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FORMANNSPISTILL Í LOK HEIMSFARALDURS
Fyrir tæpu ári síðan var undirritaður kallaður frekar óvænt til forystustarfa fyrir KR, nokkuð
sem var útilokað að skorast undan. Framtíð félagsins virtist mér þá nokkuð björt, þó að ýmis
teikn væru á lofti, sem erfitt var að lesa í á tímum heimsfaraldurs. Það hefur og komið á daginn
að leiðin áfram hefur hvorki verið bein eða greið.
Eftir nokkur mjög sigursæl ár hjá félaginu – ekki síst í körfuknattleik – en einnig í knattspyrnu
og fleiri greinum, þá var staðan orðin mun þyngri. COVID-19 heimsfaraldurinn tók völdin í
byrjun mars 2020, og í lok árs var staða KR gjörbreytt. Stórar ákvarðanir höfðu verið teknar af
sóttvarnaryfirvöldum og íþróttahreyfingunni, bæði tengdar einstökum leikjum, en einnig
varðandi niðurstöður stærstu mótanna, og sumar þeirra voru verulega umdeildar, þar sem
hagsmuna KR var ekki gætt. Samkomubann með takmörkunum á aðsókn áhorfenda, og jafnvel
niðurfellingu á leikjum þýddi að mikilvægur hluti af tekjustofnum stóru deildanna hvarf, svo
að grípa þurfti til neyðarráðstafana ef ekki átti illa að fara. Þær aðgerðir tókust þó eftir atvikum
nokkuð vel.
Staðan var því enn vel viðunandi í byrjun árs 2021, ekki síst eftir að styrkir sem um munaði
fengust frá ríkisvaldinu til mótvægis tekjutapi vegna COVID-19 á árinu 2020. Faraldurinn
reyndist þó lífseigari en flestir áttu von á, og árið 2021 hefur reynst jafn erfitt og fyrirrennari
þess, en stuðningur því til mótvægis hefur alls ekki verið sá sami. Það er fyrst núna vorið 2022,
í aðdraganda aðalfundar KR fyrir 2021, sem faraldurinn hefur verið að gefa eftir hjá okkur. Því
tókst okkur að fagna með velheppnuðu þorrablóti í síðasta mánuði sem var eins og oft áður í
öflugum höndum KR-kvenna. Það var ótrúlega gaman að skemmta sér aftur með KR-ingum.
Þegar horft er tilbaka, þá tel ég að líklega hafi ekkert af stóru félögunum á Íslandi farið verr út
úr heimsfaraldrinum en KR. Þar ræður úrslitum hve stór hluti tekna stóru deildanna okkar er
sóttur í aðsókn og þjónustu í kringum leiki. KR hefur alltaf getað treyst á góða aðsókn í
knattspyrnu og körfubolta – yfirleitt verið á toppnum eða a.m.k. við toppinn í aðsókn. Þegar
stórum hluta af þeim tekjum sem þetta skapar er kippt í burt, þá munar verulega um það í
heildardæminu. Fjárhagur deildanna er því mun veikari en ella í dag. Stuðningur KR-inga og
Vesturbæinga núna við endurreisn deildanna er því ótrúlega mikilvægur. Þessi velvilji kom
t.a.m. berlega í ljós á styrktarkvöldinu sem knattspyrnudeildin hélt sl. haust sem skilaði
glæsilegum árangri, og styrkti undirstöður deildarinnar mikið. Þetta er vissulega leið sem fleiri
deildir ættu að reyna við. Góð mæting á Meistaravelli til að styðja stelpurnar og strákana okkar
í baráttu þeirra fyrir sigrum er annað lykilatriði í þessari endurreisn.
Uppbygging á KR-svæðinu hefur verið í lágmarki síðustu 20 árin og KR hefur fyrir vikið farið
úr því að vera með glæsilegustu æfinga- og keppnisaðstöðu landsins í að vera félag með annars
flokks aðstöðu sem á erfitt með að veita Vesturbænum þá þjónustu sem metnaður félagsins
stendur til og hverfið væntir. Ef fasteignamat íþróttamannvirkja eftir hverfum í Reykjavík er
lagt til grundvallar, þá er Vesturbærinn á botninum. Við slíkt verður ekki unað lengur. Stærsta
mál félagsins okkar er því án nokkurs efa nýtt deiliskipulag fyrir KR-svæðið.
Grenndarkynningu þess lauk fyrir páskana og því ætti að vera stutt í að Skipulags- og
samgönguráð Reykjavíkurborgar leggi lokahönd á það. Farsæl niðurstaða hér er fjöregg
félagsins okkar. Ef allt gengur að óskum vonumst við til að fyrstu framkvæmdir geti farið í
gang á KR-svæðinu fyrir lok þessa árs. Gert er ráð fyrir að bygging fjölnota íþróttahúss
meðfram gervigrasvellinum sé fyrsti áfanginn, sbr. samning KR og borgarinnar sem
undirritaður var fyrir tæpu ári. Í beinu framhaldi af því þurfa svo framkvæmdir við nýjan
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leikvang, og íbúðar- og þjónustuhúsnæðið að fara í gang, svo og aðrir áfangar eins fljótt og unnt
er.
KR er fjölgreina íþróttafélag. Auk knattspyrnunnar og körfuknattleiksins, starfa 9 íþróttadeildir
og 3 deildir byggðar á öðrum grunni, undir merki KR. Ef allt gengur að óskum varðandi
fyrirhugaðar framkvæmdir, þá ættu flestar deildir félagsins að geta fengið viðunandi
æfingaaðstöðu á KR-svæðinu á næstu árum, bæði fyrir karla- og kvennaflokka sína. Hér eru þó
skíði og sund frátalin – af eðlilegum ástæðum – skíðabrekkur eða sundlaug eru ekki á dagskrá.
Uppbygging KR-svæðisins er stóra mál félagsins, en við megum ekki gleyma þeim byggingum
á svæðinu, sem eiga að þjóna okkur áfram. Viðhald þeirra hefur setið á hakanum undanfarin ár,
svo að þar bíða stór verkefni, ekki síst tengd stóra keppnissalnum. Ljós, hljóðkerfi,
áhorfendabekkir, salerni, búningsklefar og inngangar, allt þarfnast þetta töluverðrar
endunýjunar til að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru í dag.
Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá KR-ingum að verulegar breytingar hafa orðið á
starfsliði félagsins í vetur. Bjarni Guðjónsson tók við stöðu framkvæmdastjóra af Jónasi
Kristinssyni, sl. haust. Í framhaldi af því var Pálmi Rafn Pálmason ráðinn íþróttastjóri og
Þórunn Hilda Jónasdóttir markaðs- og viðburðastjóri. Loks hefur Lilja Guðrún Jóhannesdóttir
verið ráðin í innheimtu og bókhald. Þið eruð öll boðin velkomin til starfa hjá KR. Félagið væntir
mikils af ykkur á næstu árum.
Nú eru aðeins 2 ár í að félagið okkar kæra, elsta íþróttafélag landsins, haldi upp á 125 ára afmæli
sitt. KR er ekki bara elst, heldur er það jafnframt eitt stærsta íþróttafélag landsins og það
sigursælasta í lykilgreinum félagsins, knattspyrnu og körfuknattleik. Síðustu árin hefur þó
hallað nokkuð á, einkum hjá kvenfólkinu. Markmið okkar fyrir 125 ára afmælið hlýtur að vera
að komast áleiðis með að bæta aðstöðuna hjá okkur og skapa með því sterkari undirstöðu fyrir
frekari sigrum bæði hjá stelpunum og strákunum okkar í hinum ýmsu íþróttagreinum sem
stundaðar eru undir merki KR. Góð aðstaða til æfinga og keppni skiptir þar lykilmáli.
Að lokum vil ég þakka því góða fólki, sem setið hefur með mér í aðalstjórn KR síðastliðið ár,
fyrir samstarfið og frábær kynni. Og ekki vil ég heldur gleyma þeim mikla fjölda sjálfboðaliða
og stuðningsmanna KR sem skila félaginu svo miklu óeigingjörnu starfi til að tryggja að KR
geti haldið forystuhlutverki sínu. Þið eigið stóran þátt í því að KR er og verður eitt af öflugustu
íþróttafélögum landsins.
Áfram KR.
Lúðvík S. Georgsson, formaður KR
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Aðalreikningur
Knattspyrnufélags Reykjavíkur
2021

Áritun endurskoðanda

Framanskráðan aðalrekstrar- og aðalefnahagsreikning Knattspyrnufélags Reykjavíkur
sem saminn er eftir ársreikningum aðalstjórnar og deilda félagsins
hef ég endurskoðað.

Reykjavík, 4. apríl 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Lúðvík S. Georgsson
Formaður KR

Rósa Hrönn Árnadóttir
Gjaldkeri aðalstjórnar KR

Bjarni Guðjónsson
Framkvæmdastjóri KR
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AÐALREKSTRARREIKNINGUR
2021

2021

2020

Húsa- og vallarleiga ...........................................................

97.944.487

90.374.637

Opinber framlög vegna rekstrar ..........................................

179.799.818

112.336.524

222.310.671

239.325.851

30.726.608

23.973.468

158.171.955

102.396.703

688.953.539

568.407.183

191.130.929

164.166.150

12.935.962

21.606.268

Skýr.

Tekjur

Æfinga- og árgjöld ofl. .......................................................

1

Íþróttamót ...........................................................................
Aðrar tekjur .........................................................................

2

Tekjur alls

Gjöld
Rekstur mannvirkja .............................................................

3

Styrkir til deilda ...................................................................
Kennsla og þjálfun ..............................................................

4

292.288.429

226.029.153

Íþróttamót ............................................................................

5

99.637.601

92.143.118

2.456.294

2.927.426

6

63.318.320

63.717.706

661.767.535

570.589.821

27.186.004

-2.182.638

Vaxtatekjur og arður ...........................................................

3.485.220

3.712.327

Vaxtagjöld og verðbætur .....................................................

-12.728.372
-9.243.152

-11.360.956
-7.648.629

17.942.852

-9.831.267

Afskriftir ..............................................................................
Annar kostnaður ..................................................................

Gjöld alls

Afkoma fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) alls

Hagnaður/-tap
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AÐALEFNAHAGSREIKNINGUR
EIGNIR

Skýr.

Fastafjármunir

2021

2020

Mannvirki:
Íþróttahús nýrri hluti, kostnaðarverð ..........................

762.860.000

727.760.000

íþróttahús eldri hluti, fasteignamat ..............................

160.800.000

153.250.000

Íþróttasvæði, fasteignamat ...........................................

323.100.000

307.150.000

Félagsheimili, fasteignamat .........................................

152.850.000

145.650.000

Þrekmiðstöð, fasteignamat ...........................................

120.500.000

114.950.000

Áhorfendastúka kostnaðarverð ....................................

59.397.000

59.397.000

Mannvirki í Skálafelli ..................................................

8.673.349

8.673.349

Frostaskjól 4, íbúð fasteignamat .................................

82.500.000

76.800.000

7.193.876
1.677.874.225

7.193.876
1.600.824.225

16.975.182
16.975.182

15.671.867
15.671.867

Fastafjármunir

1.694.849.407

1.616.496.092

Sjóður og bankainnistæður ..........................................

59.573.448

53.323.297

Verðbréf .......................................................................

72.938.116

61.660.078

Útistandandi skuldir ....................................................

74.854.290

37.561.059

Birgðir .........................................................................

3.623.238

2.976.185

210.989.092

155.520.619

1.905.838.499

1.772.016.711

Gervigras, kostnaðarverð ............................................
Mannvirki:
Aðrar eignir:
Ýmsar eignir .................................................................
Aðrar eignir :

7

Veltufjármunir

Veltufjármunir

EIGNIR ALLS

10

31. desember 2021
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
2021

2020
1.602.112.935

Eigið fé

1.703.331.023
1.703.331.023

1.602.112.935

Skuldabréf ....................................................................

89.175.790

84.046.892

Langtímaskuldir

89.175.790

84.046.892

Lánadrottnar ................................................................

84.226.756

63.759.316

Fyrirfram innheimtar tekjur .........................................

19.517.930

18.240.568

Næsta árs afborganir langtímaskulda .........................

9.587.000

3.857.000

Skammtímaskuldir

113.331.686

85.856.884

Skuldir alls

202.507.476

169.903.776

1.905.838.499

1.772.016.711

Skýr.

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ......................................................

8

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ ALLS
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SUNDURLIÐANIR OG SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI

1.

2.

3.

4.

Æfinga- og árgjöld o.fl.

2021

2020

Æfinga- og árgjöld ................................................................

119.031.298

103.443.003

Sölulaun getraunaseðla ........................................................

898.701

2.901.281

Sjálfaflafé, styrkir og gjafir ...................................................

102.380.672

132.981.567

Æfinga- og árgjöld o.fl.

222.310.671

239.325.851

Flugelda- og veitingasala, minjagjafir, ofl. ..........................

13.387.390

17.999.040

Ágóðahluti af Lottó ...............................................................

19.068.551

15.587.553

Sjónvarp - útvarp ..................................................................

15.551.667

16.811.072

Tekjur fótbolta v/félagaskipta ...............................................

53.076.182

7.011.477

Tekjur fótbolta v/Evrópukeppni ............................................

23.694.400

21.521.484

Íþróttaskóli barnanna ...........................................................

2.002.430

856.200

Þjónustutekjur v/skrifstofu KR ..............................................

6.000.000

6.000.000

Aðrar tekjur ...........................................................................

25.391.335

16.609.877

Aðrar tekjur alls

158.171.955

102.396.703

Laun og launatengd gjöld .....................................................

104.351.165

94.191.601

Rafmagn og hiti .....................................................................

7.978.255

6.838.136

Reiknuð afnot af borgarmannvirkjum ...................................

41.780.000

39.790.000

Viðhald ..................................................................................

25.665.582

13.703.861

Fasteignagjöld og öryggisvarsla ..........................................

5.781.798

4.644.606

Annar kostnaður vegna reksturs mannvirkja ........................

Rekstur mannvirkja alls

5.574.129
191.130.929

4.997.946
164.166.150

Þjálfarar ................................................................................

271.353.750

210.463.376

Búningar og áhöld ................................................................

12.034.875

9.587.514

Annar kostnaður vegna þjálfunar .........................................

8.899.804

5.978.263

292.288.429

226.029.153

Aðrar tekjur

Rekstur mannvirkja

Kennsla og þjálfun

Kennsla og þjálfun alls
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5.

Íþróttamót

2021

Þátttökugjöld og tap af mótum ..............................................

14.964.071

8.929.573

Ferðir og námskeið ...............................................................

9.271.156

28.875.343

Annar kostnaður vegna þátttöku á íþróttamótum .................

75.402.374

54.338.202

99.637.601

92.143.118

Fundir,uppskeruhátiðir o.þ.h. ...............................................

602.961

419.208

Prentun og ritföng .................................................................

439.170

373.481

Póstur og sími .......................................................................

1.747.404

1.490.919

Tölvu- og hugbúnaður ..........................................................

3.082.820

3.622.239

Akstur og bifreiðakostnaður ..................................................

10.584.090

9.801.797

Auglýsingar ...........................................................................

911.236

1.096.667

Verðlaun og heiðursveitingar ...............................................

5.380.303

1.823.572

Íþróttamót alls
6.

7.

Annar kostnaður

Gjöld til ráða og sambanda ..................................................

382.225

506.625

Kostnaður vegna vörusölu ....................................................

11.368.668

13.285.274

Félagaskiptagjöld og umboðslaun ........................................

11.391.244

3.697.318

Þjónustugjöld deilda v/skrifstofu KR ....................................

6.000.000

6.000.000

Ýmis kostnaður ......................................................................

Annar kostnaður alls

11.428.199
63.318.320

21.600.606
63.717.706

Íþróttáhöld og búningar ........................................................

5.536.627

3.088.538

Húsbúnaður og önnur áhöld .................................................

3.279.007

3.643.341

Verðgildi leikmanna ..............................................................

6.404.548

7.184.988

Hlutabréfaeign ......................................................................

1.755.000
16.975.182

1.755.000
15.671.867

Óráðstafað eigið fé 1.1. ........................................................

1.603.141.761

1.581.695.374

Endurmat ..............................................................................

82.246.410

30.248.828

Rekstrarniðurstaða tímabils ..................................................

17.942.852
1.703.331.023

-9.831.267
1.602.112.935

Ýmsar eignir

Ýmsar eignir alls
8.

2020

Óráðstafað eigið fé

Óráðstafað eigið fé alls
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Aðalstjórn

Skýrsla aðalstjórnar KR um helstu viðfangsefni starfsárið 2021 – 2022
Á fyrsta fundi nýkjörinnar aðalstjórnar var samþykkt eftirfarandi verkaskipting aðalstjórnar.
Lúðvík S. Georgsson, formaður, sem kosinn var á aðalfundi, Þórhildur Garðarsdóttir varð
varaformaður, Jón Bjarni Kristjánsson ritari og Rósa Hrönn Árnadóttir gjaldkeri.
Meðstjórnendur urðu Guðrún Kristmundsdóttir, Árni Geir Magnússon og Erling Freyr
Guðmundsson. Þá var sú tilhögun höfð að varamenn, þau Magnús Ingimundarson, Guðmundur
Óskar Pálsson og Helga María Garðarsdóttir sátu fundi stjórnar. Jafnframt var ákveðið að fjölga
fundum stjórnarinnar a.m.k. til að byrja með vegna fyrirsjáanlegra anna. Aðalstjórn hefur
fundað 14 sinnum þegar þetta er ritað á starfsárinu og verður nú í aðalatriðum greint frá helstu
viðfangsefnum hennar, þótt þau séu ekki tæmandi talin.
Strax í upphafi lá fyrir stjórn að takast á við þær áskoranir sem fylgdu því að framkvæmdastjóri
félagsins hafði sagt starfi sínu lausu. Stjórnarmenn fengu það verkefni að setja sig inn í starfsemi
skrifstofunnar og nutu góðrar leiðsagnar Ingólfs Más Ingólfssonar fjármálastjóra félagsins.
Stjórn gerði þann vilja sinn ljósan að fá nákvæmari upplýsingar um fjármál félagsins og deilda
þess inn á sitt borð.
Gengið var frá starfslokum við framkvæmdastjóra sem og við aðra starfsmenn skrifstofunnar
en brýnt þótti að skipuleggja hana upp á nýtt og þá í samvinnu við nýjan framkvæmdastjóra.
Stjórn ákvað að ráða Bjarna Guðjónsson til starfa í stöðu framkvæmdastjóra félagsins og hefur
samstarf við hann verið mjög gott. Sama er að segja af nýju starfsfólki skrifstofunnar.
Fjármál félagsins voru stjórn einkar hugleikin og voru þau fastur liður á fundum stjórnarinnar.
Aðalstjórn hefur haft nokkrar áhyggjur af stöðu einstakra deilda í fjármálum og hefur unnið að
því, ásamt skrifstofu, að tryggja ábyrgan rekstur deilda og félagsins alls. Hins vegar varð
snemma ljóst að áhrifa heimsfaraldursins gætti á starfsemi deildanna og hélt faraldurinn áfram
að vinna félaginu skráveifur. Ennþá er ekki útséð með hvort frekari styrkja njóti við frá hinu
opinbera en stjórn er vongóð um að þeir kunni að raungerast.
Aðalstjórn ákvað strax að skipa sérstaka byggingarnefnd, sem er þó ekki fastanefnd í félaginu.
Framundan eru miklir framkvæmda- og uppbyggingartímar hjá félaginu og voru þau málefni í
brennipunkti stjórnarinnar. Hins vegar var ljóst að verkið væri slíkt að umfangi að sérstakrar
nefndar væri þörf og var Árni Geir Magnússon settur yfir 7 manna nefnd. Nefndin hefur unnið
að því að koma málum félagsins áfram hjá borgaryfirvöldum og hefur starfað með
verkfræðistofum, arkitektum og öðru góðu fólki í því augnamiði. Stærsti áfanginn var unninn á
árinu þegar borgin samþykkti loks að raungera viljayfirlýsingu sína og svo samstarfssamning
við félagið og auglýsa tillögu félagsins að breyttu deiliskipulagi fyrir KR-svæðið í Vesturbæ.
Þrátt fyrir að vænta megi gjörbreytts aðbúnaðar hjá félaginu í náinni framtíð var áfram unnið
að því að betrumbæta þá aðstöðu sem við nú eigum. Löngu er orðið ljóst að hún er sprungin og
varð það til þess að nýrri deild innan KR, taekwondo, var fundinn staður utanhúss. C-salurinn
var hins vegar verulega bættur og er þar nú aðstaða fyrir afreksfólk okkar þvert á allar deildir.
Þetta var hægt með góðum stuðningi Framtíðarsjóðs KR og KR kvenna. Þá var unnið að því að
setja upp og bæta markatöfluna/vallarklukkuna á KR-vellinum og tryggja styrk hennar fyrir
veðrum. Þá hefur framkvæmdastjórn, sem vinnur í umboði aðalstjórnar, unnið að úrbótum á Bsalnum. Reykjavíkurborg hefur skipað sérstakan fulltrúa til þess að vera félaginu innan handar
með viðhald íþróttamannvirkja en erfiðlega hefur gengið að fá fjármagni veitt til verksins.
Lesendur þessarar árskýrslu veita því væntanlega athygli að félagsheimili okkar hefur tekið
nokkrum stakkaskiptum en húsgögn og búnaður frá Hótel Sögu hafa hlotið endurnýjun lífdaga
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hjá KR, þótt félagsmenn syrgi sennilegast snautleg örlög Bændahallarinnar. Aðalstjórn hefur
þó ekki ennþá séð sér fært að ráðast í umfangsmeiri endurbætur að svo stöddu og vonar að þeim
megi hrinda í framkvæmd á nýju starfsári.
Eitt viðhaldsmálið varð stærra og umdeildara en önnur en það var lagfæring á gervigrasvelli
félagsins. Grasið sem lagt hafði verið á völlinn var gallað en það stóð utan ábyrgðar
framleiðanda. Því féll það í skaut borgarinnar að leggja nýtt gras, en slysahætta var orðin af
gamla grasinu. KR var ekki eina félagið sem glímdi við þetta vandamál en það sem átti að taka
nokkrar vikur teygðist úr hófi. Skrifstofa félagsins var iðin í að ýta á eftir framkvæmdum við
borgina og verktakann sem færst hafði heldur mikið í fang, en naut jafnframt lítillar velvildar
veðurguða. Langan tíma tók því að koma grasinu á völlinn og riðluðust æfingar, sérstaklega
yngri flokka, verulega fyrir vikið. Horfir nú til betri vegar.
Þrátt fyrir seinagang borgarinnar í málefnum félagsins stóð ekki upp á KR að koma yngsta
fólkinu á Ægisborg í skjól þegar myglusveppur greindist í húsnæði þeirra. Félagsheimili KR
gegndi því hlutverki leikskóla fyrir yngstu KR-ingana drjúgan hluta vetrar á meðan
húsnæðismálum þeirra var fundin varanlegri lausn. Það er engin nýlunda að félagið hlaupi undir
bagga með borginni í þjónustu við íbúa Vesturbæjarins og verður svo örugglega áfram um
ókomin ár.
Aðalstjórn hafði mörg önnur og margvísleg mál með höndum á starfsárinu. Þannig var unnið
að endurskoðun allra verkferla félagsins, ef athugasemdir kæmu fram um eitthvað misjafnt í
málefnum sem félagið varðar. Aðalstjórn sendi að venju fulltrúa á aðalfund ÍBR á árinu og tók
þátt í starfinu sem þar fer fram. Til stjórnar ÍBR valdist svo KR-ingurinn Björn Björgvinsson
sem hefur gengt því starfi áður. Aðalstjórn telur mikilvægt að félagið haldi vel á spöðunum í
samstarfi við önnur félög og bandalög og brýnt að gott fólk veljist til starfa svo hagur okkar
megi vænkast áfram. Þá var unnið að markaðsmálum félagsins, vörumerkjarétti þess,
endurnýjun á samstarfssamningum við birgja, fundað með íbúum Vesturbæjar vegna
uppbyggingamálefna félagsins og fundað með formönnum allra deilda um innra starf þess. Það
var því af nógu að taka á árinu og verður svo áfram fyrir næstu stjórn.
Að þessu sögðu vill aðalstjórn þakka starfsfólki KR, ásamt hinum mörgu sjálfboðaliðum og
stjórnarmönnum deilda sem starfa innan raða félagsins fyrir ómetanleg störf í þágu félagsins.
Þá vill stjórnin minnast allra þeirra ágætu KR-inga sem féllu frá á árinu og er sjónarsviptir að.
En ef eitthvað mátti læra af vistinni við skólabörnin af Ægisborg þá er það að framtíð félagsins
er björt.
Áfram KR!
Jón Bjarni Kristjánsson, ritari
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Aðalstjórn
Ársreikningur 2021

Áritun endurskoðanda

Ársreikning þennan fyrir aðalstjórn KR hef ég endurskoðað.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 ásamt sundurliðunum og er hann
í samræmi við bækur aðalstjórnar KR.

