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Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar knattspyrnudeildar UMF Fjölnis.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning knattspyrnudeildar UMF Fjölnis fyrir árið 2019. Ársreikningurinn
hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

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. 

Ábyrgð endurskoðanda við könnun
Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem byggir á könnuninni. Könnun okkar var unnin í 
samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á ársreikningum. 
Samkvæmt staðlinum eigum við að leggja fram ályktun um hvort eitthvað hafi komið fram sem bendir til annars 
en að ársreikningurinn gefi glögga mynd í samræmi við lög um ársreikninga. Staðallinn gerir jafnframt kröfu um 
að við fylgjum siðareglum.

Slík könnun felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum 
félagsins ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna og öðrum könnunaraðgerðum.  

Könnun felur ekki í sér jafn viðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega 
endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við 
endurskoðun.  Þar af leiðandi látum við álit um endurskoðun ekki í ljós.

Ályktun
Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu
félagsins á árinu, efnahag þess 31. desember 2019 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um
ársreikninga.

Kópavogur 4. mars 2020.

Delotte ehf

Jónas Gestur Jónasson
endurskoðandi



Reykjavík 4.3.2020

Í stjórn 

Árni Hermannsson (sign) Kári Arnórsson (sign)
formaður

Kristján Einarsson (sign) Kolbeinn Kristinsson (sign)

Viðar Karlsson (sign) Geir Kristinsson (sign)

Steindór Birgisson (sign Elísa Kristmannsdóttir (sign)

Hjörleifur Þórðarson (sign) Marínó Þór Jakobsson (sign)

Trausti Harðarson (sign)

Framkvæmdastjóri

Guðmundur L Gunnarsson

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Ársreikningur knattspyrnudeildar UMF Fjölnis fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um 
ársreikninga. Aðalstarfsemi UMF Fjölnis er íþróttastarf. 

Hagnaður knattspyrnudeildar UMF Fjölnis á árinu 2019 nam kr. 5.395.796. Samkvæmt
efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 33.248.707 og bókfært eigið fé í árslok er kr. 356.488.

Stjórn félagsins vísar í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun afkomu ársins.

Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar UMF Fjölnis að í ársreikningi þessum komi
fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri
ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar UMF Fjölnis
staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2019 með undirritun sinni.



Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Tekjur

Miðasala 4.695.144 8.896.348 -4.201.204 -47%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) 28.090.291 37.214.449 -9.124.158 -25%

Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) 6.682.300 10.939.583 -4.257.283 -39%

Félagaskipti 3.236.051 16.624.734 -13.388.683 -81%

Söluvarningur og veitingar 3.772.106 5.169.054 -1.396.948 -27%

Aðrar rekstrartekjur 120.303.837 115.245.864 5.057.973 4%

Heildartekjur 166.779.729 194.090.032 -27.310.303 -14%

Gjöld

Vörunotkun 12.419.631 13.866.560 -1.446.929 -10%

Laun og tengd gjöld 4 92.901.191 125.757.821 -32.856.630 -26%

Annar rekstrarkostnaður 54.674.267 57.056.170 -2.381.903 -4%

Afskriftir og niðurfærsla 165.306 0 165.306 0%

0 0%

Heildargjöld 160.160.395 196.680.551 -36.520.156 -19%

Afkoma fyrir fjármagnsliði, skatta og söluhagnað (-tap) 6.619.334 -2.590.519 9.209.853 -356%

Fjármunatekjur 3 64.822 23.767 41.055 173%

Fjármagnsgjöld 3 -1.288.360 -1.199.301 -89.059 7%

Samtals -1.223.538 -1.175.534 -48.004 4%

Hagnaður (-tap) ársins 5.395.796 -3.766.053 9.161.849 -243%

Skýring

TCP 21.1 - IXA

Rekstrarreikningur

2018 FrávikRekstrarreikningur - Tekjur 2019
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Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Eignir

Fastafjármunir

Leikmenn 5 4.300.000 4.600.000 -300.000 -7%

Varanlegir rekstrarfjármunir 5 661.222 0 661.222 0%

Fastafjármunir alls 4.961.222 4.600.000 361.222 8%

Veltufjármunir

Vörubirgðir 6 0 300.000 -300.000 -100%

Viðskiptakröfur 7 28.287.485 9.319.098 18.968.387 204%

Handbært fé 8 0 0 0 0%

Veltufjármunir alls 28.287.485 9.619.098 18.668.387 194%

Samtals eignir 33.248.707 14.219.098 19.029.609 134%

Skuldir og eigið fé

Eigið fé 9

Endurmatsreikningur leikmanna 6.500.000 6.800.000 -300.000 -4%

Óráðstafað eigið fé (Ójafnað tap) -6.143.504 -11.521.795 5.378.291 -47%

Eigið fé alls 356.488 -4.721.795 5.078.283 -108%

Skammtímaskuldir (< eða = 1 ár)

Skuldir við innlánsstofnanir 13.280.844 4.634.456 8.646.388 187%

Viðskiptaskuldir 10 6.181.801 4.808.158 1.373.643 29%

Aðrar skammtímaskuldir 11 13.429.574 9.498.279 3.931.295 41%

Skammtímaskuldir alls 32.892.219 18.940.893 13.951.326 74%

Skuldir alls 32.892.219 18.940.893 13.951.326 74%

Samtals skuldir og eigið fé 33.248.707 14.219.098 19.029.609 134%

Skýring

TCP 21.1 - IXB

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 2019 2018 Frávik
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Leyfiskerfi KSÍ

Skýringar

1.  Grunnupplýsingar félags

Nafn, rekstrarform og skipulag: Ungmennafélagið Fjölnir , Knatt. Deild

Lögheimili: Fossaleyni 1

Tímabil fjárhagsárs (frá, til) og lokadagur: 1.1.2019 - 31.12.2019

Framkvæmdastjórn félagsins:

(rekstrarstjórn: yfirstjórn félagsins)

Aðalstjórn félagsins:

(stefnumótandi ákvarðanir: eftirlitsstörf)

2.  Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

TCP 21.1 - /1

Skýringar

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til

Ársreikningur UMF Fjölnis fyrir árið 2019 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.

