 1.030.633 45%

Starfsmannakostnaður við meistaraflokk karla
Verktakagreiðslur 18.195.000 21.927.795 -3.732.795 -17%

Starfsmannakostnaður við aðra flokka ka. og kvennafl.
Verktakagreiðslur 38.891.241 29.162.750 9.728.491 33%

Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur 13.778.943 10.197.086 3.581.857 35%

Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 2.447.212 1.565.674 881.538 56%

Laun og launatengd gjöld samtals 135.414.735 115.325.996 20.088.739 17%

Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Símakostnaður 245.084 263.711 -18.627 -7%

Tölvukostnaður 651.123 153.341 497.782 325%

Önnur aðkeypt þjónusta 3.764.000 2.412.000 1.352.000 56%

Gjafir og styrkir 3.650.000 4.459.849 -809.849 -18%

Ýmis skrifstofukostnaður 257.531 355.057 -97.526 -27%

Annað.... 778.885 236.000 542.885 230%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals 9.346.623 7.879.958 1.466.665 19%

Annar rekstrarkostnaður
Kappleikjakostnaður

Vallarleiga 160.877 155.722 5.155 3%

Miðasala, öryggisgæsla og sjúkravakt 6.857.939 2.797.206 4.060.733 145%

Ferðakostnaður, æfingabúðir og hótelkostnaður 5.814.459 23.365.398 -17.550.939 -75%

Annað 20.585.755 30.626.189 -10.040.434 -33%

Gjöld vegna félagaskipta leikmanna (keyptir leikmenn) 6.300.000 300.000 6.000.000 2000%

Leigugreiðsla fyrir leikmenn 500.000 1.100.000 -600.000 -55%

Greiðslur til umboðsmanna 514.885 750.000 -235.115 -31%

Annað 1.015.903 7.072.600 -6.056.697 -86%

Kostnaður vegna áhugamanna- og unglingakeppna 913.288 0 913.288 0%

Auglýsingar 0 566.445 -566.445 -100%

Söluvarningur og veitingar 812.100 827.596 -15.496 -2%

Leigugjöld 11.576.181 6.049.329 5.526.852 91%

Rekstur bifreiða 3.716.437 3.102.101 614.336 20%

Annað.... 73.660.782 55.205.276 18.455.506 33%

Annar rekstrarkostnaður samtals 132.428.606 131.917.862 18.871.344 14%

Heildargjöld 286.432.921 263.113.238 23.319.683 9%

Rekstrarreikningur - Gjöld Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Eignir
Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir 5 11.980.000 11.980.000 0 0%

Leikmenn 6 8.000.000 5.700.000 2.300.000 40%

Fastafjármunir alls 19.980.000 17.680.000 2.300.000 13%

Veltufjármunir
Vörubirgðir 7 405.358 179.416 225.942 126%

Viðskiptakröfur 8 11.293.935 3.939.288 7.354.647 187%

Handbært fé 9 24.902.510 16.172.370 8.730.140 54%

Veltufjármunir alls 36.601.803 20.291.074 16.310.729 80%

Samtals eignir 56.581.803 37.971.074 18.610.729 49%

Skuldir og eigið fé
Eigið fé 10

Hlutafé 14.237.083 11.124.469 3.112.614 28%

Endurmatsreikningur leikmanna 2.400.000 1.100.000 1.300.000 118%

Leiðrétting á höfuðstól 779.106 0 779.106 0%

Óráðstafað eigið fé (Ójafnað tap) 18.480.064 2.012.614 16.467.450 818%

Eigið fé alls 35.896.253 14.237.083 21.659.170 152%

Skammtímaskuldir (< eða = 1 ár)
Skuldir við innlánsstofnanir 0 779.106 -779.106 -100%