Reykjavík, 4. apríl 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Bjarni Guðjónsson
Framkvæmdastjóri KR
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REKSTRARREIKNINGUR 1.1. - 31.12.2021
2021

Skýr.

REKSTRARTEKJUR:
Húsa- og vallarleiga
Húsaleiga önnur mannvirki
Aðrir styrkir
Lottó
Íþróttaskóli barnanna
Sala í verslun
Aðrar tekjur

REKSTRARGJÖLD:
Viðhald og viðgerðir
Húsaleigustyrkir og aðrir styrkir til deilda
Rafmagn og hiti
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir fastafjármuna
Kostnaðarverð seldra vara

1

2
3
4

Afkoma fyrir fjármagnsliði

2020

Áætlun 2021

97.944.487
41.780.000
68.254.829
19.068.551
2.002.430
3.155.822
10.532.851

90.374.637
39.790.000
58.351.780
15.587.553
856.200
2.847.937
10.168.925

93.031.000
39.800.000
45.834.000
13.000.000
1.680.000
3.000.000
10.000.000

242.738.970

217.977.032

206.345.000

25.665.582
54.715.962
7.978.255
104.351.165
29.833.705
709.978
2.040.440

13.703.861
61.396.268
6.838.136
94.191.601
23.222.326
309.133
1.767.974

20.600.000
40.900.000
7.400.000
95.594.000
30.500.000
300.000
1.760.000

225.295.087

201.429.299

197.054.000

17.443.883

16.547.733

9.291.000

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):
Vaxtatekjur og verðbætur
Vaxtagjöld, verðbætur og bankakostn.
(

37.664
8.609.285)

(

29.780
6.441.206)

(

30.000
6.600.000)

(

8.571.621)

(

6.411.426)

(

6.570.000)

HAGNAÐUR ÁRSINS

8.872.262
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10.136.307

2.721.000
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EFNAHAGSREIKNINGUR
EIGNIR:

Skýr.

Fastafjármunir:
Íþróttahús nýbygging, fasteignamat
Íþróttahús eldra, fasteignamat
Íþróttasvæði, fasteignamat
Félagsheimili, fasteignamat
Þrekmiðstöð, fasteignamat
Áhorfendastúka, kostnaðarverð
Frostaskjól 4, fasteignamat
Gervigras
Áhöld og tæki
Fastafjármunir samtals
Veltufjármunir:
Vörubirgðir
Sjóður og bankainnistæður
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Inneignir hjá félagsdeildum

5

Veltufjármunir samtals

EIGNIR ALLS
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31.12.2021

31.12.2020

762.860.000
160.800.000
323.100.000
152.850.000
120.500.000
59.397.000
82.500.000
7.193.876
3.437.348

727.760.000
153.250.000
307.150.000
145.650.000
114.950.000
59.397.000
76.800.000
7.193.876
867.450

1.672.638.224

1.593.018.326

2.908.348
6.224.086
20.162.061
44.380.661

2.234.111
12.338.517
15.363.512
14.974.312

73.675.156

44.910.452

1.746.313.380

1.637.928.778
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31. DESEMBER 2021
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ:

Skýr.

Eigið fé:
Óráðstafað eigið fé

31.12.2021

31.12.2020

1.612.814.102

1.526.891.840

1.612.814.102

1.526.891.840

89.175.790

84.046.892

89.175.790

84.046.892

737.082
14.481.476
19.517.930
9.587.000

338.475
4.554.003
18.240.568
3.857.000

Skammtímaskuldir samtals

44.323.488

26.990.046

Skuldir samtals

133.499.278

111.036.938

1.746.313.380

1.637.928.778

6

Eigið fé samtals
Langtímaskuldir
Skuldabréf
Langtímaskuldir samtals
Skammtímaskuldir
Skuldir við félagsdeildir
Aðrar skammtímaskuldir
Fyrirframinnheimtar tekjur
Næsta árs afborganir langtímaskulda

5

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ ALLS
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Skýringar
1.

2.

3.

2021

Húsaleiga, vallarleiga
Húsaleiga, íþróttahús
Húsaleiga, félagsheimili
Húsaleiga, önnur mannvirki
Vallarleiga

Laun og launatengd gjöld:
Laun
Laun verktaka við Íþróttaskóla barnanna
Aðrar verktakagreiðslur
Bifreiðastyrkur
Tryggingagjald
Lífeyris- og sjúkrasjóður
Annar starfsmannakostnaður

Annar rekstrarkostnaður:
Fasteigna- og skipulagsgjöld
Gámaleiga, ræsti- og sjúkravörur
Póstur og sími
Kaffistofa
Rekstur ökutækja og aðkeyptur akstur
Pappír, prentun og ritföng
Tryggingar
Auglýsingar og kynningar
Tölvu- og hugbúnaður
Aðkeypt þjónusta
Veitingar á fundum
Kveðjur, gjafir, heiðranir, blóm o.fl.
Áhöld
Skattar til ÍBR
Sjónvarpsáskriftir
Öryggisvarsla
Rekstur félagsheimilis
Þróunarkostnaður
Ýmis gjöld
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2020

áætl.2021

66.956.200
11.660.090
17.695.332
1.632.865

61.349.300
11.224.462
14.973.557
2.827.318

65.436.000
11.520.000
15.370.000
705.000

97.944.487

90.374.637

93.031.000

76.645.806
1.330.000
7.834.957
1.895.000
5.333.177
10.980.299
331.926

69.659.567
490.000
6.825.892
2.005.000
5.073.979
9.788.629
348.534

94.194.000
1.000.000

104.351.165

94.191.601

95.594.000

4.060.722
2.476.075
1.556.048
363.083
4.350.604
439.170
2.182.937
138.104
3.082.820
2.301.168
316.009
46.500
3.568.052
336.225
122.553
1.721.076
429.481
1.206.706
1.136.372

3.984.496
2.236.669
1.294.368
232.035
3.649.399
373.481
2.162.693
12.300
3.622.239
1.047.794
219.208
13.120
2.380.646
506.625
68.318
660.110
298.231
0
460.594

4.100.000
2.275.000
1.265.000
500.000
4.200.000
425.000
2.300.000
100.000
2.980.000
2.520.000
300.000
300.000
2.000.000
510.000
180.000
750.000
700.000
4.000.000
1.095.000

29.833.705

23.222.326

30.500.000

400.000

Knattspyrnufélag Reykjavíkur - Ársreikningur 2021

Skýringar
2021

4.

Kostnaðarverð seldra vara:
Vörunotkun:
Vörubirgðir í byrjun
Vörukaup
Vörubirgðir í lok
Vörunotkun alls
Posaleiga
Ýmis kostnaður

5.

Staða gagnvart félagsdeildum:
Inneignir:
Knattspyrnudeild
Körfuknattleiksdeild
Rafíþróttaverkefnið
Skuldir:
Badmintondeild
Borðtennisdeild
KR-konur
Skíðadeild
Sunddeild
Taekwondodeild

6.

Óráðstafað eigið fé:
Yfirfært frá fyrra tímabili
Rekstrarafkoma tímabils
Endurmat fasteigna

25

2020

áætl.2021

2.234.111
2.617.426
(2.908.348)

1.638.965
2.291.708
(2.234.111)

1.640.000
2.000.000
(2.000.000)

1.943.189
97.051
200

1.696.562
71.412
0

1.640.000
70.000
50.000

2.040.440

1.767.974

1.760.000

27.424.188
15.986.718
969.755

6.598.071
7.406.067
970.174

44.380.661

14.974.312

72.000
13.410
33.400
100.000
206.449
311.823

0
145.375
25.100
18.000
150.000
0

737.082

338.475

1.526.891.840
8.872.262
77.050.000

1.486.895.533
10.136.307
29.860.000

1.612.814.102

1.526.891.840
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YFIRLIT YFIR SJÓÐSTREYMI 2021
Handbært fé frá rekstri:
Veltufé frá rekstri:
Hagnaður ársins
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir fastafjármuna
Verðbætur langtímalána

2021

Hreint veltufé frá rekstri
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Vörubirgðir
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

(
(

2020

8.872.262

10.136.307

709.978
3.284.488

309.133
2.108.514

12.866.728

12.553.954

674.237)
34.204.898)

(
(

595.146)
7.274.181)

10.326.080

(

1.163.522)

(

24.553.055)

(

9.032.849)

(

11.686.327)

3.521.105

(

3.279.876)

0

(

3.279.876)

0

(

99.000.000
1.277.362
91.425.590)

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir

Handbært fé (til) frá rekstri samtals
Fjárfestingarhreyfingar:
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir

Fjármögnunarhreyfingar:
Skuldir við lánastofnanir; hækkun (lækkun)
Fyrirframfengnar tekjur
Afborganir langtímalána

Hækkun á handbæru fé
Handbært fé í ársbyrjun

(

Handbært fé í árslok
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0
11.240.568
( 7.985.260)

8.851.772

3.255.308

6.114.431)
12.338.517

6.776.413
5.562.104

6.224.086

12.338.517

2021
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YFIRLIT YFIR SJÓÐSTREYMI
2021
REKSTRARÁÆTLUN
1.1. - 31.12.2022
Handbært fé frá rekstri:
Veltufé frá rekstri:
Hagnaður ársins
REKSTRARTEKJUR:
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Húsa- og vallarleiga
Afskriftir fastafjármuna
Húsaleiga önnur mannvirki
Verðbætur langtímalána
Aðrir styrkir
Lottó
Hreint veltufé frá rekstri
Íþróttaskóli barnanna
Sala
í verslun
Lækkun
(hækkun) rekstrartengdra eigna:
Aðrar Vörubirgðir
tekjur
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Áætlun
2022

2021 Rauntölur 2020Rauntölur
2021
2020
8.872.262
10.136.307

101.063.000
97.944.487
90.374.637
709.978
309.133
42.000.000
41.780.000
39.790.000
3.284.488
2.108.514
47.278.000
68.254.829
58.120.200
17.000.000
15.587.553
12.866.72819.068.55112.553.954
1.920.000
2.002.430
856.200
3.000.000
3.155.822
2.847.937
10.000.000
10.532.851
10.400.505
(
674.237)
(
595.146)
( 34.204.898)
( 7.274.181)
222.261.000
242.738.970
217.977.032

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
REKSTRARGJÖLD:
Viðhald
og viðgerðir
Skammtímaskuldir
Húsaleigustyrkir og aðrir styrkir til deilda
Rafmagn og hiti
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
fastafjármuna
Handbært
fé (til) frá rekstri samtals
Kostnaðarverð seldra vara

13.000.000
13.703.861
10.326.08025.665.582
( 1.163.522)
47.400.000
54.715.962
61.396.268
( 24.553.055)
( 9.032.849)
8.500.000
7.978.255
6.838.136
113.448.000
104.351.165
94.191.601
28.300.000
29.833.705
23.222.326
710.000
709.978
309.133
( 11.686.327)
3.521.105
2.000.000
2.040.440
1.767.974

Fjárfestingarhreyfingar:

213.358.000
225.295.087
(
3.279.876)
8.903.000
17.443.883
(
3.279.876)

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir
Afkoma fyrir fjármagnsliði
FJÁREIGNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):
Vaxtatekjur og verðbætur
Fjármögnunarhreyfingar:
Vaxtagjöld af langtímalánum
Skuldir við
lánastofnanir; hækkun (lækkun)
Verðbætur
af langtímalánum
Fyrirframfengnar
tekjur
Vextir
af skammtímaskuldum
Afborganir
langtímalána
Þjónustuog seðilgjöld
Lántökukostnaður

(
(
(
(
(

Hækkun á handbæru fé
HAGNAÐUR ÁRSINS
Handbært fé í ársbyrjun

201.429.299
0
16.547.733
0

40.000
37.664
29.780
4.572.000) (
3.521.127) ( 3.594.338)
99.000.000
0
2.070.000)
(
4.269.272) ( 2.691.747)
1.277.362
11.240.568
150.000)
(
130.305)
(
44.600)
( 91.425.590)
( 7.985.260)
150.000)
(
176.275)
(
110.521)
0
(
512.306)
0
8.851.772
3.255.308
6.902.000) (
8.571.621) ( 6.411.426)
(
6.114.431)
6.776.413
2.001.000
8.872.262
10.136.307
12.338.517
5.562.104

Handbært fé í árslok

6.224.086
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12.338.517

KR-sjóðurinn ses
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir KR-sjóðinn ses hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
KR-sjóðsins ses.

Reykjavík, 4. apríl 2022

Jón Arnar Óskarsson
Löggiltur endurskoðandi

Bjarni Guðjónsson
Framkvæmdastjóri

Guðjón Guðmundsson
Stjórnarformaður
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KR-sjóðurinn ses
Rekstrarreikningur 1.1. - 31.12.2021
2021

2020

974.500
1.016.500
230.000
2.221.000

64.500
1.208.900
299.000
1.572.400

Styrkveitingar ......................................................................................................
Rekstrarkostnaður ................................................................................................
Annar kostnaður ..................................................................................................

1.000.000
10.839
58.869
1.069.708

1.000.000
20.893
21.485
1.042.378

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

1.151.292

530.022

Vaxtatekjur ..........................................................................................................

3.384.738
3.384.738

3.612.840
3.612.840

Hagnaður ársins

4.536.030

4.142.862

Rekstrartekjur

Minningargjafir ...................................................................................................
Önnur framlög .....................................................................................................
Aðrar tekjur .........................................................................................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir
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KR-sjóðurinn ses
Efnahagsreikningur 31.12.2021
Eignir

2021

2020

Bankareikningur 0133-26-4712 ...........................................................................
Bankareikningur 0137-15-381527 .......................................................................
Birgðir KR-fána og fánastanga ............................................................................
Viðskiptakröfur ...................................................................................................
Verðbréfaeign ......................................................................................................

30.714
1.640.995
407.906
36.000
24.302.162

17.514
1.885.793
407.906
0
18.920.534

Eignir samtals

26.417.777

21.231.747

Stofnfé .................................................................................................................
Óráðstafað eigið fé frá fyrra ári ...........................................................................
Rekstrarafgangur ársins .......................................................................................

1.500.000
18.731.747
4.536.030
24.767.777

1.500.000
14.588.885
4.142.862
20.231.747

Ógreiddar styrkveitingar ......................................................................................

Skuldir samtals

1.650.000
1.650.000

1.000.000
1.000.000

Eigið fé og skuldir samtals

26.417.777

21.231.747

Eigið fé

Eigið fé samtals

Skuldir
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Badmintondeild

Ársskýrsla Badmintondeildar KR 2021

Starfsemi deildarinnar er í nokkuð föstum skorðum, æfingar eru fjóra daga í viku eins og verið hefur
síðastliðin ár og voru þær vel sóttar. Iðkendum fer fjölgandi og voru þeir rúmlega 70 á árinu og hafa
aldrei verið fleiri í sögu deildarinnar. Um aukningu er að ræða í öllum aldurshópum. Vegna
aðstöðuleysis getum við ekki tekið á móti fleiri iðkendum, nema til komi fleiri tímar og þá helst fyrr á
daginn.
Það er nánast ekkert pláss fyrir uppbyggingu á afreksstarfi miðað við þá aðstöðu og fjölda iðkenda
eins og aðstaðan er í dag. Við leggjum áfram áherslu á að hver og einn finni sig sem best á æfingum
og iðkendur ráða ferðinni varðandi þátttöku í mótum. Badmintondeildin átti keppendur bæði á
unglinga og fullorðinsmótum og ágætis árangur og augljósar framfarir hjá mörgum iðkendum.
Badmintondeildin hélt tvö mót á síðasta ári. Unglingamót sem var stærsta mót sem
badmintondeildin hefur haldið frá upphafi með yfir 130 keppendum og svo Óskarsmótið sem er
fullorðinsmót og mót þeirra bestu. Mótahaldið er alltaf jafn mikilvægt fyrir okkar iðkendur, bæði
læra af því að sjá á þá bestu spila og eins skilar það tekjum beint og óbeint (æfingaboltar sem falla til
við mótahaldið).
Þjálfarar deildarinnar voru Óskar Bragason sem hefur verið leikmaður og þjálfari Badmintondeildar
KR í 40 ár og honum til aðstoðar Atli Þór Reynisson. Stjórn deildarinnar þakkar þeim frábær störf og
sérstaklega s.l. 2 ár í Covit ástandinu, þar sem þeim hefur tekist að halda úti æfingum með litlum
hléum.
Fjármál deildarinnar eru í góðu jafnvægi og ganga fjáraflanir vel, ekki hefur þurft að hækka
æfingagjöld s.l. 8 ár og þau verða ekki hækkuð á næstunni.

Stjórn deildarinnar gefur öll kost á sér til áframhaldandi starfa. Gunnar Trausti Eyjólfsson leysir Unnir
Rán Reynisdóttur af sem ritari stjórnar og Unnur verður meðstjórnandi.

Reynir Guðmundsson (form.) Alexander Tonini (gjaldk.)
Gunnar Trausti Eyjólfsson (rit.)
Jóhann Örn Bjarnason, Eyjólfur Gunnarsson, Unnur Rán Reynisdóttir (meðstj.)
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Badmintondeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Badmintondeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Badmintondeildar KR.

Reykjavík, 8. mars 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Reynir Guðmundsson
Formaður Badmintondeildar KR

39

Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021

Rekstrartekjur

Félags- og æfingagjöld .........................................................................
Mótahald ..............................................................................................
Aðrar tekjur ........................................................................................

Rekstrargjöld

Þjálfun .................................................................................................
Mótahald og boltar ..............................................................................
Áhöld, tæki, búningar ...........................................................................
Önnur gjöld .........................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ...........................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ..........................................................................

Hagnaður ársins
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Raun
2021

Áætlun
2021

Raun
2020

1.820.662
612.200
3.996.820
6.429.682

1.400.000
500.000
2.000.000
3.900.000

1.645.328
313.000
2.642.900
4.601.228

2.100.000
470.503
279.787
3.235.765
6.086.055

1.600.000
400.000
150.000
1.700.000
3.850.000

1.325.000
193.811
105.063
2.087.347
3.711.221

343.627

50.000

890.007

1.966
-433
1.533

1.500
-330
1.170

3.267
-719
2.548

345.160

51.170

892.555

Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

Landsbankinn Vesturbæ hlr. ................................................................................
Aðalstjórn KR, inneign ........................................................................................

3.352.661
72.000
3.424.661

2.886.321
0
2.886.321

Eignir samtals

3.424.661

2.886.321

2.886.321
345.160
3.231.481

1.993.766
892.555
2.886.321

193.180
193.180

0
0

3.424.661

2.886.321

Veltufjármunir

Veltufjármunir samtals

Eigið fé

Höfuðstóll frá fyrra ári ........................................................................................
Afkoma ársins ......................................................................................................

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir

Laugar ehf. ..........................................................................................................

Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
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Badmintondeild KR - Áætlun 2022

Rekstrartekjur

Félags- og æfingagjöld ..............................................................................
Mótahald ....................................................................................................
Aðrar tekjur ................................................................................................

Rekstrargjöld

Þjálfarakostnaður ........................................................................................
Mótahald ....................................................................................................
Boltar, áhöld og tæki .................................................................................
Önnur gjöld ...............................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur .................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ................................................................................