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

Útgáfa 2.2 - 01/11/12



Leyfiskerfi KSÍ

2.  Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Skráning tekna

Fjármagnskostnaður

Varanlegir rekstrarfjármunir

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

TCP 21.1 - /2

Skýringar

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.

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 eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að

teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.  

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.
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Leyfiskerfi KSÍ

2.  Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Óefnislegar eignir

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

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.

TCP 21.1 - /3

Skýringar

Leikmenn eru metnir á kaupverði séu leikmenn keyptir á hærra verði en stuðull segir til um, mismunur kaupverðs

og stuðuls er afskrifaður í rekstrarreikningi á samningstíma leikmanns.

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

tekjufært/gjaldfært á söluári. 

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 

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.
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Leyfiskerfi KSÍ

3. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:

2018

23.767

23.767

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

2018

-1.199.301

-1.199.301

4.  Laun og annar starfsmannakostnaður

2018

22.318.681

99.000.606

2.537.664

1.900.870

125.757.821

2019

TCP 21.1 - /4

Skýringar

2019

64.822

64.822

1.035.033

664.921

92.901.191

Laun

Verktakagreiðslur

Lífeyrissjóður

Önnur launatengd gjöld

8.922.096

82.279.141

Samtals

Aðrar vaxtatekjur

2019

Samtals

Samtals

Önnur vaxtagjöld -1.288.360

-1.288.360
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Leyfiskerfi KSÍ

5.  Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

Kostnaðarverð í árslok

Afskrifað á árinu

Afskrifað í árslok

Bókfært verð í ársbyrjun

Bókfært verð í árslok

5. Leikmenn

2018

4.900.000

0

-300.000

4.600.000

TCP 21.1 - /5

0

Skýringar

Kostnaðarverð í ársbyrjun

Áhöld og tæki Samtals

Viðbætur á árinu

826.528

165.306

826.528

165.306

826.528

661.222 661.222

2019

Bókfært verðleikmanna í ársbyrjun 4.600.000

165.306

Matsbreytingar -300.000

Bókfært verð leikmanna í árslok 4.300.000

Afskrifað á árinu
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Leyfiskerfi KSÍ

6. Vörubirgðir

2018

300.000

300.000

7. Viðskiptakröfur

2018

9.319.098

9.319.098

Samtals

0

0

2019

Erlendar viðskiptakröfur

Samtals 28.287.485

TCP 21.1 - /6

Skýringar

2019

Innlendar viðskiptakröfur 26.408.052

1.879.433

Rekstrarvörubirgðir
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Leyfiskerfi KSÍ

8. Handbært fé

2018

0

0

9. Eigið fé

Hlutafé Samtals

Eigið fé 1.1.2018 -155.742

Endurmat leikmanna -800.000

Tap ársins -3.766.053

Eigið fé 1.1.2018 0 -4.721.795

Endurmat leikmanna -300.000

Tap ársins 5.395.796

Eigið fé 31.12.2019 0 356.488

10. Viðskiptaskuldir

2018

4.808.158

4.808.158

11. Aðrar skammtímaskuldir

2018

Ógreidd laun og launatengd gjöld 3.120.637

Fyrirframinnheimtar tekjur 6.377.642

9.498.279

5.395.796

-800.000

6.500.000 -6.143.512

-300.000

6.800.000

TCP 21.1 - /7

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

Samtals 13.429.574

Skýringar

2019

10.420.313

-3.766.053

Sérstakt 

endurmat
Ójafnað tap

7.600.000 -7.755.742

-11.521.795

3.009.261

Innlendar viðskiptaskuldir 6.181.801

Skýringar

TCP 21.1 - /8

2019

0

2019

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum 0

Samtals 6.181.801

Samtals
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Leyfiskerfi KSÍ

12. Viðskipti við tengda aðila (hluthafa, eigendur, tengd fyrirtæki, stjórn, stjórnarmenn)

Viðskipti við tengd félög árið 2019:

25.100.000 0

25.100.000 0

Viðskipti við tengd félög árið 2018:

 

13.153.000 0

13.153.000 0

12.  Upplýsingaskrá um leikmenn

Sjá upplýsingatöflu skv. uppsetningu KSÍ í Tækjakassa

13.  Félagaskipti

Sjá félagaskiptatöflur skv. uppsetningu KSÍ í Tækjakassa

Kröfur Skuldir

0

0

0

0Aðalstjórn UMF Fjölnir ..............................................

Seld þjónusta 

og vörur
Kröfur Skuldir

16.000.000

0

0

16.000.000Aðalstjórn UMF Fjölnir ..............................................

Styrkir

Styrkir
Seld þjónusta 

og vörur

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og

fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru

verulega háðir félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á

sambærilegum grundvelli og viðskipti við ótengda aðila.

TCP 21.1 - /9

Skýringar

Nafn

Aðalstjórn UMF Fjölnis

Eðli og umfang viðskipta

Styrkur frá aðalstjórn til knattspyrnudeildar
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