Viðskiptaskuldir 11 17.778.328 16.210.864 1.567.464 10%

Aðrar skammtímaskuldir 12 2.907.222 6.744.021 -3.836.799 -57%

Skammtímaskuldir alls 20.685.550 23.733.991 -3.048.441 -13%

Skuldir alls 20.685.550 23.733.991 -3.048.441 -13%

Samtals skuldir og eigið fé 56.581.803 37.971.074 18.610.729 49%

Skýring

TCP 21.1 - IXB

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17



Leyfiskerfi KSÍ

2021 2020

Afkoma fyrir fjármagnsliði og skatta 15.146.898 -26.277.956

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda -9.849.924 8.060.143

Handbært fé frá rekstri án vaxta 5.296.974 -18.217.813

Afskriftir og niðurfærsla 100.000 0

Innborgaðar vaxtatekjur 13.314 126.495

Greiddir vextir -580.148 -2.194.125

Innborgaðar óreglulegar tekjur (gjöld) 3.900.000 30.358.200

8.730.140 10.072.757

Fjármögnunarhreyfingar
Hækkun/lækkun skammtímabankalána 0 -1.292.291

0 -1.292.291

Aukning (minnkun)  handbærs fjár 8.730.140 8.780.466

Handbært fé í upphafi árs 16.172.370 7.391.904

Handbært fé í lok árs 24.902.510 16.172.370

TCP 21.1 - IXC

Yfirlit um sjóðstreymi

Fjármögnunarhreyfingar alls

Rekstrarhreyfingar

Handbært fé frá rekstri

Útgáfa 4 - 15/11/17



Leyfiskerfi KSÍ

Skýringar

1.  Grunnupplýsingar félags

Nafn, rekstrarform og skipulag: Knd. Víkings
Lögheimili: Traðarlandi 1, 108 Reykjavík
Tímabil fjárhagsárs (frá, til) og lokadagur: 1.1. - 31.12. 2021

Framkvæmdastjórn félagsins:
(rekstrarstjórn: yfirstjórn félagsins)

Friðrik Magnússon Formaður
Heimir Gunnlaugsson Varaformaður
Hrannar Már Gunnarsson Meðstjórnandi
Sváfnir Gíslason Gjaldkeri
Sverrir Geirdal Meðstjórnandi

Aðalstjórn félagsins:
(stefnumótandi ákvarðanir: eftirlitsstörf)

Björn Einarsson Formaður
Vilhjálmur Árnason Varaformaður
Kristín Magnúsdóttir Gjaldkeri
Nanna Guðmundsdóttir Ritari
Jón Fannar Guðmundsson Meðstjórnandi
Soffía Jónsdóttir Meðstjórnandi
Helgi Eysteinsson Meðstjórnandi

2.  Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Skráning tekna

2022
2022
2022
2022
2022

Kjörinn til

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar eða
verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan hefur verið
innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað. 

2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Nafn og heimilisfang Staða

Ársreikningur Knattspyrnudeildar Víkings fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og
árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa
áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu
og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og
skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti. 

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

TCP 21.1 - /1

Skýringar

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til
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Fjármagnskostnaður

Varanlegir rekstrarfjármunir

Óefnislegar eignir

Vörubirgðir

Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði.

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

Verðgildi leikmanna er metið samkvæmt viðeigandi stuðlum um áramót. Heildarverðgildi leikmanna samkvæmt því mati er fært til
eignar sem óefnislegar eignir meðal fastafjármuna. Endurmat á verðgildi leikmanna (þ.e. breyting á verðgildi leikmanns miðað við
stuðul frá fyrra tímabili) færist á sérstakan endurmatsreikning meðal eiginfjárliða. 

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til
væntanlegs hrakvirðis.  

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu
og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á
kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma
eigninni í tekjuhæft ástand.

TCP 21.1 - /2
Skýringar

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. 

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á áætluðum endingartíma
á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu leikmanna er mismunur á milli söluverðs og stuðuls/bókfærðs verðs og er tekjufært/gjaldfært á 
söluári. 