Hagnaður ársins
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Áætlun
2022

Rauntölur
2021

1.800.000
500.000
3.000.000
5.300.000

1.820.662
612.200
3.996.820
6.429.682

2.100.000
300.000
250.000
2.300.000
4.950.000

2.100.000
470.503
279.787
3.235.765
6.086.055

350.000

343.627

1.500
-330
1.170

1.966
-433
1.533

351.170

345.160

Borðtennisdeild

Ársskýrsla Borðtennisdeildar KR
fyrir árið 2021
Stjórn
Á aðalfundi Borðtennisdeildar KR 28. apríl 2021 voru eftirtalin kosin í stjórn
deildarinnar, sem skiptu með sér verkum á fyrsta fundi:
Hlöðver Steini Hlöðversson, formaður
Skúli Gunnarsson, varaformaður
Karl Andersson Claesson, ritari
Pétur Gunnarsson, gjaldkeri
Anna Sigurbjörnsdóttir, meðstjórnandi
Í varastjórn voru kosnir:
Gestur Gunnarsson
Bergrún Linda Björgvinsdóttir
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Félagsstarf
Starf deildarinnar hefur gengið vel. Það voru rétt rúmlega hundrað skráðir í
félagið sem er svipað og var í fyrra.
Auður Tinna Aðalbjarnardóttir starfaði sem yfirþjálfari deildarinnar og hefur
hún gengt því starfi vel.
Leikmenn úr KR fóru í heimsókn í Melaskóla og kynntu borðtennis fyrir
krökkunum eins og tíðkast hefur síðustu ár.
Æfingar borðtennisdeildar fara fram í Íþróttahúsi Hagaskóla síðdegis og á
kvöldin frá 2. september fram í maí. Samstarfið við skátaheimilið á efri hæð
íþróttahússins hefur gengið vel og er deildin þar með eitt uppistandandi borð
og hefur það verið notað fyrir aukaæfingar. Einnig var boðið upp á
sumaræfingar fyrir áhugasama.
Borðtennisdeild KR hélt þrjú sumarnámskeið í borðtennis og lauk því síðasta
13. ágúst. Hin tvö námskeiðin voru í júní og stóð hvert námskeið í viku.
Rúmlega 20 krakkar sóttu hvert námskeið um sig. Kennd voru undirstöðuatriði
í borðtennis og farið um námgrennið, í sund og í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinn.
Ársól Clara Arnardóttir, borðtenniskona úr KR, var valin íþróttakona KR árið
2021.

Alþjóðleg mót
Ellert Kristján Georgsson, Gestur Gunnarsson og Kristín Ingibjörg
Magnúsdóttir léku á Norges cup í nóvember fyrir hönd A-landsliðsins. Kristín
lék í fyrsta skipti með A-landsliðinu á þessu móti.

Keppni og mót innanlands
Anna Sigurbjörnsdóttir vann þrjá Íslandsmeistaratitla á Íslandsmóti öldunga í
borðtennis. Elísabet D. Ólafsdóttir varð Íslandsmeistari í tvíliðaleik með Önnu
og Hannes Guðrúnarson í tvenndarleik. Guðmundur Örn Halldórsson varð
Íslandsmeistari í einliðaleik 60-69 ára og var þetta fyrsti Íslandsmeistaratitill
karls úr KR í einliðaleik í öðingaflokki síðan Hjálmar Aðalsteinsson sigraði í
einliðaleik árið 1988. Auk þeirra unnu Bjarni Gunnarsson, Guðrún Gestsdóttir,
Guðrún Ólafsdóttir og Viliam Marchiník til verðlauna á mótinu.
Íslandsmótið í borðtennis fór fram í TBR-húsinu 6.-7. mars. Þar sigraði Ársól
Clara Arnardóttir í 1. flokki kvenna og Steinar Andrason í 2. flokki karla.
Í 1. flokki kvenna átti KR þrjár af fjórum á verðlaunapalli. Ársól í 1. sæti,
Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir í 2. sæti og Þóra Þórisdóttir í 3.-4. sæti.
Eiríkur Logi Gunnarsson átti titil að verja í 1. flokki karla en hann tapaði í
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oddalotu í undanúrslitum.
Kristjana Áslaug Káradóttir fékk brons í 2. flokki kvenna.
Ellert Kristján Georgsson og Pétur Gunnarsson fengu brons í tvíliðaleik karla.
Lára Ívarsdóttir og Þóra Þórisdóttir fengu brons í tvíliðaleik kvenna.
KR-A varð í 2. sæti í 1. deild kvenna í borðtennis og KR-A í 3. sæti í 1. deild
karla en tvær síðustu umferðirnar í deildinni fóru fram í Íþróttahúsinu við
Strandgötu laugardaginn 17. apríl. KR-B lenti í öðru sæti í 2. deild karla og
vann Víking-B í umspili um sæti í 1. deild.
KR-ingar unnu fimm Íslandsmeistaratitla á Íslandsmóti unglinga í borðtennis,
sem fram fór í TBR-húsinu 8.-9. maí, fleiri en nokkurt annað félag. KR fékk
einnig flest verðlaun allra félaga, 17 talsins. Systkinin Eiríkur Logi Gunnarsson
og Guðbjörg Vala Gunnarsdóttir unnu tvo titla hvort og Guðbjörg varði titilinn
í tátuflokki sem hún vann árið 2019. Þóra Þórisdóttir sigraði í stúlknafokki og
KR vann tvöfalt í flokknum.
B-lið KR varð í 2. sæti í bikarkeppni BTÍ, sem haldin var í Íþróttahúsinu við
Strandgötu í Hafnarfirði 22. maí. Liðið var skipað systkinunum Pétri
Gunnarssyni, Skúla Gunnarssyni og Guðbjörgu Völu Gunnarsdóttur.
KR átti sigurvegara í þremur flokkum á Adidas móti Víkings, sem fram fór í
TBR-húsinu laugardaginn 20. nóvember. Norbert Bedö sigraði í meistaraflokki
karla, Ársól Clara Arnardóttir í 1. flokki kvenna og Guðbjörg Vala
Gunnarsdóttir í 2. flokki kvenna.
KR vann flesta Íslandsmeistaratitla allra félaga á Íslandsmótum 2020-2021,
alls 11 talsins.

Fjármál
Fjármál deildarinnar gengu vel í ár, innheimta æfingargjalda gekk vel og
almennt reynt að sýna eins mikla ráðdeild varðandi útgjöld og hægt var.

F.h. Borðtennisdeildar KR
______________________
Hlöðver Steini Hlöðversson
Formaður

___________________________
Karl Andersson Claesson
Ritari
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Borðtennisdeild KR
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Borðtennisdeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Borðtennisdeildar KR.

Reykjavík, 21. mars 2022

Björn Ingi Victorsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Pétur Gunnarsson
Gjaldkeri Borðtennisdeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
2021

Áætlun
2021

2020

3.215.949
100.000
246.500
0
1.358.000
4.920.449

4.500.000
600.000
300.000
200.000
150.000
5.750.000

3.108.200
676.609
33.192
0
903.800
4.721.801

Þjálfarakostnaður .........................................................................
Búningar, boltar, spaðar og annar búnaður ..................................
Kostnaður vegna móta .................................................................
Ferðakostnaður ............................................................................
Afskriftir ......................................................................................
Annar kostnaður ..........................................................................

6.619.000
357.982
128.390
136.068
51.963
2.024
7.295.427

5.000.000
300.000
200.000
100.000
50.000
100.000
5.750.000

4.248.775
940.080
347.429
76.500
69.285
76.569
5.758.638

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

-2.374.978

0

-1.036.837

1.777
-17.289
-15.512

0
0
0

4.893
-2.619
2.274

-2.390.490

0

-1.034.563

Rekstrartekjur

Æfingagjöld .................................................................................
Aðrir styrkir .................................................................................
Tekjur vegna móta .......................................................................
Önnur fjáröflun ............................................................................
Aðrar tekjur .................................................................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ..................................................................................
Vaxta- og þjónustugjöld ..............................................................

-Tap ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

123.575
32.317
155.892

164.765
43.090
207.855

Bankainnistæður ...................................................................................................
Viðskiptakröfur ....................................................................................................
Aðalstjórn KR, inneign ........................................................................................

Veltufjármunir samtals

1.823.003
0
13.410
1.836.413

4.079.641
45.500
145.375
4.270.516

Eignir samtals

1.992.305

4.478.371

Höfuðstóll frá fyrra ári ........................................................................................
Afkoma ársins ......................................................................................................

4.332.485
-2.390.490
1.941.995

5.367.048
-1.034.563
4.332.485

0
50.310
50.310

47.511
98.375
145.886

1.992.305

4.478.371

Fastafjármunir

Borðtennisborð .....................................................................................................
Girðingar ..............................................................................................................

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Eigið fé

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir

Ógreiddur kostnaður .............................................................................................
Inneignir foreldra v/frístundakorts .......................................................................

Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
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Borðtennisdeild KR - Áætlun 2022
Áætlun
2022

Rauntölur
2021

4.000.000
200.000
400.000
0
0
1.000.000
5.600.000

3.215.949
100.000
246.500
0
0
1.358.000
4.920.449

4.500.000
500.000
200.000
150.000
0
50.000
0
5.400.000

6.619.000
357.982
128.390
136.068
0
51.963
2.024
7.295.427

200.000

-2.374.978

Vaxtatekjur ..................................................................................
Vaxta- og þjónustugjöld ..............................................................

2.000
-22.000
-20.000

1.777
-17.289
-15.512

Hagnaður/-tap ársins

180.000

-2.390.490

Rekstrartekjur

Æfingagjöld .................................................................................
Aðrir styrkir .................................................................................
Tekjur vegna móta .......................................................................
Önnur fjáröflun ............................................................................
Tekjur vegna keppnisferða ..........................................................
Aðrar tekjur .................................................................................

Rekstrargjöld

Þjálfarakostnaður .........................................................................
Búningar, boltar, spaðar og annar búnaður ..................................
Kostnaður vegna móta .................................................................
Ferðakostnaður ............................................................................
Kostnaður vegna fjáröflunar ........................................................
Afskriftir ......................................................................................
Annar kostnaður ..........................................................................

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir
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Frjálsíþróttadeild

Aðalfundur frjálsíþróttadeildar KR 4. apríl 2022
Aðalfundur frjálsíþróttadeildar
KR 4. apríl 2022
Skýrsla stjórnar
Skýrsla stjórnar

Starfsemi frjálsíþróttadeildar KR á árinu 2021 markaðist nokkuð af Covid faraldrinum. Vegna
Starfsemi frjálsíþróttadeildar KR á árinu 2021 markaðist nokkuð af Covid faraldrinum. Vegna
amkomutakmarkana
var mótastarf enn takmarkað bæði í sumar og haust og hömlur á æfingum.
samkomutakmarkana var mótastarf enn takmarkað bæði í sumar og haust og hömlur á æfingum.

Þjálfarar deildarinnar
eru Sigrún
Guðný
Markúsdóttir og
Sigurðardóttir
og Salvör og
Íva Salvör Íva
Þjálfarar deildarinnar
eru Sigrún
Guðný
Markúsdóttir
ogÞórunn
Þórunn
Sigurðardóttir
þeim til aðstoðar.
Síðastliðið
lauk árssamstarfi
við frjálsíþróttadeild
Ármanns um
ngvadóttir erIngvadóttir
þeim tileraðstoðar.
Síðastliðið
vorvorlauk
árssamstarfi
við frjálsíþróttadeild
Ármanns um
þjálfun unglinga, en unglingahópurinn var orðinn mjög lítill. Nú í vetur voru æfingar fyrir 1-7. bekk og
þjálfun unglinga,
varogorðinn
mjög
Núeruí vetur
æfingar
1-7. bekk og
var 1. en
bekkunglingahópurinn
í fyrsta sinn bætt í hópinn
hefur það
gengiðlítill.
vel. Nú
skráðir voru
iðkendur
35 talsinsfyrir
í
þremur sinn
æfingahópum.
Yngri hóparnir
stunda það
æfingar
í KR en vel.
elsti hópurinn
einnig íiðkendur
Laugardalshöll
var 1. bekk í fyrsta
bætt í hópinn
og hefur
gengið
Nú eru fer
skráðir
35 talsins í
á æfingar og gengur það fyrirkomulag vel. Er þjálfurum þakkað sérstaklega gott framlag á erfiðum
þremur æfingahópum. Yngri hóparnir stunda æfingar í KR en elsti hópurinn fer einnig í Laugardalshöll
tímum við að halda úti góðu og reglubundnu starfi á æfingum þar sem vel er tekið á móti öllum
á æfingar og börnum
gengurá það
fyrirkomulag vel. Er þjálfurum þakkað sérstaklega gott framlag á erfiðum
einstaklingsgrundvelli.
ímum við aðSumarnámskeið
halda úti góðu
og reglubundnu starfi á æfingum þar sem vel er tekið á móti öllum
voru haldin í öllum aldursflokkum í júní og tókst það afar vel. Allir þátttakendur fengu
börnum á einstaklingsgrundvelli.
boli merkta KR frjálsum að gjöf. Í vetur hafa þessir bolir verið til sölu fyrir iðkendur.

KR frjálsar
þátt íínokkrum
mótum, til að mynda
Bronsleikum
ÍR og
MÍ 11-14
nú í
Sumarnámskeið
vorutóku
haldin
öllum aldursflokkum
í júní
og tókst
það
afar ára
vel.innanhúss
Allir þátttakendur
fengu
mars. Til stendur að taka þátt í MÍ 11-14 ára utanhúss á Akureyri í júlí næstkomandi og vonandi geta
boli merkta KR
að gjöf.
Í vetur
hafa
þessir bolir verið til sölu fyrir iðkendur.
semfrjálsum
flestir iðkendur
á þeim
aldri tekið
þátt.

Vonir
standa
til að deildinmótum,
fari vaxandi
iðkendum
fækkaði í kjölfar
Markvisst
KR frjálsar tóku
þátt
í nokkrum
tileftir
að að
mynda
Bronsleikum
ÍRCovid.
og MÍ
11-14þarf
áraaðinnanhúss nú í
vinna að áframhaldandi uppbyggingu deildarinnar með fjölbreyttum leiðum, til dæmis með vinaviku,
mars. Til stendur
að taka þátt í MÍ 11-14 ára utanhúss á Akureyri í júlí næstkomandi og vonandi geta
þar sem iðkendur geta boðið vinum með að prófa, skemmtilegum viðburðum og kynningu á deildinni í
em flestir iðkendur
á þeim KR
aldri
tekiðgetur
þátt.
gegnum heimasíðu
og einnig
sumarnámskeiðið verið tilvalið til að prófa frjálsar íþróttir. Börn

ættu að geta hafið iðkun hvenær sem er árs. Markmiðið er ekki endilega að verða stór deild, heldur
sýnileika minni
deilda svoeftir
sem flest
geti fundið
sér sinn stað
í íþróttum
sem og
að deildin þarf að
Vonir standa að
til auka
að deildin
fari vaxandi
að börn
iðkendum
fækkaði
í kjölfar
Covid.
Markvisst
geti
staðið
undir
starfinu
fjárhagslega.
vinna að áframhaldandi uppbyggingu deildarinnar með fjölbreyttum leiðum, til dæmis með vinaviku,

Mikilvægt
er að
stuðlavinum
að fjölbreyttu
að börn hafi sem flesta
valkosti. Frjálsíþróttadeild
þar sem iðkendur
geta
boðið
meðíþróttastarfi
að prófa,ogskemmtilegum
viðburðum
og kynningu á deildinni
KR á sér langa sögu og mikilvægt er að efla hana og styrkja. Vonandi verður góð aðstaða að veruleika
gegnum heimasíðu
KR og einnig getur sumarnámskeiðið verið tilvalið til að prófa frjálsar íþróttir. Börn
á komandi árum svo börnum í Vesturbæ og á Seltjarnarnesi standi loksins til boða vel búin
ættu að geta frjálsíþróttadeild,
hafið iðkun hvenær
sem er
árs. Markmiðið
þeim og öðrum
iðkendum
KR til góða. er ekki endilega að verða stór deild, heldur
Frjálsíþróttadeild
KR
leggur
áherslu
á
samþættingu
lýðheilsusjónarmiða
og keppnisíþrótta,
en það
að auka sýnileika minni deilda svo sem flest börn geti
fundið sér sinn
stað í íþróttum
sem og að deildin
hefur frá upphafi verið markmið frjálsíþróttadeildarinnar að skapa iðkendum aðstæður til að setja sér
geti staðið undir
eigin starfinu
markmið ogfjárhagslega.
vinna að framgangi þeirra, án þess að röð einstaklinga í mark þurfi nauðsynlega að
vera allsráðandi.

Mikilvægt er að stuðla að fjölbreyttu íþróttastarfi og að börn hafi sem flesta valkosti. Frjálsíþróttadeild
KR á sér langaStjórn
sögu
og mikilvægt
að2021-2022,
efla hana
styrkja.
Vonandi
góð aðstaða
deildarinnar
skipuðu,er
árið
þauog
Laufey
Broddadóttir,
Ólöfverður
Birna Kristjánsdóttir
og að veruleika
á komandi árum
börnum í Vesturbæ og á Seltjarnarnesi standi loksins til boða vel búin
Ingvarsvo
Ari Ingvarsson.
rjálsíþróttadeild,
og öðrum iðkendum
KR til
góða.
Stjórn þeim
frjálsíþróttadeildarinnar
kann foreldrum
sem
hafa lagt hönd á plóg í starfi deildarinnar hinar
Frjálsíþróttadeild
KR leggur
áhersluá áárinu.
samþættingu
keppnisíþrótta,
bestu þakkir
fyrir samstarfið
Sama á við umlýðheilsusjónarmiða
aðalstjórn og starfsfólk KR, og
viðmót
er ávallt mjög en það
jákvætt
og hjálplegt
og þaðfrjálsíþróttadeildarinnar
ber að þakka. Við hlökkum til aðað
takast
í sameiningu
á við aðstæður til að setja sér
hefur frá upphafi
verið
markmið
skapa
iðkendum
framtíðaruppbyggingu deildarinnar og uppbyggingu aðstöðu íþróttaiðkunar í Vesturbænum.
eigin markmið og vinna að framgangi þeirra, án þess að röð einstaklinga í mark þurfi nauðsynlega að
Þær breytingar verða á stjórn deildarinnar á aðalfundi 2022 að Laufey Broddadóttir og Ingvar Ari
vera allsráðandi.
Ingvarsson láta af störfum. Eru þeim þökkuð vel unnin störf.

Stjórn deildarinnar skipuðu, árið 2021-2022, þau Laufey Broddadóttir, Ólöf Birna Kristjánsdóttir og
ngvar Ari Ingvarsson.

Stjórn frjálsíþróttadeildarinnar kann foreldrum sem56hafa lagt hönd á plóg í starfi deildarinnar hinar
bestu þakkir fyrir samstarfið á árinu. Sama á við um aðalstjórn og starfsfólk KR, viðmót er ávallt mjög

Frjálsíþróttadeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Frjálsíþróttadeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Frjálsíþróttadeildar KR.

Reykjavík, 4. apríl 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Ólöf Birna Kristjánsdóttir
Gjaldkeri Frjálsíþróttadeildar KR
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Rekstrarreikningur 2021
2021

2020

Rekstrartekjur
Æfingagjöld og mótatekjur ........................................................................

1.933.731

3.421.836

Fjármunatekjur ..........................................................................................

1.494

2.336

1.935.225

3.424.172

Laun og launatengd gjöld ..........................................................................

2.411.850

2.822.000

Annar kostnaður .......................................................................................

197.007

243.137

2.608.857

3.065.137

-673.632

359.035

2021

2020

Hreinar rekstrartekjur

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld
-Tap/hagnaður tímabilsins ............................................. ......................

Efnahagsreikningur - 31. desember 2021
Eignir
Handbært fé ..............................................................................................

3.315.014

3.857.821

Eignir samtals

3.315.014

3.857.821

Óráðstafað eigið fé 1.1. ............................................................................

3.846.496

3.487.461

Hagnaður ársins .......................................................................................

-673.632

359.035

Eigið fé samtals

3.172.864

3.846.496

Eigið fé

Skuldir
Ógreidd þjálfaralaun .................................................................................

20.150

0

Ógreiddir reikningar ..................................................................................

122.000

11.325

Skuldir samtals

142.150

11.325

Skuldir og eigið fé samtals

3.315.014

3.857.821
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Rekstraráætlun 2022
2022

2021

Æfingagjöld og mótatekjur ...............................................

2.320.477

1.933.731

Fjármunatekjur ................................................................

2.000

1.494

Hreinar rekstrartekjur

2.322.477

1.935.225

Laun og launatengd gjöld .................................................

2.653.035

2.411.850

Annar kostnaður ..............................................................

300.000

197.007

2.953.035

2.608.857

-630.558
-Tap tímabilsins .......................................................................................................

