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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

Meistaraflokkur kvenna

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?







Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Tekjur
Miðasala 4.455.096 1.447.398 3.007.698 208%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) 0 0 0 0%

Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) 0 0 0 0%

Söluvarningur og veitingar 0 0 0 0%

Leigutekjur 0 0 0 0%

Aðrar rekstrartekjur 130.362.142 110.330.852 20.031.290 18%

Heildartekjur 134.817.238 111.778.250 23.038.988 21%

Gjöld
Vörunotkun 3.194.141 2.829.495 364.646 13%

Laun og tengd gjöld 4 80.755.960 66.330.365 14.425.595 22%

Rekstur mannvirkja 4.609.410 7.141.359 -2.531.949 -35%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 1.140.732 928.777 211.955 23%

Annar rekstrarkostnaður 47.278.159 37.029.496 10.248.663 28%

Afskriftir og niðurfærsla 0 0 0 0%

0 0%

Heildargjöld 136.978.402 114.259.492 22.718.910 20%

Afkoma fyrir fjármagnsliði, skatta og söluhagnað (-tap) -2.161.164 -2.481.242 320.078 -13%

Fjármunatekjur 3 33.378 4.138 29.240 707%

Fjármagnsgjöld 3 -7.202 0 -7.202 0%

Samtals 26.176 4.138 22.038 533%

Hagnaður (-tap) ársins -2.134.988 -2.477.104 342.116 -14%

Skýring

TCP 21.1 - IXA

Rekstrarreikningur

2021 FrávikRekstrarreikningur - Tekjur 2022
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Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %

Eignir
Fastafjármunir

Leikmenn 5 2.200.000 800.000 1.400.000 175%

Fastafjármunir alls 2.200.000 800.000 1.400.000 175%

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur 6 555.305 555.305 0 0%

Handbært fé 7 6.324.282 6.601.405 -277.123 -4%

Veltufjármunir alls 6.879.587 7.156.710 -277.123 -4%

Samtals eignir 9.079.587 7.956.710 1.122.877 14%

Skuldir og eigið fé
Eigið fé 8

Hlutafé 0 0 0 0%

Endurmatsreikningur leikmanna 1.500.000 100.000 0 0%

Óráðstafað eigið fé (Ójafnað tap) 3.254.335 5.389.323 -2.134.988 -40%

Eigið fé alls 4.754.335 5.489.323 -734.988 -13%

Langtímaskuldir og skuldbindingar  (> 1 ár)
Aðrar langtímaskuldir og skuldbindingar 9 4.325.252 2.325.252 2.000.000 86%

Langtímaskuldir og skuldbindingar alls 4.325.252 2.325.252 2.000.000 86%

Skammtímaskuldir (< eða = 1 ár)
Aðrar skammtímaskuldir 10 0 142.135 -142.135 -100%

Skammtímaskuldir alls 0 142.135 -142.135 -100%

Skuldir alls 4.325.252 2.467.387 1.857.865 75%

Samtals skuldir og eigið fé 9.079.587 7.956.710 1.122.877 14%

Skýring

TCP 21.1 - IXB

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 2022 2021 Frávik
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Leyfiskerfi KSÍ

2022 2021

Afkoma fyrir fjármagnsliði og skatta -2.161.164 -2.481.242

Bakfærðir rekstrarliðir -85.971 -2.134.248

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda -142.135 -649.998

Handbært fé frá rekstri án vaxta -2.389.270 -5.265.488

Innborgaðar vaxtatekjur 33.378 4.138

Greiddir vextir -7.202 0

-2.363.094 -5.261.350

Fjárfestingahreyfingar
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna 85.971 1.934.248

85.971 1.934.248

Fjármögnunarhreyfingar
Tekin ný langtímalán 2.000.000 0

Afborganir langtímalána 0 0

2.000.000 0

Aukning (minnkun)  handbærs fjár -277.123 -3.327.102

Handbært fé í upphafi árs 6.601.405 9.928.507

Handbært fé í lok árs 6.324.282 6.601.405

TCP 21.1 - IXC

Yfirlit um sjóðstreymi

Fjárfestingahreyfingar alls

Fjármögnunarhreyfingar alls

Rekstrarhreyfingar

Handbært fé frá rekstri
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Leyfiskerfi KSÍ

Skýringar

1.  Grunnupplýsingar félags

Nafn, rekstrarform og skipulag: Knattspyrnudeild UMFN
Lögheimili: Afreksbraut 10
Tímabil fjárhagsárs (frá, til) og lokadagur: 1.1. 2022 - 31.12.2022

Framkvæmdastjórn félagsins:
(rekstrarstjórn: yfirstjórn félagsins)

Ingi Þórisson Framkvæmdastjóri

Aðalstjórn félagsins:
(stefnumótandi ákvarðanir: eftirlitsstörf)

Brynjar Freyr Garðarsson Formaður 2023
Styrmir Gauti Fjeldsted Meðstjörnandi 2023
Viðar Einarsson Gjaldkeri 2023
Haukur Aðalsteinsson Formaður meistaraflokksráð 2023
Styrmir Hafliðason Formaður barna og unglingaráð 2023

2.  Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Eignarhlutar í dóttur- og hlutdeildarfélögum

TCP 21.1 - /1

Skýringar

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til

Ársreikningur Knattspyrnudeildar UMFN fyrir árið 2022 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. 