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Leikmenn keyptir á hærra verði á tímabilinu en stuðull segir til um eru gjaldfærðir í reikningnum og eru því ekki afskrifaðir á
samningstíma leikmannsins.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður
mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.
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3. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:
Núverandi ár Fyrra ár 

13.314 126.495
13.314 126.495

Fjármagnsgjöld greinast þannig:
Núverandi ár Fyrra ár 

-127.911 -1.643.363
-452.237 -550.762
-580.148 -2.194.125

4.  Laun og annar starfsmannakostnaður
Núverandi ár Fyrra ár 

129.581.774 111.463.399
3.536.439 2.337.480
2.296.522 1.525.117

135.414.735 115.325.996

5.  Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

Bifreiðar

Kostnaðarverð í árslok

Afskrifað í ársbyrjun

Afskrifað á árinu

Selt og aflagt á árinu

Afskrifað í árslok

Bókfært verð í ársbyrjun

Bókfært verð í árslok

Afskriftarhlutföll 10-30%

6. Leikmenn
Fyrra ár 
4.600.000

0
1.100.000
5.700.000

-100.000

Núverandi ár
Bókfært verðleikmanna í ársbyrjun 5.700.000

Matsbreytingar 2.400.000
Bókfært verð leikmanna í árslok 8.000.000

Selt og aflagt á árinu

11.980.000                           

11.980.000                           

     11.980.000 

1-6% 20-35%

Lífeyrissjóður
Önnur launatengd gjöld
Annar starfsmannakostnaður

Laun

Kostnaðarverð í ársbyrjun      11.980.000 

Samtals

Viðbætur á árinu

Fasteignir Áhöld og tæki Samtals

11.980.000                           

Afskrifað á árinu

Samtals

Vaxtagjöld af skammtímaskuldum við lánastofnanir

Vaxtatekjur af bankainnstæðum

TCP 21.1 - /3

Skýringar

Gengistap

Samtals

     11.980.000 
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7. Vörubirgðir
Fyrra ár 

179.416
179.416

8. Viðskiptakröfur
Fyrra ár 
3.939.288

3.939.288

9. Handbært fé
Fyrra ár 

16.172.370
16.172.370

10. Eigið fé

Hlutafé Samtals

Eigið fé 1.1.2020 11.124.469 11.124.469
Endurmat leikmanna 1.100.000
Aðrar breytingar 0
Hagnaður/(tap) ársins 2.012.614

Eigið fé 1.1.2021 14.237.083 14.237.083
Endurmat leikmanna 7.800.000
Aðrar breytingar 779.106
Hagnaður/(tap) ársins 18.580.064

Eigið fé 31.12.2021 14.237.083 41.396.253

Samtals

Núverandi ár

Núverandi ár

24.902.510
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum 24.902.510

Innlendar viðskiptakröfur

Samtals 11.293.935

2.012.614

Sérstakt 
endurmat

Óráðstafað eigið fé

8.579.106

Skýringar

779.106

Erlendar viðskiptakröfur

Rekstrarvörubirgðir
405.358

TCP 21.1 - /4

11.293.935

Núverandi ár

18.580.064

7.800.000

Samtals
405.358

18.580.064

1.100.000
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11. Viðskiptaskuldir
Fyrra ár 

16.210.864
16.210.864

12. Aðrar skammtímaskuldir
Fyrra ár

Ógreidd laun og launatengd gjöld 247
-152.184

6.895.958
6.744.021

13.  Upplýsingaskrá um leikmenn

Sjá upplýsingatöflu skv. uppsetningu KSÍ í Tækjakassa

14.  Félagaskipti

Sjá félagaskiptatöflur skv. uppsetningu KSÍ í Tækjakassa

Samtals 17.778.328

2.439.740

Núverandi ár
Innlendar viðskiptaskuldir 17.778.328

Annað 0

TCP 21.1 - /5

Skuldir við opinbera aðila 467.482

Núverandi ár

Liðir, sem nema hærri upphæð en 20% af heildinni skulu sýndir sérstaklega

Samtals 2.907.222

Skýringar
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