-673.632

Rekstrartekjur

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld
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Glímudeild

Glímudeild KR
Ársskýrsla 2021

Eftirtaldir skipuðu stjórn Glímudeildar KR 2021:
Sindri Freyr Jónsson, formaður
Fjölnir Elvarsson, varaformaður
Óttar Ottósson, ritari
Ásgeir Sævar Víglundsson, gjaldkeri
Andréss Nieto Palma, meðstjórnandi

Varastjórn:
Helgi Bjarnason
Kjartan Ólafsson
Sævar Sveinsson

Glímuæfingar:
Æfingar hafa verið í fimleikasal Melaskólans á þriðjudögum fyrir eldri
iðkendur frá 18.50-21.00. Þjálfari Snær Seljan Þóroddsson. Á
fimmtudögum eru æfingar fyrir byrjendur frá 18.50-19.50 Þjálfari er Jana
Lind Ellertsdóttir. Unglingar og fullorðnir fimmtudaga frá kl. 20.00 til
21.00. Þjálfari Einar Eyþórsson.
Æfingagjöld:
Æfingagjöld barna og unglinga eru gjaldfrjáls fyrir önnina. Æfingagjöld
fyrir fullorðna eru 5.000 fyrir önnina. Félagsgjald krónur 3.000.
Fjármál Glímudeildar KR:
Gjaldkeri safnaði styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum þannig að
það varð hagnaður af deildinni. Sendum út styrktarbeiðnir til eldri félaga
krónur áttaþúsund. Arion banki og Ó. Johnson & Kaaber styrktu okkur
hvor um fimmtíuþúsund.
Haustmót 2021:
Haustmót GLÍ 2021 fór fram í íþróttahúsinu á Blönduósi. Samhliða
æfingabúðum fyrir unglinga. KR átti einn keppenda Reynir Óskarsson.
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Innanfélagsmót KR:
Engin mót voru haldin á árinu sökum covid. Stefnt á að halda mót 2022.
Covid:
Gátum ekki byrjað æfingar fyrir börn og unglinga í haust vegna þess að
skólar gátu ekki tekið við glímukynningum. Vorum við búnir að ráða
þjálfara. Síðan aftur eftir áramót. Þannig að faraldurinn hefur haft mikil
áhrif.
Húsnæðismál:
Til stóð að fá æfingarhúsnæði í Vesturbæjarskólanum fyrir júdóæfingar
en fengum ekki inni þar og heldur ekki eftir áramót. Vorum viðræðum
við starfsmenn ÍBR og skólastjóra Vesturbæjarskóla. Nýr skólastjóri
Melaskólans Jón Pétur Zimsen var svo almennilegur að láta okkur fá
æfingatíma í fimleikasal skólans. Best væri að við gætum fengið
Melaskóla næstu árin áður en við fengjum inn í nýtt fjölnota íþróttahús
KR sem verður byggt á KR reitnum. Þyrftum að hafa sem flesta daga í
Melaskólanum og helst að hafa æfingar snemma dags eftir skóladag.
Lokaorð:
Æfingar á þriðjudögum hafa verið vel sóttar af háskólanemum og
íþróttafólki sem býr í bænum en keppir fyrir önnur félög. Snær Seljan
hefur verið með mjög góðar æfingar og er honum þakkað fyrir hans
framlag hér. Eldri félagar mættu vera duglegri að mæta en samt ágætis
mæting. Við höfum verið að þrjóskast áfram með halda uppi starfinu og
vonandi kemst deildin á fullt skrið á þessu ári. Við bindum miklar vonir
að fá aðstöðu í nýju fjölnota íþróttahúsi KR sem verðu byggt á KR
reitnum.
Þakka formanni KR fyrir velvilja og stuðning. Starfsfólk á skrifstofu KR
fá þakkir fyrir alla aðstoð.
Reykjavík 15. mars 2022.

Ásgeir Sævar Víglundsson.
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Glímudeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Glímudeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Glímudeildar KR.

Reykjavík, 8. mars 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Ásgeir Víglundsson
Gjaldkeri Glímudeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
2021

2020

35.000
170.384
205.384

20.000
100.000
120.000

Þjálfarakostnaður .........................................................................
Ferða- og mótakostnaður .............................................................
Æfingakostnaður .........................................................................
Ýmis kostnaður ...........................................................................

0
11.294
13.090
0
24.384

170.000
33.535
0
3.120
206.655

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

181.000

-86.655

589
-4.345
-3.756

247
-790
-543

177.244

-87.198

Rekstrartekjur

Æfinga- og félagsgjöld, fullorðnir ...............................................
Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum ....................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ..................................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ....................................................

Hagnaður/-tap ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

3.530
3.530

3.530
3.530

Hlutabréf í KR-Sport ............................................................................................
Viðskiptakröfur ....................................................................................................
Arion banki, trompr. 407128 ................................................................................
Arion banki, tékkar. 3303 .....................................................................................
Landsbanki, tékkar. 1399 .....................................................................................

Veltufjármunir samtals

5.000
0
102.083
6.470
600.863
714.416

5.000
100.000
102.043
6.468
323.661
537.172

Eignir samtals

717.946

540.702

Höfuðstóll frá fyrra ári ........................................................................................
Afkoma ársins ......................................................................................................

Eigið fé samtals

540.702
177.244
717.946

627.900
-87.198
540.702

Eigið fé og skuldir samtals

717.946

540.702

Fastafjármunir

Glímudýnur .........................................................................................................

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Eigið fé
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Glímudeild KR - Áætlun 2022
Áætlun
2022

Rauntölur
2021

Rauntölur
2020

200.000
200.000
200.000
200.000
800.000

35.000
170.384
0
0
205.384

20.000
100.000
0
0
120.000

Ferða- og mótakostnaður ......................................
Æfingakostnaður ...................................................
Þjálfarakostnaður ..................................................
Ýmis kostnaður .....................................................

200.000
0
400.000
100.000
700.000

11.294
13.090
0
0
24.384

33.535
0
170.000
3.120
206.655

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

100.000

181.000

-86.655

0
0
0

589
-4.345
-3.756

247
-790
-543

100.000

177.244

-87.198

Rekstrartekjur

Æfinga- og félagsgjöld ..........................................
Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum ..............
Styrkur frá GLÍ .....................................................
Styrkur frá ÍSÍ .......................................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ...........................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður .............................

Hagnaður ársins
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Handknattleiksdeild

Ársskýrsla Handknattleiksdeildar KR 2021
Ársskýrsla Handknattleiksdeildar KR 2021

árinu 2019 hefur verið starfrækt samstarf milli handknattleiksdeilda KR og Gróttu vegna yngri
rinu 2019 Frá
hefur
verið starfrækt samstarf milli handknattleiksdeilda KR og Gróttu vegna yn
flokka. Um er að ræða 4., 5. og 6. flokk karla og kvenna sem leika undir merkjum Gróttu/KR.
a. Um er að
ræða
4., 5.
ogúti6.æfingum
flokkogkarla
og kvenna
leikaog kvenna
undirsem
merkjum
Gróttu/
KR hefur
hins vegar
haldið
keppnisliðum
fyrir 7. og 8.sem
flokk karla
hafa
æft í Hagaskóla.
efur hins vegar
haldið úti æfingum og keppnisliðum fyrir 7. og 8. flokk karla og kvenna sem h
Hagaskóla.Samstarfið við Gróttu hefur gengið vel undanfarið ár og hefur að gagnast báðum félögum.
Samstarfinu hefur verið háttað svo, að Grótta hefur innheimt æfingagjöld og borið þorra kostnaðar af

tarfið við Gróttu
hefur gengið
vel undanfarið
ár og
hefurer að
gagnast báðum félögum.
starfinu. Fjárhagsstaða
deildarinnar
er góð og áréttað
að deildin
skuldlaus.
Stjórn handknattleiksdeildar vill gjarnan halda samstarfinu með Gróttu óbreyttu á árinu en telur

tarfinu hefur
verið háttað
að Grótta
hefur
æfingagjöld
ogErborið
þorra kostnaða
nauðsynlegt
að ræða svo,
grundvöll
samstarfsins
nánarinnheimt
við aðalstjórnir
beggja félaga.
það ekkert
launungarmál
að aðstöðumáler
hjá góð
KR hamla
handknattleiksiðkun
félagsins svo sem dæmin
nu. Fjárhagsstaða
deildarinnar
og mjög
áréttað
að deildin innan
er skuldlaus.
sanna. Telur núverandi stjórn handknattleiksdeildar að það sé félaginu fyrir bestu að stefna að auknu
samstarfi við Gróttu hvað varðar þjónustu við handknattleiksiðkendur.

n handknattleiksdeildar vill gjarnan halda samstarfinu með Gróttu óbreyttu á árinu en te
synlegt að ræða grundvöll samstarfsins nánar við aðalstjórnir beggja félaga. Er það ekk
ngarmál að aðstöðumál hjá KR hamla mjög handknattleiksiðkun innan félagsins svo sem dæm
a. Telur núverandi stjórn handknattleiksdeildar að það sé félaginu fyrir bestu að stefna að au
tarfi við Gróttu hvað varðar þjónustu við handknattleiksiðkendur.
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Handknattleiksdeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Handknattleiksdeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Handknattleiksdeildar KR.

Reykjavík, 21. mars 2022

Björn Ingi Victorsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Björgvin Freyr Vilhjálmsson
Formaður Handknattleiksdeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
2021

2020

Æfingagjöld .......................................................................................
Styrkir ...............................................................................................
Aðrar tekjur .......................................................................................

0
0
155.000

853.422
399.828
300.000

Rekstrartekjur alls

155.000

1.553.250

Launakostnaður .................................................................................
Búningar, boltar og annar búnaður ....................................................
Mótakostnaður ..................................................................................
Annar kostnaður ................................................................................

0
85.768
0
49.630

1.465.000
191.505
70.000
211.906

Rekstrargjöld alls

135.398

1.938.411

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

19.602

-385.161

659
-795
-136

1.415
-18.864
-17.449

19.466

-402.610

Rekstrartekjur

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ........................................................................................
Vaxta- og þjónustugjöld ....................................................................

Hagnaður/-tap ársins

76

Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

Landsbankinn 8128 ..............................................................................................
Landsbankinn 8129 ..............................................................................................
Landsbankinn 381695 ..........................................................................................
Aðrir skuldunautar ...............................................................................................

Veltufjármunir samtals

1.000.726
540.399
952
0
1.542.077

1.213.174
190.194
949
350.000
1.754.317

Eignir samtals

1.542.077

1.754.317

Höfuðstóll frá fyrra ári ........................................................................................
Afkoma ársins ......................................................................................................

1.435.486
19.466
1.454.952

1.838.096
-402.610
1.435.486

87.125
0
87.125

242.125
76.706
318.831

1.542.077

1.754.317

Veltufjármunir

Eigið fé

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir

Inneignir foreldra v/æfingagjalda .........................................................................
Ógreiddur kostnaður .............................................................................................

Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
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Keiludeild

Ársskýrsla Keiludeildar KR 2021
Stjórn Keiludeildar KR
Formaður: Björn Kristinsson
Varaformaður: Höskuldur Þór Höskuldsson
Gjaldkeri: Magnús Reynisson
Ritari: Bragi Már Bragason
Meðstjórnandi: Matthías Helgi Júlíusson
Keiludeild KR var með eitt lið í 1. deild, þar var spiluð einföld umferð
og síðan umspil þar sem við lutum í lægra haldi og verðum í 2. deild
næsta keppnistímabil.
F.h. stjórnar
Björn Kristinsson
Formaður
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Keiludeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Keiludeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Keiludeildar KR.

Reykjavík, 9. mars 2022

Björn Ingi Victorsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Magnús Reynisson
Gjaldkeri Keiludeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
2021

2020

60.265
138.000
198.265

34.164
24.000
58.164

Keppnisgjöld ........................................................................................
Skráningargjöld ....................................................................................
Afskrifuð útistandandi eldri félagsgjöld ...............................................
Búningakaup ........................................................................................

10.500
20.000
203.500
0
234.000

14.000
20.000
215.500
43.532
293.032

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

-35.735

-234.868

206
-417
-211

135
-150
-15

-35.946

-234.883

Rekstrartekjur

Tekjur af mótahaldi ..............................................................................
Félags- og æfingagjöld .........................................................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ...........................................................................................
Vaxta- og þjónustugjöld .......................................................................

-Tap ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

Landsbanki vaxta- og debetreikningar ..................................................................
Óinnheimt félagsgjöld ..........................................................................................
Birgðir, KR-stálmerki 30 stk fyrir fjáröflun .........................................................

Veltufjármunir samtals

142.245
30.000
275.389
447.634

34.691
203.500
275.389
513.580

Eignir samtals

447.634

513.580

Höfuðstóll frá fyrra ári ........................................................................................
Afkoma ársins ......................................................................................................

136.891
-35.946
100.945

371.774
-234.883
136.891

Útlagður kostnaður félagsmanna ..........................................................................
Keilusamband Íslands ..........................................................................................

Skuldir samtals

256.000
90.689
346.689

286.000
90.689
376.689

Eigið fé og skuldir samtals

447.634

513.580

Veltufjármunir

Eigið fé

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir
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Keiludeild KR - Áætlun 2022
Áætlun
2022

Raun
2021

60.000
120.000
100.000
280.000

60.265
138.000
0
198.265

Keppnisgjöld .......................................................................................................
Skráningargjöld ...................................................................................................
Afskrifuð útistandandi eldri félagsgjöld ..............................................................
Fjáröflun ..............................................................................................................

14.000
20.000
0
36.800
70.800

10.500
20.000
203.500
0
234.000

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði

209.200

-35.735

100
-300
-200

206
-417
-211

209.000

-35.946

Rekstrartekjur

Tekjur af mótahaldi .............................................................................................
Félags- og æfingagjöld ........................................................................................
Aðrar tekjur/fjáröflun ..........................................................................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ..........................................................................................................
Vaxta- og þjónustugjöld ......................................................................................

Hagnaður/-tap ársins
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Knattspyrnudeild

Ársskýrsla Knattspyrnudeildar KR 2021
1 AÐALFUNDUR 2021
Aðalfundur Knattspyrnudeildar KR var haldinn 24. febrúar 2021 og hófst þá 74. starfsár deildarinnar. Í stjórn
voru kjörin Páll Kristjánsson formaður, Einar Örn Ólafsson, Indriði Sigurðsson, Jón Skaftason, Kristinn Jóhannes
Magnússon, Magnús Þorlákur Lúðvíksson, Margét Hafsteinsdóttir og Sigurður Örn Jónsson. Í varastjórn voru
kosnir Jónas Óli Jónasson og Þorlákur Björnsson.
Að aðalfundi loknum skiptu stjórnarmenn með sér verkum með eftirfarandi hætti:
Varaformaður: Einar Örn Ólafsson
Ritari: Magnús Þorlákur Lúðvíksson
Formaður meistaraflokksráðs karla: Indriði Sigurðsson
Formaður meistaraflokksráðs kvenna: Margrét Hafsteinsdóttir
Formaður Barna- og unglingaráðs (BUR): Sigurður Örn Jónsson.

2 STÖRF STJÓRNAR KNATTSPYRNUDEILDAR
Stjórnin fundaði að jafnaði mánaðarlega á starfsárinu en hittist þar á milli í minni hópum auk þess sem
stjórnarmenn sinntu hefðbundnum stjórnarverkum í samræmi við kjörin hlutverk.
Starfsárið var óvenjulegt vegna áhrifa kórónaveirufaraldursins sem kippti um tíma fótunum undan starfi
deildarinnar. Þannig voru æfingar og mótahald í knattspyrnu slegin af um tíma vorið 2021 en auk þess gerðu
sóttvarnarráðstafanir deildinni erfitt fyrir að halda úti eðlilegri starfsemi að fullu. Óhjákvæmilega hafði þetta
nokkur áhrif á starfsemi og iðkendur innan knattspyrnudeildarinnar. Ólíkt starfsárinu á undan tókst þó að klára
keppni í nær öllum skipulögðum mótum og þegar líða tók á árið fór starfsemi deildarinnar að færast í eðlilegt
horf.
Stjórn knattspyrnudeildar réðst í talsverða stefnumótun á starfsárinu og vann svokallaða uppbyggingaráætlun
sem lýsir markmiðum hennar til næsta ára og þeim aðgerðum sem ráðast þarf í til að gera markmiðin að
veruleika. Segja má að áætlunin byggi á þremur stólpum en þeir eru eftirfarandi:
(1) Breytt rekstrarlíkan: Markmiðið að besta nálgun á tekjustofna deildarinnar og fullnýta tekjumöguleika
hennar
(2) Nútímavæðing knattspyrnustarfsins: Markmiðið að auka fagmennsku í knattspyrnustarfinu í gegnum
alla flokka og verða nútímalegasta knattspyrnudeild landsins
(3) Uppbygging aðstöðu: Markmiðið að ráðast í mestu uppbyggingu aðstöðu í sögu KR á næstu árum
Jónas Sigurðsson var fulltrúi KR í stjórn KRR.

3 ÞÁTTTAKA YNGRI FLOKKA Í MÓTUM 2021
KR tók þátt í Íslandsmóti KSÍ í öllum flokkum karla og kvenna. Einnig tóku allir flokkar félagsins þátt í mótum á
vegum KRR. Til viðbótar tóku flokkar félagsins þátt í hinum ýmsu mótum víðs vegar um landið.
3. flokkur kvenna lék undir merkjum Gróttu/KR. Flokkurinn tók þátt í Íslandsmóti 3. flokks og lék í A-deild. Liðið
hafnaði þar í 6. sæti af 8 liðum en Grótta/KR hlaut 13 stig úr 14 leikjum. Í bikarkeppni 3. flokks féll liðið úr leik í
16 liða úrslitum. Grótta/KR tók einnig þátt í Íslandsmóti B-liða og lék þar í A-riðli þar sem liðið hafnaði í 6. sæti.
Vorið 2021 tók Grótta/KR þátt í Reykjavíkur- og Faxaflóamótinu í bæði A- og B-liðum en mótið var stöðvað eftir
nokkra leiki vegna kórónaveirufaraldursins. Bæði lið höfðu staðið sig vel í sínum leikjum þangað til.
4. flokkur kvenna lék undir merkjum KR og tók þátt í Íslandsmóti B-liða þar sem liðið hafnaði í 7. sæti í A-riðli.
Auk þess tók liðið þátt í Reykjavíkur- og Faxaflóamótinu en mótið var blásið af án niðurstöðu vorið 2021 vegna
kórónaveirufaraldursins.
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5. flokkur kvenna lék í A-riðli Íslandsmóts A-riðla og hafnaði þar í 8. sæti 12 liða með 13 stig úr 11 leikjum. KR
lék einnig í A-riðli í flokki B-liða þar sem liðið varð í 12. sæti, og svo í A-riðli í flokki D-liða þar sem KR lenti í 10.
sæti. Vorið 2021 tók KR einnig þátt í Reykjavíkur- og Faxaflóamótinu í flokki A, B og C-liða en mótið var fellt
niður án niðurstöðu eftir nokkra leiki vegna kórónaveirufaraldursins. Loks tók KR tók þátt í TM-mótinu í
Vestmannaeyjum, þar sem KR-1 vann Ísleifsbikarinn eftir 3-1 sigur á ÍBV-1 í úrslitaleik, og Símamóti Breiðabliks.
Helstu verkefni 6. flokks kvenna voru þátttaka í Símamóti Breiðabliks og Steinullarmóti Tindastóls sumarið
2021.
Helstu verkefni 7. flokks kvenna voru þátttaka í Íslandsbankamóti KA og Símamóti Breiðabliks sumarið 2021.
3. flokkur karla skráði fjögur lið til leiks í Íslandsmótinu, eitt í flokki A-liða, tvö í flokki B-liða og eitt í flokki C-.liða.
A-liðið hafnaði í 5. sæti í B-deild og féll úr leik í 8 liða úrslitum í bikarkeppninni. Í flokki B-liða hafnaði KR-1 í 2.
sæti í B-riðli, með 28 stig úr 12 leikjum, og KR-2 lenti í 3. sæti í C-riðli. Í flokki C-liða lék KR í B-riðli og hafnaði þar
í 8. sæti. Auk þess tók KR þátt í Reykjavíkur- og Faxaflóamótinu en það var blásið af án niðurstöðu vorið 2021
vegna kórónaveirufaraldursins. Rétt eins og í Íslandsmótinu hafði KR sent inn fjögur lið sem öll höfðu staðið sig
vel í þeim leikjum sem þó fóru fram.
Í 4. flokki karla voru alls 4 lið skráð til þátttöku í Íslandsmótinu, eitt í flokki A-liða, eitt í flokki B-liða og tvö í flokki
C-liða. A-liðið lék í A-riðli og hafnaði þar í 10. sæti af 12 liðum. Í flokki B-liða lék KR einnig í A-riðli og lenti þar í 9.
sæti af 12 liðum. KR-1 lék í A-riðli í flokka C-liða og hafnaði þar í 9. sæti af 12 liðum og þá lék KR-2 í C-riðli og
lenti þar í 8. sæti af 10 liðum. KR tók auk þess þátt í Reykjavíkur- og Faxaflóamótinu í flokki A, B, C og D-liða en
keppni í mótinu var hætt án niðurstöðu vorið 2021 sökum kórónaveirufaraldursins.
5. flokkur karla skráði 8 lið til leiks í Íslandsmótinu, tvö í hverjum af flokki A, B, C og D-liða. Í flokki A-liða hafnaði
KR-1 í 4. sæti í A-riðli og KR-2 6. sæti í C-riðli. Í flokki B-liða varð KR-1 í 8. sæti í A-riðli og KR-2 í 6. sæti í C-riðli. Í
flokki C-liða hafnaði KR-1 í 10. sæti í A-riðli og KR-2 í 3. sæti í C-riðli. Og í flokki D-liða hafnaði KR-1 í 10. sæti í Ariðli og 9. sæti í C-riðli. Vorið 2021 tók KR einnig þátt í Reykjavíkurmótinu en mótið var ekki klárað vegna
kórónaveirufaraldursins. Þegar ákvörðun var tekin um að stoppa mótið var KR-1 í efsta sæti í A-riðli í flokki Aliða og það sama má segja um KR-1 í flokki B-liða. Auk þess tók KR þátt í N1-mótinu á Akureyri.
Helstu verkefni 6. flokks karla voru Set-mótið á Selfossi (fyrir yngra árið), Orkumótið í Vestmannaeyjum (fyrir
eldra árið) og TM mót Stjörnunnar en auk þess tók flokkurinn þátt í nokkrum dagsmótum. Nefna má að KR
hlaut háttvísisverðlaun KSÍ fyrir framgöngu sína á Orkumótinu en auk þess var KR-1 í flokki A-liða nálægt því að
leika til úrslita um Orkumótsbikarinn.
Helstu verkefni 7. flokks karla voru Norðurálsmótið á Akranesi og TM-mót Stjörnunnar en auk þess tók
flokkurinn þátt í nokkrum dagsmótum.
Helstu verkefni 8. flokks voru TM-mót Stjörnunnar, Norðurálsmótið á Akranesi og Vor-mót Þróttar en auk þess
keppti flokkurinn á nokkrum dagmótum yfir veturinn.
Barna- og unglingaráð (BUR)
Hlutverk BUR er að hafa umsjón með yngri flokka starfi knattspyrnudeildar KR. Flokkarnir sem falla undir BUR
eru 3. – 8. flokkur karla og kvenna. BUR heyrir undir stjórn knattspyrnudeildar. BUR fundar mánaðarlega allan
ársins hring utan hásumars. Yfirþjálfarar vinna í nánu samstarfið við BUR að faglegri uppbyggingu starfsins.
Ekki er hægt að segja annað en árið 2021 hafi verið skrítið fyrir alla. Æfingar og mót féllu oft niður en þjálfarar
reyndu að gera sitt besta til að halda úti starfi knattspyrnudeildarinnar og eiga þeir hrós skilið.
Helstu verkefni BUR eru:
• Samstarf með foreldraráðum yngri flokka
• Auðvelda foreldrum að koma inn í foreldraráð t.d. með því að setja saman leiðbeiningar um:
o hvernig á að bera sig að sem foreldri barns
o hvað þarf að hafa í huga þegar farið er á mót
o hvernig á að bera sig að í keppnis- og/eða æfingaferð
• Umsjón með uppskeruhátíð í lok tímabils.
• Leysa ágreining eða samskiptaörðugleika milli þjálfara og foreldra í samráði við yfirþjálfara,
íþróttafulltrúa og stjórn knattspyrnudeildar
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•
•
•
•
•