Dótturfélög eru félög þar sem móðurfélagið fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar móðurfélagið hefur vald til
ákvörðunartöku um fjármál og rekstur dótturfélagsins. Hlutdeildarfélög eru félög þar sem móðurfélagið er í
aðstöðu til að hafa veruleg áhrif á stjórnun þeirra. Veruleg áhrif eru til staðar þegar félagið tekur þátt í ákvörðunum
um fjármál og rekstur hlutdeildarfélaga. Eignarhlutar í dóttur- og hlutadeildarfélögum er færðir samkvæmt
hlutdeildaraðferð og eru eignarhlutar í hlutdeildarfélögum færðir á kostnaðarverði að teknu tilliti til hlutdeildar í
rekstri og virðisrýrnunar einstakra fjárfestinga. Tap dótturfélaga umfram hlutdeild er aðeins gjaldfært hafi félagið
gengist í ábyrgð eða stofnað til skuldbindinga fyrir þeirra hönd.
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Leyfiskerfi KSÍ

2.  Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Viðskiptavild

Skráning tekna

Leigusamningar

Fjármagnskostnaður

Varanlegir rekstrarfjármunir

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

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

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.

Viðskiptavild er færð til eignar og annað hvort afskrifuð með kerfisbundnum hætti, þó ekki á lengri tíma en 20
árum, eða metin með tilliti til virðisrýrnunar á reikningsskiladegi. Við mat á virðisrýrnun er notað vænt fjárstreymi
sem fært hefur verið til núvirðis. Við núvirðisútreikning er notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðaltali
fjármagnskostnaðar, þ.e. kostnaði skulda og eigin fjár að teknu tilliti til skatta. Ef gangvirði viðskiptavildar (núvirt
vænt fjárstreymi) reynist lægra en bókfært verð er mismunurinn færður til gjalda.

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.  

Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigusamningar þegar samningsskilmálar gera ráð fyrir að
verulegur hluti áhættunnar og hagur af eignarréttindum er framseldur leigukaupa. Eignir samkvæmt fjármögnunar-
og kaupleigusamningum eru færðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna og afskrifaðar á líftíma þeirra.
Skuldbinding við leigusala er færð til skuldar í efnahagsreikningi. Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem
rekstrarleigusamningar og leigugreiðslur gjaldfærðar á því tímabili sem þær tilheyra.  
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Leyfiskerfi KSÍ

2.  Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Óefnislegar eignir

Vörubirgðir

Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði.

Verðbréf

Viðskiptakröfur

Langtímaskuldir

Viðskiptaskuldir

Skuldbindingar

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

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.

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.

Markaðsverðbréf eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og keypt í þeim tilgangi að hagnast á
skammtímaverðbreytingum. Markaðsverðbréf eru færð á markaðsverði og færist matsbreyting í rekstrarreikning á
því tímabili sem hún fellur til.

TCP 21.1 - /3

Skýringar

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

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 

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur sem áætlað er að eiga fram á gjalddaga eru metnar á kostnaðarverði að teknu
tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs
reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna
langtímalána eru færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til
gjalda á lántökuári.

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

3. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:
Fyrra ár 

4.138
4.138

Fjármagnsgjöld greinast þannig:
Fyrra ár 

0
0

4.  Laun og annar starfsmannakostnaður
Fyrra ár 

64.469.812

1.041.626
818.927

66.330.365

Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda félagsins á árinu 2022 námu 5,7 milljónum króna.

5. Leikmenn
Fyrra ár 

500.000
200.000
100.000
800.000

6. Viðskiptakröfur
Fyrra ár 

555.305

555.305

Núverandi ár
-7.202

TCP 21.1 - /4

Skýringar

-7.202
Vaxtagjöld af skammtímaskuldum við lánastofnanir

33.378

Samtals

Núverandi ár
33.378Vaxtatekjur af bankainnstæðum

Samtals

Samtals 555.305

944.160
780.596

Erlendar viðskiptakröfur

80.755.960

Laun
Hlunnindi
Lífeyrissjóður
Önnur launatengd gjöld
Annar starfsmannakostnaður

79.031.204
0

Samtals

Núverandi ár

Núverandi ár
Innlendar viðskiptakröfur 555.305

Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast

Núverandi ár
Bókfært verðleikmanna í ársbyrjun 800.000
Eignfærðir leikmenn á árinu
Matsbreytingar 1.400.000
Bókfært verð leikmanna í árslok 2.200.000
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Leyfiskerfi KSÍ

7. Handbært fé
Fyrra ár 
6.601.405
6.601.405

8. Eigið fé

Samtals

Eigið fé 1.1.2021 7.866.427
Endurmat leikmanna 100.000
Hagnaður/(tap) ársins -2.477.104
Eigið fé 1.1.2022 5.489.323
Endurmat leikmanna 1.400.000
Hagnaður/(tap) ársins -2.134.988
Eigið fé 31.12.2022 4.754.335

9. Aðrar langtímaskuldir og skuldbindingar
Fyrra ár 

2.325.252

2.325.252

10. Aðrar skammtímaskuldir
Fyrra ár

Ógreidd laun og launatengd gjöld 142.135
142.135

-2.134.988

100.000

1.500.000 3.254.335

1.400.000
100.000 5.389.323

-2.477.104

Sérstakt 
endurmat

Óráðstafað 
eigið fé

0 7.866.427

Núverandi ár

Samtals 0

TCP 21.1 - /5

Skýringar

Samtals 4.325.252

4.325.252
Annað

Núverandi ár
Skuldir vegna félagaskipta
Skuld við aðalstjórn

0

6.324.282

Núverandi ár
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum 6.324.282
Samtals
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