Umsjón með sjoppusölu á heimaleikjum meistaraflokks karla og kvenna þar sem foreldraráð yngri
flokka skipta leikjum á milli sín
Skipuleggur „Allir sem einn“ daginn
Stuðningur við yfirþjálfara við markmiðasetningu og stefnu
Gerir tillögur til stjórnar knattspyrnudeildar um atriði sem BUR telur að megi betur megi fara í yngri
flokka starfinu
Fylgja eftir stefnu knattspyrnudeildar KR

4 MEISTARAFLOKKUR KARLA OG 2. FLOKKUR
KR hóf tímabilið með óbreytt þjálfarateymi hjá meistaraflokki karla með Rúnar Kristinsson sem þjálfara, Bjarna
Eggerts Guðjónsson sem aðstoðarþjálfara og Kristján Finnboga Finnbogason sem markvarðaþjálfara. Á
undirbúningstímabilinu hvarf Bjarni til annarra starfa og Sigurvin Ólafsson tók við sem aðstoðarþjálfari og
gegndi því hlutverki megnið af tímabilinu.
Liðsstjórar KR voru Friðgeir Bergsteinsson (33 leikir), Sigurður Jón Ásbergsson (31 leikur) og Aron Bjarni
Arnórsson (11 leikir). Sjúkraþjálfari á leikjum KR var Valgeir Viðarsson (30 leikir) en þær Silja Rós Theodórsdóttir
(2 leikir) og Þóra Kristín Bergsdóttir (1 leikur) leystu hann af hólmi.
Þátttaka KR í Pepsi-deildinni er háð sérstöku leyfi KSÍ. Leyfið byggir á kerfi sem UEFA hefur komið á í
aðildarlöndum sínum en það nær til reksturs knattspyrnueininga félaga í efstu deild. Í því eru gerðar
gæðakröfur sem ná m.a. til þjálfunar, samninga við leikmenn, æfinga- og keppnisaðstöðu og aðstöðu fyrir
dómara, gestalið, áhorfendur og fjölmiðlafólk.
Alls léku 28 leikmenn mótsleik með meistaraflokki karla tímabilið 2021.
Sjö leikmenn gengu til liðs við KR eftir keppnistímabilið 2021. Stefán Alexander Ljubicic kom frá HK, Sigurður
Bjartur Hallsson kom frá Grindavík, Aron Kristófer Lárusson kom frá ÍA, Aron Snær Friðriksson kom frá Fylki,
Hallur Hansson kom frá Vejle í Danmörku og Rúrik Gunnarsson kom til KR frá Breiðabliki. Þá gekk Finnur Tómas
Pálmason á ný í raðir KR eftir dvöl hjá Norrköping í Svíþjóð. Áður höfðu uppöldu KR-ingarnir Kjartan Henry
Finnbogason og Theodór Elmar Bjarnason gengið til liðs við KR á ný á miðju tímabili 2021.
Fimm leikmenn yfirgáfu herbúðir KR eftir tímabilið. Alex Freyr Hilmarsson fór í ÍBV, Aron Bjarki Jósepsson fór í
ÍA, Guðjón Orri Sigurjónsson gekk til liðs við ÍBV og Arnþór Ingi Kristinsson lagði skóna á hilluna. Þá ákvað Óskar
Örn Hauksson, fyrirliði KR, að ganga í raðir Stjörnunnar en Óskar yfirgefur KR sem goðsögn enda leikjahæsti og
markahæsti leikmaður félagsins í sögunni. Óskari er sérstaklega þakkað sitt einstaka framlag til félagsins. Áður
höfðu uppöldu KR-ingarnir Hjalti Sigurðsson og Birgir Steinn Styrmisson yfirgefið KR á miðju tímabili 2021. Birgir
hélt til Spezia á Ítalíu og Hjalti gekk til liðs við Leikni.
KR hafnaði í 3. sæti Pepsi Max deildar karlar en liðið safnaði 41 stigi í 22 leikjum. Þar með tryggði KR sér
keppnisrétt í forkeppni Evrópudeildar UEFA sumarið 2022. Litlu mátti muna að KR gerði alvöru atlögu að
titlinum en liðinu óx ásmegin eftir því sem leið á mótið og sýndi lengst af flotta spilamennsku.
Í Mjólkurbikar karla féll KR úr leik í 16. liða úrslitum þegar Víkingur R. vann KR 3-1. Áður hafði KR slegið út lið
Kára í 32. liða úrslitum.
Í Lengjubikar karla féll KR úr leik í 8. liða úrslitum eftir 3-3 leik sem fór í vítaspyrnukeppni gegn Val. Áður hafði
KR farið taplaust í gegnum 5 leiki í riðlinum og skorað 17 mörk gegn 5.
Í Reykjavíkurmótinu vann KR 2 leiki en tapaði einum og komst ekki í úrslitaleik mótsins.
KR lék ekki í Evrópukeppni tímabilið 2021.
Alls lék meistaraflokkur karla 33 keppnisleiki árið 2021. Liðið vann 18 leiki, gerði 8 jafntefli og tapaði 7 leikjum.
Markatala liðsins var 64 mörk skoruð og 37 fengin á sig.
Flesta leiki léku þeir Óskar Örn Hauksson (33), Pálmi Rafn Pálmason (32) og Ægir Jarl Jónasson (32). Þá lék
Kristinn Jónsson 31 leik og Grétar Snær Gunnarsson 30 leiki.
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Óskar Örn Hauksson var markahæstur KR-inga á árinu með 14 mörk í 33 leikjum. Guðjón Baldvinsson skoraði 8
mörk í 10 leikjum og þá skoruðu þeir Pálmi Rafn Pálmason (32 leikir) og Kjartan Henry Finnbogason (18 leikir) 7
mörk hvor.
Að tímabilinu loknu var Kennie Knak Chopart valinn leikmaður ársins hjá meistaraflokki karla og Stefán Árni
Geirsson var valinn efnilegastur
KR hefur sigrað oftar en önnur félög á öllum stóru mótunum á Íslandi: Íslandsmóti (27), Bikarkeppni (14),
Lengjubikar (8) og Reykjavíkurmóti (40). KR hefur einnig leikið 82 leiki í Evrópukeppni, fleiri en önnur íslensk
félög.
2. flokkur karla lék undir merkjum KR/KV. Liðið vann B. deild Íslandsmótsins og mun því leika í A. deild að ári.
Liðið nældi sér í 42 stig í 18 leikjum og skoraði 61 mark gegn 22 mörkum sem það fékk á sig. Sterkur
lokasprettur skilaði liðinu sigrinum. Í bikarkeppni 2. flokks féll liðið úr leik í 32. liða úrslitum eftir tap gegn
HK/Ými. Í Íslandsmóti B-liða lék KR/KV í B-riðli sem liðið vann líkt og A-liðið. KR fór taplaust í gegnum 16 liða
mót og hlaut 44 stig. Það skoraði 76 mörk gegn 25 fengnum á sig. KR/KV tók einnig þátt í Reykjavíkur- og
Faxaflóamóti karla í A og B-liðum en mótinu var hætt áður en öllum leikjum var lokið í mars 2021 vegna
kórónaveirufaraldursins.
Hans Sævar Sævarsson,Auðunn Örn Gylfason og Sigurvin Ólafsson þjálfuðu 2. flokk árið 2021.

5 MEISTARAFLOKKUR KVENNA OG 2. FLOKKUR
Jóhannes Karl Sigursteinsson var áfram þjálfari meistaraflokks en Katrín Ómarsdóttir tók við sem
aðstoðarþjálfari. Markmannsþjálfari liðsins var áfram Gísli Þór Einarsson. Liðsstjóri meistaraflokks kvenna var
sem fyrr Guðlaug Jónsdóttir og Þóra Kristín Bergsdóttir gegndi hlutverki sjúkraþjálfara megnið af tímabilinu.
Alls léku 36 leikmenn með meistaraflokki kvenna árið 2021.
Að leiktíðinni lokinni gengu 7 leikmenn til liðs við KR: Brynja Sævarsdóttir kom frá Breiðabliki, Róberta Lilja
Ísólfsdóttir kom frá ÍA, Margrét Regína Grétarsdóttir kom frá Fram, Gígja Valgerður Harðardóttir kom frá HK,
Rut Matthíasdóttir kom frá Þór og Macy Barberic gekk til liðs við KR úr bandaríska háskólaboltanum. Þá gekk
Bergdís Fanney Einarsdóttir endanlega til liðs við KR en hún lék á láni með félaginu seinni hluta síðasta tímabils.
Þá yfirgáfu 8 leikmenn KR eftir tímabilið: Sandra Dögg Bjarnadóttir fór í ÍR, María Soffía Júlíusdóttir fór til
Slóvakíu, Thelma Björk Einarsdóttir gekk til liðs við Val og Kathleen Rebecca Pingel fór til Svíþjóðar. Þá yfirgáfu
þær Arden O‘Hare Holden og Aideen Hogan Keane KR. Ingibjörg Valgeirsdóttir ákvað að taka sér frí frá
knattspyrnuiðkun og loks ákvað Katrín Ómarsdóttir að segja það gott eftir farsælan feril með KR. Þeim er öllum
þakkað sitt framlag til KR og þá sérstaklega Katrínu fyrir sinn glæsilega feril innan KR og í atvinnumennsku. Við
þetta má bæta að á miðju tímabili 2021 gekk Ingunn Haraldsdóttir til liðs við PAOK í Grikklandi.
KR lék í Lengjudeild kvenna og sigraði í mótinu eftir glæsilegan endasprett. KR hlaut 42 stig úr 18 leikjum,
skoraði 50 mörk – sem var það mesta í deildinni – og fékk 20 á sig. Þar með ávann KR sér keppnisrétt í efstu
deild kvenna tímabilið 2022.
Í Mjólkurbikarnum féll KR úr leik í 16 liða úrslitum en áður hafði KR slegið út lið HK og Augnabliks.
KR lék í A-deild Lengjubikarsins en átti erfitt uppdráttar með fámennt lið í upphafi árs. Tapaði liðið öllum 4
leikjum sínum áður en keppni í Lengjubikarnum var hætt vegna kórónaveirufaraldursins. KR lék auk þess í
Reykjavíkurmóti kvenna og hafnaði þar í 3. sæti eftir sigurleik á Þrótti R. í leik um 3. sætið.
Alls lék meistaraflokkur kvenna 27 leiki á árinu. Sigurleikirnir voru 16, jafnteflin 3 og tapleikirnir 8. Markatala
liðsins var 64 mörk skoruð og 49 fengin á sig.
Flesta leiki fyrir KR á tímabilinu spilaði Ingibjörg Valgeirsdóttir en þeir voru 26 talsins. Þar á eftir komu Laufey
Björnsdóttir sem lék 25 leiki og Rebekka Sverrisdóttir sem lék 24 leiki.
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Guðmunda Brynja Óladóttir var markahæst KR-inga með 14 mörk á tímabilinu í jafn mörgum leikjum. Þar á eftir
komu Kathleen Rebecca Pingel með 8 mörk í 17 leikjum, og þær Aideen Hogan Keane (5 leikir) og Ingunn
Haraldsdóttir (18 leikir) með 4 mörk.
Rebekka Sverrisdóttir var valin leikmaður ársins hjá meistaraflokki kvenna og Ísabella Sara Tryggvadóttir var
valin efnilegust.
KR og Grótta tefldu fram sameiginlegu liði á Íslandsmóti 2. flokks. Liðið keppti í A-deild Íslandsmótsins og
hafnaði þar í 5. sæti með 14 stig úr 12 leikjum. Í bikarkeppni 2. flokks féll Grótta/KR úr leik í 16 liða úrslitum eftir
1-0 tap gegn Þór/KA/Tindastóli/Hamrarnir. Þá lék Grótta/KR í B-deild Reykjavíkur- og Faxaflóamótsins sem lauk
án niðurstöðu vorið 2021 vegna kórónaveirufaraldursins. Þá hafði Grótta/KR leikið 3 leiki og unnið þá alla með
markatölunni 12-4. Aníta Lísa Svansdóttir var þjálfari 2. flokks árið 2021.
Samstarf KR og Gróttu – sem hefur náð til 2., 3. og 4. flokks – má rekja til ársins 2013 en það er hugsað með það
að leiðarljósi að efla kvennaknattsprynu í Vesturbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi. Á liðnu starfsári náði það til
2. og 3. flokks. Með samstarfinu verða æfingahópar flokkanna stærri og öflugri en markmiðið er að bjóða KR- og
Gróttu-stelpum upp á fyrsta flokks þjálfun og umhverfi til að ná markmiðum sínum í fótbolta. Flokkarnir keppa
undir nafninu Grótta/KR.

6 ELDRI FLOKKAR
Eldri flokkur skiptist í þrjár keppnir á Íslandsmótinu: 30 ára og eldri, 40 ára og eldri og 50 ára og eldri. Á árinu
2021 var ekki keppt í flokki 30 ára og eldri og KR tók ekki þátt í flokki 40 ára og eldri.
Í flokki 50 ára og eldri tók KR hins vegar þátt. Liðið hafnaði í 6. sæti í mótinu af 7. liðum.

7 UPPELDISSTARF: 3. TIL 8. FLOKKUR KARLA OG 3. TIL 7. FLOKKUR KVENNA
Rúmlega 800 börn og unglingar æfðu með yngri flokkum KR á árinu. Í yngri flokkunum er lögð áhersla á að
þjálfa góða knattspyrnumenn og góða félagsmenn sem munu vinna félaginu gagn innan vallar sem utan í
framtíðinni. Knattspyrnudeild KR átti í samstarfi við knattspyrnudeild Gróttu í 2. og 3. flokk kvenna.
Þjálfarar og aðstoðarþjálfarar yngri flokka tímabilið 2021:
• Sigurður Víðisson, Valþór Hilmar Halldórsson, Emil Ásmundsson og Auðunn Örn Gylfason
voru þjálfarar 3. flokks karla
• Aníta Lísa Svansdóttir var þjálfari 3. flokks kvenna
• Valþór Hilmar Halldórsson, Ingólfur Sigurðsson, Jón Tryggvi Arason og Agnar Þorláksson
voru þjálfarar 4. flokks karla
• Aníta Lísa Svansdóttir og Hermann Óli Bjarkason voru þjálfarar 4. flokks kvenna
• Ingólfur Sigurðsson, Emil Ásmundsson, og Jón Tryggvi Arason þjálfuðu 5. flokk karla
• Íunn Eir Gunnarsdóttir og Hermann Óli Bjarkason þjálfuðu 5. flokk kvenna
• Auðunn Örn Gylfason og Jón Tryggvi Arason þjálfuðu 6. flokk karla
• Aníta Lísa Svansdóttir og Hermann Óli Bjarkason voru þjálfarar 6. flokks kvenna
• Sigurður Víðisson var þjálfari 7. flokks karla og Emil Ásmundsson aðstoðarþjálfari
• Íris Sævarsdóttir var þjálfari 7. flokks kvenna
• Gunnar Kristjánsson og Vigdís Ayesha Elísarbetardóttir voru þjálfarar 8. flokks
• Fjöldi ungra þjálfara aðstoðuðu við þjálfun yngstu flokkanna
•

•
•

Sigurvin Ólafsson var ráðinn yfirþjálfari yngri flokka karla hjá KR í mars 2021 og gegndi því hlutverki þar
til í september 2021 þegar Viktor Bjarki Arnarsson tók við sama starfi. Áður en Sigurvin tók við
hlutverkinu hafði það verið í höndum Bjarna Guðjónssonar sem yfirgaf KR til að taka við þjálfarastarfi
hjá Norrköping í Svíþjóð í febrúar 2021
Aníta Lísa Svansdóttir var yfirþjálfari yngri flokka kvenna
Gísli Þór Einarsson og Sigurpáll Sören Ingólfsson voru markmannsþjálfarar

Knattspyrnudeild starfrækti knattspyrnuskóla sumarið 2021. Námskeiðin voru fjögur og voru fyrir 6-12 ára
börn. Skólastjóri var Auðunn Örn Gylfason. Um 330 þátttakendur tóku þátt í námskeiðunum
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8 FÉLAGSSTARF
Félagsstarfið nær til fjölmargra þátta í starfi deildarinnar sem eru kappliðum félagsins stoð og styrkur með
ýmsum hætti, þ.e.a.s. getraunastarfs, KR-klúbbsins, píluvina og dómara. Þessir hópar vinna að mestu leyti
sjálfstætt en félagsstarfið er sameiginlegur vettvangur þeirra. Samkomutakmarkanir vegna COVID-19
heimsfaraldursins drógu þrótt úr félagsstarfinu á árinu.
Sigurvin Ólafsson og Aníta Lísa Svansdóttir höfðu umsjón með dómarastörfum árið 2021.
KV, KM og eldri yngri flokkarnir sáu að mestu um að dæma leiki yngri flokka.
Alls fóru um 250 kappleikir fram á KR-svæðinu árið 2021. Meistaraflokkur karla lék 11 leiki, meistaraflokkur
kvenna 12 leiki og yngri flokkar léku á þriðja hundrað leikja

9 LANDSLIÐSMENN
Eftirfarandi leikmenn KR tóku þátt í verkefnum með landsliðum Íslands árið 2021. Tala innan sviga vísar til fjölda
keppnisleikja sem viðkomandi spilaði.
U-21 landslið karla: Finnur Tómas Pálmason (6), Stefán Árni Geirsson (3)
U-17 landslið karla: Rúrik Gunnarsson (4)
U-17 landslið kvenna: Ísabella Sara Tryggvadóttir (3)
Auk þess tóku eftirfarandi leikmenn þátt í úrtaksæfingum landsliða:
U-19 landslið karla: Grímur Ingi Jakobsson og Valdimar Daði Sævarsson
U-18 landslið karla: Grímur Ingi Jakobsson
U-17 landslið karla: Patrik Thor Pétursson
U-16 landslið kvenna: Ísabella Sara Tryggvadóttir og Karítas Ingvadóttir
U-15 landslið karla: Arnar Kári Styrmisson, Aron Bjarni Arnórsson, Gunnar Magnús Gunnarsson, Hannes Pétur
Hauksson, Jón Arnar Sigurðsson, Lars Erik Bragason og Magnús Valur Valþórsson
U-15 landslið kvenna: Karítas Ingvadóttir, Katla Guðmundsdóttir og Ragna María Sverrisdóttir
Loks tóku eftirfarandi uppöldu KR-ingar þátt í verkefnum með landsliðum Íslands á árinu 2021:
A-landslið karla: Albert Guðmundsson leikmaður Genoa (11) og Rúnar Alex Rúnarsson leikmaður OH Leuven á
láni frá Arsenal (5).
A-landslið kvenna: Anna Björk Kristjánsdóttir leikmaður Inter Milan (1)
U-21 landslið karla: Hjalti Sigurðsson leikmaður Leiknis (0)
U-19 landslið kvenna: Alma Gui Mathiesen leikmaður Stjörnunnar (0)
U-17 landslið karla: Jóhannes Kristinn Bjarnason leikmaður Norrköping (5) og Birgir Steinn Styrmisson leikmaður
Spezia (0)

10 SAMSTARFSFYRIRTÆKI
Helstu samstarfsfyrirtæki deildarinnar eru Alvotech, Bílaleiga Akureyrar, Landsbankinn, N1, Sjóvá og Vífilfell.
Icepharma, umboðsaðili Nike á Íslandi, er samstarfsaðilii knattspyrnunnar í KR þegar kemur að íþróttafatnaði og
-búnaði.
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11 FJÁRÖFLUN
Helstu reglulegu tekjur knattspyrnudeildar eru af ýmiss konar samstarfi við fyrirtæki og af sölu auglýsinga og
skilta. Sjónvarpsréttur, árskortasala í KR-klúbbinn og miðasala á heimaleiki, almenn félagsgjöld, æfingagjöld,
getraunir og sala flugelda eru einnig mikilvægir þættir í tekjuöflun deildarinnar. Tekjur af sölu leikmanna og
vegna þátttöku í Evrópukeppni hafa svo verið mikilvægir tekjustofnar síðustu ár og hefur mikilvægi þeirra
aukist.
Á árinu 2021 var félagið Bakverðir KR stofnað en hlutverk þess er að styðja fjárhagslega við uppbyggingu
knattspyrnustarfsins í KR. Forsvarsmenn Bakvarða eru Hörður Felix Harðarson, hrl., og Gísli Guðni Hall, hrl.
KR-flugeldar ehf. hafa séð um innflutning og heildsölu á flugeldum frá haustinu 1996 en knattspyrnudeild um
smásölu. Í stjórn KR-flugelda eru Jónas Kristinsson formaður, Lúðvík S. Georgsson og Páll Kristjánsson. Stefán
Haraldsson og Sveinbjörn Þorsteinsson eru varamenn. Framkvæmdastjóri KR-flugelda er Lúðvík S. Georgsson.

12 ÚTVARP OG NET
Páll Sævar Guðjónsson og Hjörvar Ólafsson stýrðu rekstri útvarps KR sumarið 2021 sem var 23. starfsár KRútvarpsins. Leikjum meistaraflokks karla í Pepsi Max-deildinni og Mjólkurbikarnum var lýst í útvarpinu. Auk Páls
og Hjörvars önnuðust eftirtaldir menn stjórn dagskrár og lýsinga: Bogi Ágústsson, Hallgrímur Indriðason, Haukur
Hólm, Höskuldur Kári Schram, Kjartan Guðmundsson, Magnús Orri Schram og Magnús Valur Böðvarsson.
Tæknimaður KR útvarpsins var Guðmundur „Denni“ Kristjánsson. Dagskrá útvarps KR var send út á
veraldarvefnum í samstarfi við www.netheimur.is.
Aðalstjórn KR hefur yfirumsjón með netsíðu KR, kr.is, og hefur knattspyrnudeild, eins og aðrar deildir félagsins,
sitt svæði á síðunni. Netsíða KR var uppfærð á árinu 2020 og er hún nú með nútímalegasta móti og virkar vel
hvort sem hún er heimsótt í tölvu eða síma. KR heldur sömuleiðis úti síðum á samfélagsmiðlunum Facebook,
Twitter og Instagram þar sem efni frá knattspyrnudeildinni er fyrirferðarmikið.

13 KR-KLÚBBURINN
Stuðningsmannafélag KR, KR-klúbburinn, átti sitt 29. starfsár tímabilið 2021. Félagar í KR-klúbbnum voru milli
400 og 500 árið 2021.
Féttabréf fyrir stuðningsmenn KR var gefið út vikulega frá vori og fram á haust við góðar undirtektir KR-inga. Þá
hitaði KR-klúbburinn upp fyrir tímabilið með því að halda upphitunarkvöld í félagsheimili KR fyrir
stuðningsmenn. Kórónaveirufaraldurinn setti svip sinn á starfsárið og gerði það að verkum að erfitt var að halda
stóra viðburði. Meðan á Íslandsmótinu sjálfu stóð hélt KR-klúbburinn þó reglulega viðburði í félagsheimilinu þar
sem félagar í klúbbnum hittust fyrir leik til að spá í spilin og rifja upp góðar minningar. Þá fengu KRklúbbsmeðlimir venju samkvæmt aðgang að kaffi og bakkelsi í félagsheimilinu í hálfleik á þeim leikjum
meistaraflokks karla þar sem áhorfendur voru leyfðir.

14 AÐSÓKN OG FÉLAGASKRÁ
Heimavöllur KR bar nafnið Meistaravellir þriðja tímabilið í röð.
Alls mættu 11.457 einstaklingar á 22 leikir KR í Pepsi Max-deild karla, 6.573 mættu á heimaleikina og 4.884 á
útileikina. Meðalaðsókn á Meistaravelli var 598 gestir á leik. Kórónaveirufaraldurinn og aðgerðir vegna hans
höfðu mikil áhrif á aðsókn á leiki KR en hámark var á fjölda leyfða gesta í mörgum leikjum auk þess sem
tækifæri fyrir veglega umgjörð voru takmörkuð.
Alls mættu 1.640 einstaklingar á 18 leiki KR í Lengjudeild kvenna, 742 mættu á heimaleikina og 898 á útileikina.
Meðalaðsókn á Meistaravelli var 82 gestir á leik. Líkt og hjá meistaraflokki karla hafði kórónaveirufaraldurinn
áhrif á aðsókn á leiki meistaraflokks kvenna.
Félagakerfi KR var tekið í notkun í lok árs 2002 en skráin geymir nöfn stuðningsmanna og iðkenda.
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15 SJÁLFBOÐALIÐAR
Um 100 sjálfboðaliðar starfa fyrir KR í stjórnum og nefndum, við undirbúning leikja, foreldrastarf, dómgæslu, í
getraunastarfi, flugeldavinnu, liðsstjórn, í keppnisferðum yngri flokka og ótal öðrum verkefnum.
Knattspyrnudeildin þakkar þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem komu að starfi deildarinnar á árinu fyrir sitt
framlag.

16 KR-KONUR OG PÍLUVINAFÉLAGIÐ
KR-konur og Píluvinir hafa eigin stjórn og starfa óháð knattspyrnudeild. Knattspyrnan í KR hefur lengi notið góðs
af starfi þeirra og þau hafa í gegnum árin verið rausnarleg í stuðningi við deildina og einstaka þætti í starfi
hennar. Arna Guðrún Þorsteinsdóttir var formaður KR-kvenna árið 2021 og Páll Sævar Guðjónsson formaður
Píluvina. Knattspyrnudeild þakkar KR-konum og Píluvinum öflugan stuðning í gegnum árin.

17 LOKAORÐ
Knattspyrnudeild KR þakkar öllum þeim sem lögðu henni lið á liðnu starfsári. Lengi lifi KR.
Reykjavík, 1. mars 2022,
fyrir hönd knattspyrnudeildar,
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
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Knattspyrnudeild
Ársreikningur 2021
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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og félagsmanna í Knattspyrnudeild KR

Áritun um endurskoðun ársreikningsins
Álit
Við höfum endurskoðað ársreikning Knattspyrnudeildar KR („félagið“) fyrir árið 2021. Ársreikningurinn hefur að
geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og
aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2021 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2021, í samræmi við lög um ársreikninga.
Grundvöllur álits
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst
frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í
samræmi við gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla að undanskildum
ársreikningi og áritun okkar á hann. Álit okkar á ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum
þær ekki á neinn hátt.
Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi félagsins og upplýsa, eftir því
sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi,
nema þau ætli annað hvort að leysa félagið upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost
en að gera það.
Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem
er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf
leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og
eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur
ársreikningsins taka á grundvelli hans.
Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni. Að auki:
•

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra
eftirliti.

•

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.

•

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi.

viðeigandi
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Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:
Ábyrgð endurskoðanda, frh.:
• Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé
viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu
verulegum vafa um rekstrarhæfi félagsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun
okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru
ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er
fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert félagið
órekstrarhæft.
•

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort
ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem
upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.
Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu
vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í
samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.
Reykjavík, 16. febrúar 2022
KPMG ehf.
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Rekstrarreikningur ársins 2021
Raun
2021

Skýr.

Rekstrartekjur
Miðasala .......................................................................
Auglýsingar og samstarfsaðilar ....................................
Útsendingarréttur .........................................................
Félagaskipti ..................................................................
Söluvarningur og veitingar ............................................
Aðrar rekstrartekjur .....................................................

Rekstrargjöld
Vörunotkun ..................................................................
Laun og launatengd gjöld ............................................
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................
Afskriftir og niðurfærsla ................................................

7

8
9
11

Rekstrarhagnaður (tap) án fjármunatekna
og fjármagnsgjalda ..................................................

Áætlun
2021

Raun
2020

22.206.762
45.573.185
15.551.667
53.076.182
9.639.169
165.154.756
311.201.721

13.000.000
60.000.000
15.000.000
33.500.000
13.000.000
128.650.000
263.150.000

15.194.771
50.548.712
16.811.072
7.011.477
12.466.884
135.957.364
237.990.280

11.666.880
156.692.553
8.372.479
120.660.549
1.444.774
298.837.235

9.000.000
131.160.000
7.480.000
101.400.000
900.000
249.940.000

11.404.975
120.951.290
7.739.279
112.506.008
1.608.150
254.209.702

13.210.000 (

16.219.422)

20.000
2.500.000) (
2.480.000) (

8.136
3.431.539)
3.423.403)

Hagnaður (tap) ársins .................................................................................................
9.854.949
10.730.000 (
13

19.642.825)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur, gengismunur ............................................
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur .......................

12.364.486

2

(
(

21.034
2.530.571) (
2.509.537) (
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

Fastafjármunir
Leikmannasamningar ...............................................................................
Rekstrarfjármunir .....................................................................................
Eignarhlutir í félögum ..............................................................................
Fastafjármunir samtals
Veltufjármunir
Birgðir .....................................................................................................
Kröfur á tengda aðila ................................................................................
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ..............................................
Handbært fé .............................................................................................
Veltufjármunir samtals

Skýr.

2021

2020

3,10
4,11
5,12

6.404.548
3.279.007
1.750.000
11.433.555

7.184.988
3.643.341
1.750.000
12.578.329

270.816
179.013
49.474.495
10.142.207
60.066.531

294.583
142.378
11.162.176
206.409
11.805.546

71.500.086

24.383.875

4.200.000
13.510.029) (
9.310.029) (

4.600.000
23.064.978)
18.464.978)

30.614.168
27.424.188
2.222.477
20.549.282
80.810.115

0
6.598.071
5.365.339
30.885.443
42.848.853

71.500.086

24.383.875

6

Eignir samtals

Eigið fé
Endurmatsreikningur ..............................................................................
(Ójafnað) óráðstafað eigið fé ....................................................................
Eigið fé samtals
Skammtímaskuldir
Skuldir við lánastofnanir ..........................................................................
Aðalstjórn KR ...........................................................................................
Skuldir við tengda aðila ............................................................................
Viðskiptaskuldir og aðrar skamtímaskuldir ..............................................
Skuldir samtals

13

14

Eigið fé og skuldir samtals

(
(

14

Veðsetningar og ábyrgðir
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Sjóðstreymisyfirlit árið 2021
Skýr.

Rekstrarhreyfingar
Hagnaður (tap) ársins ...............................................................................
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Söluhagnaður leikmanna .....................................................................
Afskriftir og niðurfærsla .......................................................................
Hrein fjármagnsgjöld ...........................................................................

2021

(

19.642.825)

(

50.456.871)
1.444.774
2.509.537
36.647.611) (

0
1.608.150
3.423.403
14.611.272)

Skammtímakröfur, breyting .................................................................
Skammtímaskuldir, breyting ................................................................
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

(
(
(

38.288.552)
10.336.161)
48.624.713)

Innborgaðar vaxtatekjur ...........................................................................
Greiddir vextir ..........................................................................................
Handbært fé (til) frá rekstri

(
(

21.034
2.530.571) (
87.781.861)

8.136
3.431.539)
89.665.061

50.456.871
1.000.000) (
0
49.456.871

0
200.000)
203.587
3.587

Fjárfestingarhreyfingar
Seldir leikmenn ........................................................................................
Keyptir leikmenn ......................................................................................
Söluverð rekstrarfjármuna ........................................................................
Fjárfestingarhreyfingar
Fjármögnunarhreyfingar
Tengdir aðilar, breyting ............................................................................
Skammtímalán, breyting ........................................................................
Fjármögnunarhreyfingar

9.854.949

2020

(

10
10
10

(

17.646.620
30.614.168
48.260.788

103.738.095
3.961.641
107.699.736

(
(
(

1.482.338)
88.235.135)
89.717.473)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé .................................................................................................................
9.935.798 (
48.825)
Handbært fé í ársbyrjun .................................................................................................................
206.409

255.234

Handbært fé í árslok .................................................................................................................
6
10.142.207

206.409
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Skýringar
1.

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður
eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2.

Erlendir gjaldmiðlar
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum
gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningsárs. Gengismunur sem myndast er færður í
rekstrarreikning.

3.

Óefnislegar eignir
Félagið eignfærir leikmannasamninga sína í samræmi við reglur og staðla KSÍ. Endurmat samninga er fært á
endurmatsreikning meðal eigin fjár sbr. skýr. nr. 10.

4.

Rekstrarfjármunir
Fasteignir eru eignfærðar á fasteignamati. Aðrir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að
frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma
rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð.

5.

Eignarhlutir í félögum
Eignarhlutir í félögum eru færðir á kaupverði.

6.

Handbært fé
Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár.

7.

Aðrar rekstrartekjur
2021

2020

23.694.400
19.425.000
7.243.823
41.649.423
56.637.078
2.186.133
3.887.500
10.431.399
165.154.756

21.521.484
18.500.000
9.141.238
23.812.581
48.590.985
2.971.250
1.100.000
10.319.826
135.957.364

Laun .......................................................................................................
Launatengd gjöld ....................................................................................
Verktakalaun ...........................................................................................
Samtals laun og launatengd gjöld ............................................................

19.310.063
3.319.963
134.062.527
156.692.553

12.169.456
2.027.843
106.753.991
120.951.290

Stöðugildi að meðaltali ...........................................................................

4

3

Evrópukeppni UEFA ................................................................................
Samningsgreiðslur, framlög sveitarfélaga ................................................
UEFA framlag til barna og unglingastarfs ................................................
Styrkir og framlög ....................................................................................
Æfingagjöld yngri flokka .........................................................................
Áhugamanna og unglingakeppnir ............................................................
Verðlaunafé .............................................................................................
Aðrar tekjur .............................................................................................
Samtals aðrar rekstrartekjur .....................................................................
8.

Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
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Skýringar, frh.:
9.

Annar rekstrarkostnaður
Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:
Ferðakostnaður, æfingabúðir og hótelkostnaður .....................................
Annað vegna kappleikja ...........................................................................
Félagaskipti leikmanna ............................................................................
Greiðslur til umboðsmanna .....................................................................
Annað s.s. kostnaður v/ erl. leikmanna ....................................................
Kostnaður vegna áhugamanna- og unglingakeppna ................................
Auglýsingar ..............................................................................................
Leigugjöld ................................................................................................
Rekstur bifreiða .......................................................................................
Annar kostnaður .....................................................................................
Samtals annar rekstrarkostnaður .............................................................

10. Óefnislegar eignir
Leikmannasamningar greinast þannig:
Bókfært verð 1.1. .....................................................................................
Endurmat ársins ......................................................................................
Keyptir leikmenn .....................................................................................
Seldir leikmenn ........................................................................................ (
Afskiftir á árinu ........................................................................................ (
Bókfært verð 31.12. .................................................................................

2021

2020

1.054.243
3.033.835
33.000
9.369.704
9.382.949
9.641.365
773.132
19.425.000
12.171.911
55.775.410
120.660.549

20.951.505
2.198.019
0
248.000
4.485.409
12.832.635
1.048.567
18.500.000
11.329.676
40.912.197
112.506.008

2021

2020

7.184.988
1.000.000 (
1.000.000
1.700.000)
1.080.440) (
6.404.548

11. Rekstrarfjármunir
Rekstrarfjármunir greinast þannig:

9.188.322
1.000.000)
200.000
0
1.203.334)
7.184.988

Áhöld og
innréttingar

Heildarverð 1.1. 2020............................................................................................................
Afskrifað áður ........................................................................................................................ (
Bókfært verð 1.1.2021...........................................................................................................
Afskrifað á árinu .................................................................................................................... (
Bókfært verð 31.12.2021.......................................................................................................

12.900.000
9.256.659)
3.643.341
364.334)
3.279.007

Heildarverð 31.12.2021.........................................................................................................
Afskrifað samtals 31.12.2021................................................................................................ (
Bókfært verð 31.12.2021.......................................................................................................

12.900.000
9.620.993)
3.279.007

Afskriftahlutföll......................................................................................................................

Afskriftir óefnislegar eignir samkvæmt skýringu 10 .................................
Afskriftir rekstrarfjármuna samkvæmt skýringu 11 ..................................
Afskriftir og niðurfærsla í rekstrarreikningi alls .........................................

10%

2021

2020

1.080.440
364.334
1.444.774

1.203.334
404.816
1.608.150
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Skýringar, frh.:
12. Eignarhlutir í félögum
Eignarhlutir í félögum greinast þannig:
KR-flugeldar ehf. ......................................................................................
KR-Sport hf. .............................................................................................

13. Eigið fé
Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Endurmatsreikningur

Eigið fé 1.1.2021 ........................................................
Endurmat ársins ......................................................... (
Hagnaður ársins .........................................................
Eigið fé 31.12.2021 ....................................................

4.600.000 (
400.000) (
4.200.000

(

Nafnverð

Bókfært verð

500.000
1.250.000
1.750.000

500.000
1.250.000
1.750.000

Ójafnað
eigið fé

Samtals

23.064.978)
300.000) (
9.854.949
13.510.029)

( 18.464.978)
700.000)
9.854.949
( 9.310.029)

14. Skuldir við lánastofnanir
Skuldir við lánastofnanir greinast þannig:
Óverðtryggð skammtímalán EUR .........................................................................................
Yfirdráttur ..............................................................................................................................

29.618.000
996.168
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Rekstraráætlun ársins 2022
Áætlun
2022

Rekstrartekjur
Miðasala ............................................................................................................................................
Auglýsingar og samstarfsaðilar ..........................................................................................................
Útsendingarréttur ..............................................................................................................................
Félagaskipti ........................................................................................................................................
Söluvarningur og veitingar .................................................................................................................
Aðrar rekstrartekjur ...........................................................................................................................

Rekstrargjöld
Vörunotkun .......................................................................................................................................
Laun og launatengd gjöld .................................................................................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ...................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ...................................................................................................................
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna .................................................................................................

Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda ................................................................
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur, gengismunur ..................................................................................................................
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur ............................................................................................. (
(

13.000.000
58.000.000
26.500.000
13.100.000
12.500.000
192.935.000
316.035.000

10.000.000
152.672.000
7.300.000
130.194.000
1.000.000
301.166.000
14.869.000

25.000
4.334.000)
4.309.000)

Hagnaður ársins ....................................................................................................................................................
10.560.000
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Körfuknattleiksdeild

Ársskýrsla stjórnar 2021-2022

Starfsemi stjórnar
Eins og á síðasta ári voru haldnir vikulegir fundir stjórnar Það hefur gefist vel
að funda í hverri viku enda að mörgu að huga. Stjórnin var skipuð eftirtöldum:
Ingimar Guðmundsson f.h. yngriflokka
Soffía Ólafsdóttir f.h. Meistaraflokksráðs kvenna
Þórður Kolbeinsson f.h. Meistaraflokks karla og gjaldkeri
Sigríður Ólafsdóttir markaðs og kynningarmál
Egill Ástráðsson markaðs og kynningarmál
Böðvar E. Guðjónsson Formaður
Iðkendur í deildinni eru yfir 400 og virkir þátttakendur í Bumbunni eru um 50.

Meistaraflokkar
Meistaraflokkur karla er sigursælasta lið í sögu íslenska körfuboltans. Fyrir
tímabilið ákvað Darri Freyr Atlason að láta af störfum vegna anna í vinnu.
Hörður Unnsteinsson aðstoðarþjálfari lét einnig af störfum og voru þeir Helgi
Már Magnússon og Jakob Örn Sigurðarson ráðnir í þeirra stað. Helgi og Jakob
eru okkur af góðu kunnir. Báðir uppaldir í KR og hafa átt farsælan feril erlendis
sem og innanlands.
Leikmannahópur KR fyrir tímabilið 2021-2022 tók breytingum eins og gerist og
gengur en góður kjarni uppalda KR-inga er enn við stýrið eins og undanfarin ár.
KR hóf leik með 3 erlendum leikmönnum þeim Adama Darboe, Dani Koljanin og
Shawn Glover. Reynsluboltarnir Brynjar Þór Björnsson og Björn Kristjánsson
gerðu nýja samninga við KR og Þórir Guðmundur Þorbjarnarson sneri aftur í KR
eftir nám erlendis. Þórir yfirgaf svo KR og Ísland í október og flutti til Hollands
þar sem hann gerði samning við lið Landstede Hammers. Sannarlega gleðiefni
fyrir Þórir Guðmund en blóðtaka fyrir KR en að sjálfssögðu erum við KR-ingar
stoltir af uppöldum leikmönnum sem fá tækifæri að leika erlendis. Þórir er ekki
sá fyrsti og ljóst að uppeldisstarfið í KR er til mikillar fyrirmyndar. Ungir og
efnilegir leikmenn hafa svo sannarlega fengið tækifæri á að leika í vetur.
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Þorvaldur Orri Árnason, Veigar Áki Hlynsson, Almar Orri Atlason og Alexander
Óðinn Knudsen hafa sín hlutverk í liðinu og ljóst að þar eru mikil efni á ferð sem
gaman verður að fylgjast með í framtíðinni. Um áramótin sagði Shawn Glover
upp samning sínum. Í janúar bættust svo þeir Carl Lindblom og Isiaah
Manderson í leikmannahópinn.

Meistaraflokkur kvenna sem leikur í 1.deild hefur náð góðum framförum í
vetur. Hörður Unnsteinsson og Guðrún Arna Sigurðardóttir stýra liðinu og eru
ungir leikmenn í aðalhlutverkum sem er frábær þróun í takti við planið að
koma liðinu aftur upp í efstu deild.
Mikilvægt er að rýna í næstu ár þegar kemur að afreksstefnu kvenna og búa til
leikmenn í yngriflokkum félagsins líkt og hefur verið gert í afreksstefnu karla.
Það er engin lausn til næstu ára að kaupa leikmenn úr öðrum liðum sem oftar
en ekki stoppa stutt við. Einnig er ekki góð þróun þessi mikla aukning erlendra
leikmanna í efstum deildum karla og kvenna sem hefur í för með sér brottfall
ungra leikmanna sem sjá ekki tækifæri á að öðlast mínútur í sínu liði þar sem
að mínútafjöldi erlendra leikmanna er meiri en góðu hófi gegnir og íslenskum
körfuknattleik ekki til framdráttar.
Tímabilið 2021-2022 er þriðja tímabilið þar sem Covid hefur sett strik í
reikninginn. 15.mars 2020 var tímabilinu 2019-2020 blásið af. Tímabilið 20202021 fór af stað 7 október en var svo frestað til 15 janúar vegna Covid. Þá var
leikið hraðmót án áhorfenda og í úrslitakeppninni voru 200 manna
samkomutakmarkanir. Á tímabilinu 2021-2022 var lítil sem engin mæting á leiki
frá nóvember til miðjan mars vegna samkomutakmarkana og ljóst að það þarf
mikið átak að fá áhorfendur aftur á völlinn í íþróttahreyfingunni í heild sinni til
að ná aftur þeim fjölda sem sótti leiki fyrir Covid.
Fjárhagslegt tjón vegna Covid og samkomutakmarkana er þriðja árið í röð mikið
enda stór hluti tekna deildarinnar komið inn m.a. í gegnum miðasölu,
veitingasölu. Styrktaraðilar hafa staðið þétt við bakið á deildinni og eiga þeir
bestu þakkir fyrir. Það sem vekur undrun er að tekjufallsstyrkir frá
Reykjavíkuborg og ríkinu hafa ekki borist á þessu tímabili. Tekjufallsstyrkir til
lista, menningar og fyrirtækja í veitingarekstri ásamt ýmsum öðrum aðilum
112
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hafa borist en íþróttahreyfingin virðist hafa gleymst. Það er von margra að
upplýst verði um styrki sem fyrst enda á íþróttahreyfingin erfitt með að reka sig
án áhorfenda eins og gefur að skilja. Það eru bjartari tímar framundan nú þegar
allar Covid takmarkanir hafa verið afnumdar.
F.h. stjórnar KKD KR
Böðvar Guðjónsson
Formaður KKD KR
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ýÚʹͲʹͳǦʹͲʹʹ

Barna- og unglingastarf

Þjálfaramál
ĄąÚĄÀ
ą ĄǦ
ĄǤąĄĄÀǡ  
ÀͳͲǤÀĄ  ±
ÀǤ

±ǣ

Kvennaflokkar 10 flokkar
Byrjendaflokkur stúlkna:  ××ǡÀï×ǡ
± × ×
Minnibolti stúlkna 8 ára:  ××ǡ± ××ǡ
 Ą ××ÀÀ×
Minnibolti stúlkna 9 ára:  ×× × Ą ×
Minnibolti stúlkna 10 ára:  ÀĄ × × Ą
×
Minnibolti stúlkna 11 ára: Ą×ǡÚ×
×
7. & 8. flokkur stúlkna: × Ą×
9. & 10. flokkur stúlkna: ÚĄ× ×
Stúlknaflokkur: ÚĄ

Karlaflokkar 12 flokkar,
Byrjendaflokkur drengja:  ××ǡÀï×ǡ
± ×À××
Minnibolti 7 & 8 ára drengja:  ××ǡÀï×ǡ
± ×±
Minnibolti 9 ára drengja: YĄ À×
Minnibolti 10 ára drengja : ïÀ×
Minnibolti 11 ára drengja:  Ą
7. flokkur drengja: 
8. flokkur drengja: ×
9. flokkur drengja:  ×
10. flokkur drengja:   Ą
Drengjaflokkur:   Ą
Unglingaflokkur: YĄ
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ýÚʹͲʹͳǦʹͲʹʹ
Morgunæfingar: 
ÚĄĄ§ÀʹÀ×
Ú– ÚĄĄąąĄĄĄą
×Ú§Ǥ

Aukaæfingar:
  §§ʹͲͲͷǦʹͲͲͺĄ
×ÚǡĄÚÚÚǤ(
 ĄǤ
Styrktaræfingar
  ĄĄ§ÀͺǤǤ
§ąÀ§§ą§ÚǤ
ͶĄĄÀ§ ĄǤ

Helstu viðburðir
 ×ĄĄͻǤͳͲǤ×ʹͲʹͳąÚĄ
§ĄǤ×Ą×ĄAÀĄÀï
ʹͲʹͲąĄĄĄ§ǤÚĄ×
ĄĄǤ ĄĄ
ïÚǤAĄ
×ͳͲąĄͳ͵ǤͳͶǤ×ʹͲʹͳǤ

±§ĄĄ±ąĄĄ
ąǤą  ±Ą§ĄǡÀ
Ą×§Ǧ§§Ą ×
Ú×Ǥ ±ÚĄÀĄÀÀą×ǡ
ąÀ××Ą ×A
×ĄĄÀǤÀĄ×
ĄÀ×§§Ą±§
§Àą××ǤÚĄĄ§À
ýąǡ§ÀĄ§ĄǤͷ§
×ąÀ§ĄǤ

±ÚÚĄ×ÀǤ
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ýÚʹͲʹͳǦʹͲʹʹ
Barna- og unglingaráð
ĄǦĄǣ
 Ą
Ą×ǣ
Y ××

ý×
ý×
× 
× Ú×
( Ą

ąǣ ÚĄ


Árangur í keppnum á vegum KKÍ
Unglingaflokkur karla Ą ÚǤ
ĄÀͺǦĄïA×ąą§ĄÀǤ
DrengjaflokkurĄ ÚǤ
ĄÀïAÀͺǦĄïǤ
10. flokkur stúlkna ĄÚǤͳͲǤ
ĄÀͺǦĄïA×ą§ÀǤ
10. flokkur drengja ĄÚǤͳͲǤ
ĄÀͺǦĄïA×ąą§ÚǤ

Afreksfólk í yngri flokkum
ǡ ÚÀ
§×ʹͲĄAĄÀÀǤ
 ×À§×ʹͲĄAĄÀ
ÀÀǤ
Àͳʹ×ÀͳͺĄ
§ĄÀǤ
± ×ǡÀï× × Ą
×Àͳ×ÀͳĄï
§ĄÀǤ
 Àͳ×Àͳ
Ą§ĄÀǤ
 Àͳͺ×Àͳͷ
Ą§×À ÀǤ
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Körfuknattleiksdeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Körfuknattleiksdeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Körfuknattleiksdeildar KR.

Reykjavík, 4. apríl 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Böðvar Guðjónsson
Formaður Körfuknattleiksdeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
Skýr.

Rekstrartekjur

Framlög og styrkir ..........................................................................
Tekjur af mótum .............................................................................
Ársgjöld .........................................................................................
Eigin fjáröflun ................................................................................
Aðrar tekjur ....................................................................................

Rekstrargjöld

Stjórnunarkostnaður .......................................................................
Þjálfun og kennsla ..........................................................................
Íþróttaleg viðskipti .........................................................................
Kostnaður v/fjáraflana ....................................................................
Önnur gjöld ....................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

Raun
2021

Áætlun
2021

Raun
2020

1

83.378.619 60.000.000 56.048.146
7.327.075
5.000.000 5.097.752
30.039.419 25.000.000 24.145.818
1.491.100
4.000.000 5.585.500
3.788.549
500.000
288.393
126.024.762 94.500.000 91.165.609

2
3
4

6.788.038
6.500.000 6.694.524
81.828.961 55.000.000 61.716.798
36.607.218 25.500.000 26.411.494
1.082.300
2.000.000 3.690.050
483.079
500.000
404.318
126.789.596 89.500.000 98.917.184
-764.834

5.000.000

-7.751.575

Vaxtatekjur .....................................................................................
Vaxtagjöld, þjónustugjöld og bankakostnaður ...............................

5.421
-1.232.485
-1.227.064

5.000
-1.255.000
-1.250.000

757
-1.262.240
-1.261.483

-Tap/hagnaður ársins

-1.991.898

3.750.000

-9.013.058

Fjármagnsliðir
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

21.116
21.116

21.116
21.116

Viðskiptamenn .....................................................................................................
Bankainnistæður ...................................................................................................

Veltufjármunir samtals

3.236.960
3.697.939
6.934.899

6.798.431
123.547
6.921.978

Eignir samtals

6.956.015

6.943.094

-18.926.443
-1.991.898
-20.918.341

-9.913.385
-9.013.058
-18.926.443

Yfirdráttarlán ........................................................................................................
Ógreiddir reikningar .............................................................................................
Skuld við aðalstjórn ..............................................................................................

Skuldir samtals

1.556.278
10.331.360
15.986.718
27.874.356

1.711.090
16.752.380
7.406.067
25.869.537

Eigið fé og skuldir samtals

6.956.015

6.943.094

Fastafjármunir

Skotvél .................................................................................................................

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Eigið fé

Höfuðstóll frá fyrra ári ........................................................................................
Rekstrarafgangur ársins ........................................................................................

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir
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Skýringar
2021

1. Framlög og styrkir

Opinberir styrkir
Covid styrkir
Styrkur frá aðalstjórn
Styrkir stuðningsmanna
Styrkir og auglýsingar fyrirtækja
Styrkir v/yngri flokka
Almannaheillaskrá, framlög

2. Stjórnunarkostnaður
Rekstur skrifstofu
Rekstur bifreiða
Risna og gjafir

3. Þjálfun og kennsla

Greiðslur til þjálfara m.fl.
Greiðslur til þjálfara y.fl.
Greiðslur til erl. þjálfara
Námskeið
Vátryggingar
Húsaleiga

4. Íþróttaleg viðskipti

Þátttökugjöld og dómarakostnaður
Ferðakostnaður
Húsaleiga
Sjúkra- og þrekkostnaður
Búningakostnaður
Félagsskiptagjald/umboðslaun
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2020

20.142.395
26.831.444
542.100
5.757.660
27.835.020
1.000.000
1.270.000
83.378.619

19.242.824
11.800.000
0
5.879.065
19.126.257
0
0
56.048.146

300.632
6.233.486
253.920
6.788.038

439.736
6.152.398
102.390
6.694.524

10.683.314
30.300.860
35.432.914
0
57.663
5.354.210
81.828.961

8.569.921
20.070.306
29.671.847
50.000
136.234
3.218.490
61.716.798

8.277.592
2.266.595
19.488.000
2.777.690
1.532.801
2.264.540
36.607.218

3.084.239
425.582
18.560.000
1.024.251
899.059
2.418.363
26.411.494

Körfuknattleiksdeild KR - Fjárhagsáætlun 2022

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir ...............................................................................
Tekjur af mótum .................................................................................
Ársgjöld ..............................................................................................
Eigin fjáröflun ....................................................................................
Aðrar tekjur .........................................................................................

Áætlun
2022

Rauntölur
2021

60.000.000
18.000.000
30.000.000
3.000.000
1.500.000
112.500.000

83.378.619
7.126.075
30.039.419
1.491.100
3.788.549
125.823.762

6.500.000
70.000.000
30.000.000
2.000.000
500.000
109.000.000

6.788.038
81.828.961
36.607.218
1.082.300
483.079
126.789.596

3.500.000

-965.834

5.000
-1.250.000
-1.245.000

5.421
-1.232.485
-1.227.064

2.255.000

-2.192.898

Rekstrargjöld
Stjórnunarkostnaður ............................................................................
Þjálfun og kennsla ..............................................................................
Íþróttaleg viðskipti ..............................................................................
Kostnaður v/fjáraflana ........................................................................
Önnur gjöld .........................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur .....................................................................................
Vaxtagjöld, þjónustugjöld og bankakostnaður ...............................

Hagnaður/-tap ársins
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Skíðadeild

Skíðadeild KR
Skýrsla stjórnar fyrir 87. starfsár.
Undirbúningur fyrir skíðatímabilið þennan veturinn hófst venju samkvæmt um
haustið með þrek- og styrktaræfingum í október, sem er í seinna lagi. Vilji er til efla
þrek- og styrktaræfingar og er það markmið okkar að bjóða uppá æfingar í
Vesturbænum á komandi hausti til að koma til móts við stækkandi hóp
Vesturbæinga sem leggja stund á skíðin.

127

Deildin er í hægum vexti og um 40 iðkendur lögðu stund á æfingar og keppni
undir merkjum KR. Var ákveðið að fjölga þjálfurum í yngstu flokkum til að koma til
móts við aukinn áhuga á skíðaíþróttinni. 9 þjálfarar störfuðu með okkur þennan
veturinn í unglinga- og barnaflokkum. Líkt og undanfarin ár vorum við í samstarfi
með Skíðadeild Breiðabliks um þjálfun, samstarf félaganna er gott og gefur okkur
aukin tækifæri til að efla þjálfun. Drifkraftur, fagmennska og metnaður hefur
einkennt starf þjálfara okkar og var þessi vetur engin undantekning í þeim málum.
Þjálfarar okkur voru á tánum og tilbúnir að bregðast við fjölbreyttum aðstæðum og
áskorunum sem fylgja þessu sporti.
Í fullorðins flokki erum við í samstarfi með öðrum félögum á höfuðborgarsvæðinu
undir merkjum Skíðaliðs Reykjavíkur og Breiðabliks(SLRB), gengur það samstarf
afar vel. Þeir Marko Spoilerik og Damiane Veske sáu um þjálfun þennan veturinn
auk þess sem Egill Ingi Jónsson hefur haldið utan um þrekþjálfun fyrir liðið. Er
óhætt að segja að lyft hafi verið grettistaki í þjálfun fullorðinna undanfarin misseri.
Metnaður er mikill hjá iðkendum og markið sett hátt. Kröftugur hópur foreldra
hefur staðið við bakið á þjálfarateyminu.
Í febrúar fór fram heimsmeistaramót fullorðinna í Cortina á Ítalíu, Gauti
Guðmundsson keppti fyrir Íslands hönd á mótinu. Endaði hann í 31. sæti í
undankeppninni.
Heimsfaraldurinn hélt áfram að setja strik í starf deildarinnar, skíðamót Íslands
var haldið í skugga faraldursins. Bæði bikarmót, unglingameistaramót og
Andrésandar leikarnir voru felld niður. Óljóst er hvaða áhrif þetta mun hafa til
framtíðar en öllum er ljóst að það verður mikil áskorun og koma starfi deildarinnar í
eðlilegt form aftur.
Fyrir hönd stjórnar vill ég þakka iðkendum, þjálfurum og síðast en ekki síst
foreldrum fyrir öflugt og metnaðarfullt starf veturinn 2020-2021.
Áfram KR!
Guðmundur Guðjónsson
Formaður Skíðadeildar KR
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Skíðadeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Skíðadeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Skíðadeildar KR.

Reykjavík, 4. apríl 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Linda Hlín Þórðardóttir
Gjaldkeri Skíðadeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
Skýr.

2021

2020

3.089.515
2.461.612
153.000
5.704.127

3.683.422
1.943.500
0
5.626.922

3.970.000
400.000
359.484
27.660
47.193
0
52.353
4.856.690

4.775.719
336.200
406.606
27.150
295.815
650.000
125.867
6.617.357

847.437

(990.435)

Vaxtatekjur ..................................................................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ....................................................................................

1.371
(69.433)
(68.062)

828
(39.133)
(38.305)

Hagnaður/-tap ársins

779.375

(1.028.740)

Rekstrartekjur

Félags- og æfingagjöld ................................................................................................
Opinberir styrkir ..........................................................................................................
Aðrar rekstrartekjur .....................................................................................................

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ............................................................................................
Mótakostnaður .............................................................................................................
Rekstur skála ...............................................................................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .............................................................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................................................................
Niðurfærðar viðskiptakröfur .......................................................................................
Gjaldfærð áhöld ...........................................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir
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1

2
3
4

Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

Skýr.

2021

2020

8.417.336
256.013
8.673.349

8.417.336
256.013
8.673.349

Langtímakröfur ....................................................................................................

48.635.954
48.635.954

42.739.544
42.739.544

Fastafjármunir samtals

57.309.303

51.412.893

3.573.748
100.000
3.673.748

1.388.622
1.986.888
3.375.510

Eignir samtals

60.983.051

54.788.403

Yfirfært frá fyrra ári ............................................................................................
Endurmat skíðasjóðs ............................................................................................
Afkoma ársins ......................................................................................................

53.957.756
5.896.410
779.375
60.633.541

51.175.515
3.810.981
(1.028.740)
53.957.756

349.510
349.510

830.647
830.647

60.983.051

54.788.403

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:
Skíðaskáli 2 (Þjónustumiðstöð) ...........................................................................
Markskúr .............................................................................................................

5

Veltufjármunir

Bankareikningar ..................................................................................................
Viðskiptakröfur ...................................................................................................

Veltufjármunir samtals

6

Eigið fé

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir .................................................................................................

Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals

133

7

Skýringar
1. Aðrar tekjur
Tekjur af mótum ................................................................................................

2021

2020

153.000
153.000

0
0

2.650.000
1.320.000
3.970.000

2.045.000
2.730.719
4.775.719

27.660
27.660

27.150
27.150

13.649
20.400
13.144
47.193

263.055
32.760
0
295.815

27.997.000

26.359.000

0
100.000
100.000

1.968.888
18.000
1.986.888

245.000
104.510
349.510

180.000
650.647
830.647

2. Laun og launatengd gjöld
Verktakalaun v/þjálfara .....................................................................................
Hlutur KR í þjálfarakostnaði í samstarfi við aðrar skíðadeildir ........................

3. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Símakostnaður ...................................................................................................

4. Annar rekstrarkostnaður
Ferðakostnaður ..................................................................................................
Verðlaun og gjafir .............................................................................................
Ýmis kostnaður v/þjálfara .................................................................................

5. Varanlegir rekstrarfjármunir / mannvirki í Skálafelli
Skíðaskáli 2 og markskúr, vátryggingarfjárhæð** ............................................
**gamli skálinn er ónýtur, afskrifaður að fullu í uppgjöri 2012
það er ekki skráð fasteigna- og brunabótsmat á nýja skálanum

6. Viðskiptakröfur
Útistandandi v/æfingagjalda ..............................................................................
Aðalstjórn KR, inneign ......................................................................................

7. Viðskiptaskuldir
Ógreitt v/þjálfaralauna um áramótin ..................................................................
Ógreiddir reikningar um áramótin .....................................................................
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Skíðadeild KR - Rekstraráætlun 2022
Áætlun
2022

Raun
2021

3.243.991
2.584.693
160.650
5.989.333

3.089.515
2.461.612
153.000
5.704.127

4.168.500
420.000
377.458
29.043
49.553
54.971
5.099.525

3.970.000
400.000
359.484
27.660
47.193
52.353
4.856.690

889.808

847.437

Vaxtatekjur ..................................................................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ....................................................................................

2.742
(72.905)
(70.163)

1.371
(69.433)
(68.062)

Hagnaður ársins

819.645

779.375

Skýr.

Rekstrartekjur

Félags- og æfingagjöld ................................................................................................
Opinberir styrkir ..........................................................................................................
Aðrar rekstrartekjur .....................................................................................................

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ............................................................................................
Mótakostnaður .............................................................................................................
Rekstur skála ...............................................................................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .............................................................................
Annar rekstrarkostnaður ..............................................................................................
Gjaldfærð áhöld ...........................................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir
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Sunddeild

Skýrsla stjórnar Sunddeildar KR starfsárið 2020-2021
Skýrsla stjórnar Sunddeildar KR starfsárið 2021-2022
Stjórn starfsársins 2020-2021 var skipuð eftirtöldum aðilum:
Stjórn starfsársins 2021-2022 var skipuð eftirtöldum aðilum:

Arnar Már Loftsson, formaður
Kristín Þórðardóttir, gjaldkeri
Sigurðurformaður
Ingimarsson Alexander
Tonini
Arnar Már Loftsson,
Kristín Þórðardóttir,
gjaldkeri
Guðmundur Óskarsson
Kristján Jóhannesson

Erna Aðalsteinsdóttir

Starfsárið hjá sunddeildinni byrjaði á aðalfundi þar sem Arnar endurnýjaði umboð sitt sem formaður
þau Kristín, Erna
og áSigurður
gáfu
kost áendurnýjaði
sér til þess að
starfasitt
fyrir
sunddeildina
Starfsárið hjáog
sunddeildinni
byrjaði
aðalfundi
þaráfram
sem Arnar
umboð
sem
formaður en
inn sem fulltrúi
sundknattleikshluta
sunddeildarinnar.
og Kristín gafAlexander
áfram kostkom
á sérnýr
í gjaldkerann
en þeir
Guðmundur og Kristján
komu nýir inn í stjórn
sunddeildarinnar.

Þjálfarar

Þjálfarar

Á starfsárinu 2020-2021 störfuðu 7 þjálfarar hjá deildinni. Berglind Ósk Bárðardóttir hélt áfram sem
á sínu
starfsári
sem Ósk
yfirþjálfari.
Aðrir hélt
þjálfarar
Á starfsárinuyfirþjálfari
2021-2022sunddeildarinnar
störfuðu 7 þjálfarar
hjásjötta
deildinni.
Berglind
Bárðardóttir
áframvoru
semGuðmundur
Hákon Hermannsson,
Jóhannsson,
Sigurlaug
Brynjúlfsdóttir
og Halldór
Kristiansen en hann sá
yfirþjálfari sunddeildarinnar
á sínu Snær
sjöunda
starfsári sem
yfirþjálfari.
Aðrir þjálfarar
voru Guðmundur
einnig umSnær
kennslu
og þjálfunZoltan
í sundskóla
KR.Bryndís
Berglind
Brynjarsdóttir
hélt
svo áframog
að halda utan um
Hákon Hermannsson,
Jóhannsson,
Belanyi,
Bolladóttir,
Tómas
Magnússon
starfsemi
yngri sá
flokka
ásamt
því að sinna
smá þjálfun
hjá yngsta
Halldór Kristiansen
en hann
einnig
um kennslu
og þjálfun
í sundskóla
KR. hópnum.

ÞátttakaStefnumótun
í sundmótum
Sundmenn
KR tóku þátt
9 sundmótum
á tímabilinu
varstjórn
um helmingi
minnaog
engera
á síðasta ári
Sunddeildin
hóf ínýtt
tímabil með
því að hóa sem
saman
og þjálfurum
aðallegastefnumótun
vegna þess aðfyrir
mótum
var aflýst
vegna
Covid.
KRtilgang
tók þátt
deildina.
Frábær
fundur
semMeðal
skilaðimóta
af sérsem
bæði
ogí voru: Ásvallamót
SH, RIG, framtíðarsýn:
ÍM 50, Aldursflokkameistaramót SSÍ, og Málmtæknimót Fjölnis.
• Tilgangur: Þjálfum einstaklinga til að verða betri með það að markmiði að ná
AMÍ 2020

árangri í keppni
KR keppti á AMÍ undir merkjum Íþróttabandalags Reykjavíkur
• Sýnin: Fyrirmyndar sundfélag sem byggir á sterkri liðsheild
ásamt Fjölni og Ármanni. Alls sendu liðin um 50 keppendur á
mótið sem haldið var í Hafnarfirði að þessu sinni. Saman
Þátttaka í sundmótum
enduðum við í fjórða sæti í heildarstigakeppninni.
Sundmenn KR tóku þátt í 17 sundmótum á tímabilinu sem var um helmingi meira en á síðasta ári þar
ÍBRsem
vannKRtiltók
níuþátt
gullverðlauna,
sjö silfurverðlauna
og níu
sem hlutirnir eru að færast í eðlilegt horf á ný. MeðalLið
móta
í voru: Ásvallamót
SH,
bronsverðlauna.
RIG, ÍM 50, Aldursflokkameistaramót SSÍ, og Málmtæknimót Fjölnis.

Þetta var fjórða AMÍ mótið sem þessi þrjú Reykjavíkurfélög
sameina krafta sína á og þótti það takast afar vel. Ákveðið hefur verið að gera hlé á samstarfinu þ.a.
KR keppti á AMÍ
á ný synda
undir eigin
en undanfarin
ár höfum
við keppt undir merkjum
KR mun
með nafni
svarthvítar
hettur á næstu
mótum.
Íþróttabandalags Reykjavíkur ásamt Fjölni og Ármanni. Alls sendum við 14 keppendur á mótið sem
Íslandsmeistaramótið
haldið var á Akureyri
að þessu sinni. í 50 m laug

AMÍ 2021

KRfjögurra
sendi keppnisfólk
undir
merkjum
ÍBR á ÍM50 2020. Mótið fór fram óvenju seint á árinu eða um
Lið KR vann til
verðlauna og
endaði
í 10. sæti.
miðjan júlí. Að þeim sökum var liðið fremur fáliðað og kepptu eingöngu 15 sundmenn á mótinu frá
Íslandsmeistaramótin
liðunum þremur. Íslandsmeistaramótinu í 25 m laug sem fara átti fram um haustið var svo aflýst.
KR sendi tólf Gullmót
keppendur
ÍM50 2021
sem fór
fram í apríl á ný. KR átti fjölmörg úrslitasund og vann til
KRá 26.-28.
febrúar
2021
nokkurra verðlauna ásamt því að tvö KR met voru slegin.
Gullmótinu
í árkeppendur
var aflýst vegna
Covid faraldursins
er það í fyrsta
síðan
2005 sem ekkert
Á ÍM25 var KR
með þrettán
í Hafnarfirði.
Þó nokkrir og
keppendur
fóru í skipti
úrslit og
komu
Gullmót
er
haldið.
einhverjir heim með verðlaunapening ásamt því að eitt KR met var slegið í boðsundi.
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Gullmót KR 11.-13. febrúar 2022

Gullmótinu í ár var aflýst vegna Covid faraldursins og er það í annað skiptið síðan 2005 sem ekkert
Gullmót er haldið
enstarfsársins
því var einnig2020-2021
aflýst í fyrravar
af sömu
ástæðu.
Stjórn
skipuð
eftirtöldum aðilum:

Meistaramót
Reykjavíkur
2022formaður
Arnar
Már Loftsson,

Kristín Þórðardóttir, gjaldkeri
Erna Aðalsteinsdóttir
Sigurður Ingimarsson Alexander Tonini
Ekki er ennþá búið að halda meistaramót Reykjavíkur í ár en verið er að skoða hvort hægt sé að halda
það í apríl.
Starfsárið hjá sunddeildinni byrjaði á aðalfundi þar sem Arnar endurnýjaði umboð sitt sem formaður
Bikarkeppni SSÍ
og þau Kristín, Erna og Sigurður gáfu áfram kost á sér til þess að starfa fyrir sunddeildina en
Alexander
kom
nýr inn sem fulltrúi
sunddeildarinnar.
Bikarkeppni SSÍ
var haldin
í Reykjanesbæ
korter ísundknattleikshluta
jól. Þar sameinuðu lið
KR
og Fjölnis krafta sína undir merkjum ÍBR. Hæst bar hjá KR-ingum að hún
Þjálfarar
Þórey okkar gerði sér lítið fyrir og setti Íslandsmet í 100m flugi en gamla
metið var frá Áárinu
2014 en2020-2021
það setti hún
Aníta7Ósk
úr Breiðablik.
starfsárinu
störfuðu
þjálfarar
hjá deildinni. Berglind Ósk Bárðardóttir hélt áfram sem
yfirþjálfari sunddeildarinnar á sínu sjötta starfsári sem yfirþjálfari. Aðrir þjálfarar voru Guðmundur
Þetta var ekki eina afrekið hjá henni Þóreyju en hún hafði áður náð 2. sæti
Hákon Hermannsson, Snær Jóhannsson, Sigurlaug Brynjúlfsdóttir og Halldór Kristiansen en hann sá
í 100m bringusundi á Norðurlandameistaramótinu í Svíþjóð.
einnig um kennslu og þjálfun í sundskóla KR. Berglind Brynjarsdóttir hélt svo áfram að halda utan um
starfsemi
yngri flokka ásamt því að sinna smá þjálfun hjá yngsta hópnum.
Byrjendamót
í Sundhöllinni

Þátttaka
í sundmótum
Sundráð Reykjavíkur
stendur
fyrir byrjendamótum í Sundhöllinni á hverjum vetri. Engin slík mót hafa
verið haldin í vetur en búið er að boða nýtt mót í lok mars.
Sundmenn KR tóku þátt í 9 sundmótum á tímabilinu sem var um helmingi minna en á síðasta ári
aðallega vegna
þess að mótum var aflýst vegna Covid. Meðal móta sem KR tók þátt í voru: Ásvallamót
Skriðsundsnámskeið
í Vesturbæjarlaug
SH, RIG, ÍM 50, Aldursflokkameistaramót SSÍ, og Málmtæknimót Fjölnis.
Áfram var haldið með skriðsundsnámskeið KR fyrir fullorðna í Vesturbæjarlaug. Alls hafa verið haldin
2020hvert námskeið er átta skipti í fjórar vikur. Halldór Kristiansen hefur haldið
tvö námskeiðAMÍ
þar sem
utan um þessi námskeið við góðan orðstír.
KR keppti á AMÍ undir merkjum Íþróttabandalags Reykjavíkur
ásamt Fjölni og Ármanni. Alls sendu liðin um 50 keppendur á
Sumarnámskeið fyrir 5-7 ára börn
mótið sem haldið var í Hafnarfirði að þessu sinni. Saman
Sunddeildin hélt sín árlegu sumarnámskeið í Vesturbæjarlaug
og ágúst
Aðsóknin var
enduðumí júní,
við í júlí
fjórða
sæti í 2021.
heildarstigakeppninni.
ágæt og sóttu um 250 börn námskeiðin sem stóðu yfir í 2 vikur. Aðalkennari á námskeiðinu var
ÍBRsundmenn
vann til níu
gullverðlauna, sjö silfurverðlauna og níu
títtnefndur Halldór Kristiansen en honum til aðstoðarLið
voru
deildarinnar.
bronsverðlauna.
Sundskóli KR fyrir 4-8 ára börn

Þetta var fjórða AMÍ mótið sem þessi þrjú Reykjavíkurfélög
Sundskóli KR sameina
hélt áfram
sinn
vanagang
í
Sundhöll
Reykjavíkur.
í sundskólanum
eruáfjóra
krafta sína á og þótti það takast afar vel.Sundæfingar
Ákveðið hefur
verið að gera hlé
samstarfinu þ.a.
daga vikunnarKRþar
sem
hver
tími
er
í
40
til
50
mínútur.
Elstu
krakkarnir
sem
æfa
í
sundskólanum
í
mun synda með svarthvítar hettur á næstu mótum.
Sundhöllinni eru að öðlast grunnþjálfun til þess að komast upp í æfingahópa Sunddeildarinnar í djúpu
Íslandsmeistaramótið í 50 m laug
lauginni.
KR sendi
Sundknattleikslið
KRkeppnisfólk undir merkjum ÍBR á ÍM50 2020. Mótið fór fram óvenju seint á árinu eða um

miðjan júlí. Að þeim sökum var liðið fremur fáliðað og kepptu eingöngu 15 sundmenn á mótinu frá
Sunddeild KRliðunum
hefur verið
í samstarfi
með fyrrum landsliðsmanni
í sundknattleik,
Jurij var svo aflýst.
þremur.
Íslandsmeistaramótinu
í 25 m laugSlóvena
sem fara
átti fram um haustið
Pahernik, með að halda úti sundknattleiksliði KR. Það æfa nú að jafnaði um 16 manns með liðinu 3-4
KR 26.-28. febrúar
sinnum á vikuGullmót
í Laugardalslauginni.
Lítið var 2021
um mótahald í sundknattleiknum vegna títtnefnds Covid.
Gullmótinu í ár var aflýst vegna Covid faraldursins og er það í fyrsta skipti síðan 2005 sem ekkert
Gullmót er haldið.
Arnar Már Loftsson
Formaður Sunddeildar KR
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Sunddeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Sunddeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Sunddeildar KR.

Reykjavík, 21. mars 2022

Björn Ingi Victorsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Kristín Þórðardóttir
Gjaldkeri Sunddeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021
2021

Rekstrartekjur

Æfingagjöld ..................................................................................
Mótatekjur ....................................................................................
Fjáraflanir - Dósasafnanir o.fl. .....................................................
Styrkir - Ýmis framlög .................................................................

Rekstrargjöld

Þjálfarakostnaður ..........................................................................
Mótakostnaður ..............................................................................
Æfingabúðir og keppnisferðir .......................................................
Keppnisfatnaður og -búnaður .......................................................
Annar kostnaður ...........................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

Áætlun
2021

2020

14.225.298 13.200.000 13.286.410
0
0
3.300.589
1.829.885 1.500.000 1.653.339
3.051.815 2.800.000
459.607
19.106.998 17.500.000 18.699.945

15.628.380 13.200.000 12.530.804
1.455.464 2.000.000 2.113.918
1.550.288 1.000.000 1.655.636
496.827
500.000
621.435
225.858
800.000
547.918
19.356.817 17.500.000 17.469.711
-249.819

0

1.230.234

Vaxtatekjur ...................................................................................
Vaxta- og þjónustugjöld ...............................................................

10.345
-260.324
-249.979

50.000
-100.000
-50.000

23.409
-160.143
-136.734

-Tap/hagnaður ársins

-499.798

-50.000

1.093.500

Fjármagnsliðir
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

Landsbanki, hlaupareikningur ...............................................................................
Landsbanki, vaxtaveltureikningur ..........................................................................
Aðalstjórn KR, inneign ..........................................................................................
Aðrar viðskiptakröfur ............................................................................................

Veltufjármunir samtals

3.845.771
2.210.206
206.449
28.924
6.291.350

4.705.400
2.204.360
150.000
118.025
7.177.785

Eignir samtals

6.291.350

7.177.785

Höfuðstóll frá fyrra ári ..........................................................................................
Afkoma ársins ........................................................................................................

5.928.649
-499.798
5.428.851

4.835.149
1.093.500
5.928.649

711.177
151.322
862.499

1.247.114
2.022
1.249.136

6.291.350

7.177.785

Veltufjármunir

Eigið fé

Eigið fé samtals

Skammtímaskuldir

Ógreitt til iðkenda v/fjáraflanna .............................................................................
Ógreiddir reikningar ..............................................................................................

Skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals
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Sunddeild KR - Áætlun 2022
Áætlun
2022

Rauntölur
2021

Rauntölur
2020

15.000.000
0
2.500.000
1.500.000
19.000.000

14.225.298
0
1.829.885
3.051.815
19.106.998

13.286.410
3.300.589
1.653.339
459.607
18.699.945

Þjálfarakostnaður ...................................................
Mótakostnaður .......................................................
Æfingabúðir og keppnisferðir ................................
Keppnisfatnaður .....................................................
Annar kostnaður .....................................................

16.000.000
1.500.000
2.500.000
350.000
250.000
20.600.000

15.628.380
1.455.464
1.550.288
496.827
225.858
19.356.817

12.530.804
2.113.918
1.655.636
621.435
547.918
17.469.711

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði

-1.600.000

-249.819

1.230.234

15.000
-250.000
-235.000

10.345
-260.324
-249.979

23.409
-160.143
-136.734

-1.835.000

-499.798

1.093.500

Rekstrartekjur

Æfingagjöld ............................................................
Mótatekjur ..............................................................
Fjáraflanir - Dósasafnanir o.fl. ...............................
Styrkir - Ýmis framlög ...........................................

Rekstrargjöld

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur .............................................................
Vaxta- og þjónustugjöld .........................................

-Tap/hagnaður ársins
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Taekwondodeild

Skýrsla formanns á aðalfundi taekwondodeildarinnar, 9. mars 2022
Skýrsla formanns á aðalfundi taekwondodeildarinnar, 9. mars 2022

Árið
2021var
var
tíðindamikið
hjá taekwondodeildinni.
Eftir
að hafa
starfað
innan
Árið 2021
tíðindamikið
hjá taekwondodeildinni.
Eftir að hafa
starfað
innan
vébanda
KR vébanda KR

um 15
eðaeða
frá árinu
2006,2006,
sóttumsóttum
við loksins
að verða
deildformleg
innan KRdeild innan K
um
15ára
áraskeið,
skeið,
frá árinu
viðum
loksins
umformleg
að verða
og var umsóknin samþykkt á aðalfundi félagsins í maí.
og
var umsóknin samþykkt á aðalfundi félagsins í maí.

Taekwondo æfingar höfðu verið stundaðar í Frostheimum frístundaheimili um árabil en

Taekwondo æfingar höfðu verið stundaðar í Frostheimum frístundaheimili um árabil e

í lok árs 2020 fengum inni í KR heimilinu, í hálfum lyftingarsalnum. Þrátt fyrir

íkórónuveirufaraldurinn
lok árs 2020 fengumvarinni
í KR heimilinu, í hálfum lyftingarsalnum. Þrátt fyrir
aðsókn í upphafi árs 2021 meiri en nokkru sinni fyrr, líklega
kórónuveirufaraldurinn
aðsókn
í upphafi
meiri
en nokkru
sinni fyrr, líklega
vegna meiri sýnileika í KR, ogvar
þurftu
einhverjir
frá að árs
víkja.2021
Vegna
plássleysis
og
húsnæðisvanda
félagsins ífluttum
aftur 10
mánuðumfrá
síðar,
eða í lok
október
2021, þá áog
vegna
meiri sýnileika
KR, ogvið
þurftu
einhverjir
að víkja.
Vegna
plássleysis

Dansverkstæðið viðfélagsins
Hjarðarhaga.
Flutningar
á miðri
komu óhjákvæmilega
húsnæðisvanda
fluttum
við aftur
10önn
mánuðum
síðar, eða niður
í lok áoktóber 2021, þá á
starfinu og við misstum fjölmarga iðkendur í yngsta hópnum, sem hefur ekki náð að rétta sig

Dansverkstæðið við Hjarðarhaga. Flutningar á miðri önn komu óhjákvæmilega niður á
af ennþá.

starfinu og við misstum fjölmarga iðkendur í yngsta hópnum, sem hefur ekki náð að rétta
Það fer ágætlega um okkur á Dansverkstæðinu þar sem við fáum vonandi að vera

af
ennþá.
þangað
til hagur vænkast í húsnæðismálum félagsins.

Þaðvar
ferhægt
ágætlega
um
okkur
á Dansverkstæðinu
þar sem en
viðvið
fáum
vonandi að vera
Ekki
að bjóða
upp
á æfingar
á tímabili vegna takmarkana
bættum
iðkendumtilþað
upp með
aukaæfingum
og lengdum auk
þess annirnar.
þangað
hagur
vænkast
í húsnæðismálum
félagsins.
Mótahald
var að sjálfsögðu
sama hætti
og venjulega.
þremur bikarmótum
Ekki var hægt
að bjóða ekki
uppmeð
á æfingar
á tímabili
vegnaAftakmarkana
en við bættum
ársins var einungis
hægt
að halda
eitt, 13.-14. og
febrúar,
á vegum
Sautján
KR-ingar kepptu
iðkendum
það upp
með
aukaæfingum
lengdum
aukTKÍ.
þess
annirnar.
á bikarmótinu og sneru aftur með samtals 11 gull, 3 silfur og 15 brons. Einnig átti deildin

Mótahaldmótsins,
var að en
sjálfsögðu
með Jónsdóttir
sama hætti
og ívenjulega.
Af –þremur bikarmótum
poomsae-konu
Benediktaekki
Valgerður
sigraði
öllum flokkum

einstaklings,
para og hópa.
ársins
var einungis
hægt að halda eitt, 13.-14. febrúar, á vegum TKÍ. Sautján KR-ingar kepp
Íslandsmót í og
poomsae
fór samtals
fram 10. október
í sparring
á bikarmótinu
sneru(formum)
aftur með
11 gull,og3 Íslandsmót
silfur og 15
brons.(bardaga)
Einnig átti deildin
7. nóvember. Það var metþátttaka hjá okkur á poomsae mótinu, þar sem mörg fóru upp úr

poomsae-konu mótsins, en Benedikta Valgerður Jónsdóttir sigraði í öllum flokkum –
minior flokki, og hlutu KR-ingar 7 gull, 3 silfur og 1 brons. Poomsae þjálfari liðsins, Álfdís

einstaklings, para og hópa.

Freyja Hansdóttir, valin kona mótsins eftir sigur í öllum flokkum. KR ingar stóðu sig einnig vel

Íslandsmótí sparring,
í poomsae
(formum)
fór sér
fram
október
Íslandsmót
í sparring (bardag
á Íslandsmótinu
bardaga,
og röðuðu
þar10.
í efstu
sætin í og
sínum
flokkum. Auk

7.
nóvember.
Það TKÍ
varstóð
metþátttaka
á poomsae mótinu, þar sem mörg fóru upp ú
þessa
móta á vegum
deildin fyrirhjá
einuokkur
innanfélagsmóti.
minior flokki, og hlutu KR-ingar 7 gull, 3 silfur og 1 brons. Poomsae þjálfari liðsins, Álfdís
Á árinu bættist í svartbeltingahópinn okkar en fyrir hafði aðeins einn KR ingur tekið

Freyja Hansdóttir, valin kona mótsins eftir sigur í öllum flokkum. KR ingar stóðu sig einnig
svartbeltispróf, eða 1. dan. Í maí bættust tvö í hópinn, fyrrnefnd Benedikta Valgerður

áJónsdóttir
Íslandsmótinu
sparring, bardaga,
og röðuðu
sér þar í efstu sætin í sínum flokkum. Auk
15 ára ogí Guðmundur
Flóki Sigurjónsson
13 ára.
þessa móta á vegum TKÍ stóð deildin fyrir einu innanfélagsmóti.
149 okkar en fyrir hafði aðeins einn KR ingur tekið
Á árinu bættist í svartbeltingahópinn

Þau æfa með báðum landsliðum TKÍ, í formum og bardaga, og var Guðmundur Flóki
valinn til að keppa fyrir hönd Íslands á Evrópumeistaramótinu sem fram fór í Portúgal í
október á síðasta ári. KR á einn iðkanda til viðbótar sem æfir með báðum landsliðum, auk
þess sem tveir af okkar iðkendum voru valin í talent team í formum.
Fjárhagur deildarinnar er góður. Stjórn hlaut styrki til kaupa á búnaði sem við stefnum á
að bæta enn frekar, með styrkjum og fjáröflunum.
Vonandi verður mótahald með eðlilegum hætti þetta árið. Það brýtur upp starfið og
skerpir einbeitingu, metnað og áhuga iðkenda. Fyrsta TKÍ mót ársins var haldið í lok febrúar,
bikarmót í formum og voru KRingar sigursælir á mótinu: Keppendur deildarinnar voru alls tíu
talsins og unnu þau til sjö gullverðlauna, þriggja silfurverðlauna og einna bronsverðlauna.
Vonir standa til að það fjölgi aftur í deildinni, við getum enn tekið við nýjum iðkendum,
og einnig vonumst við til að eiga gott samstarf við aðrar deildir félagsins.
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Taekwondodeild
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Taekwondodeild KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Taekwondodeildar KR.

Reykjavík, 8. mars 2022

Jón Arnar Óskarsson
Félagskjörinn endurskoðandi

María Rán Guðjónsdóttir
Formaður Taekwondodeildar KR
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Rekstrarreikningur 1.1.2021 - 31.12.2021

Rekstrartekjur

Æfingagjöld ...........................................................................................
Mótagjöld ..............................................................................................
Búningar og búnaður .............................................................................
Styrkur frá Reykjavíkurborg vegna kaupa á búnaði .............................
Aðrir styrkir ..........................................................................................

Rekstrargjöld

Þjálfarakostnaður ..................................................................................
Mótakostnaður ......................................................................................
Búningar og búnaður .............................................................................
Nefskattur TKÍ ......................................................................................
Annar kostnaður ....................................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ............................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ...........................................................................

Hagnaður ársins
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2021

2020

2.698.951
120.806
165.000
600.000
50.000
3.634.757

2.267.195
36.000
139.500
0
0
2.442.695

1.635.125
123.980
1.163.009
46.000
57.107
3.025.221

1.181.048
70.000
311.714
46.000
0
1.608.762

609.536

833.933

808
-178
630

290
-64
226

610.166

834.159

Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir

2021

2020

Bankareikningur ....................................................................................................
Aðalstjórn KR, inneign ..........................................................................................

Veltufjármunir samtals

1.327.169
311.823
1.638.992

1.028.826
0
1.028.826

Eignir samtals

1.638.992

1.028.826

Höfuðstóll frá fyrra ári ..........................................................................................
Afkoma ársins ........................................................................................................

Eigið fé samtals

1.028.826
610.166
1.638.992

194.667
834.159
1.028.826

Eigið fé og skuldir samtals

1.638.992

1.028.826

Veltufjármunir

Eigið fé
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Taekwondodeild KR - Áætlun 2022

Rekstrartekjur

Æfingagjöld ..........................................................................
Mótagjöld .............................................................................
Búningar og búnaður ............................................................
Styrkur frá Reykjavíkurborg vegna kaupa á búnaði .............
Aðrir styrkir ..........................................................................

Rekstrargjöld

Þjálfarakostnaður ..................................................................
Mótakostnaður ......................................................................
Búningar og búnaður ............................................................
Nefskattur TKÍ .....................................................................
Annar kostnaður ...................................................................

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ...........................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður .............................................

Hagnaður ársins
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Áætlun
2022

Rauntölur
2021

2.780.000
120.000
120.000
40.000
40.000
3.100.000

2.698.951
120.806
165.000
288.177
50.000
3.322.934

2.346.080
120.000
60.000
48.000
240.000
2.814.080

1.635.125
123.980
1.163.009
46.000
57.107
3.025.221

285.920

297.713

950
-200
750

808
-178
630

286.670

298.343

KR-konur

Ársskýrsla
KR kvenna
fyrir
árið 2021
Ársskýrsla
KR kvenna
fyrir árið
2021

Líkt og annars staðar í samfélaginu hafði kórónuveirufaraldurinn áhrif á starf KR-kvenna. Það voru
Líkt og
annars
staðar
í samfélaginu
hafði
áhrif á starf KR-kvenna.
engir
viðburðir
haldnir
á vegum
þeirra og því féll
niðurkórónuveirufaraldurinn
þorrablót, haustfagnaður, októberfest,
aðventubingó
og jólaball
fyrir á
yngri
flokka þeirra
líkt og við
stefnt
að. Engin
fjáröflunhaustfagnaður,
náðist því þetta
engir viðburðir
haldnir
vegum
oghöfðum
því féll
niður
þorrablót,
október
árið og innkoman voru félagsgjöld og veitingar á Aðalfundi KR þann 20. maí.

aðventubingó og jólaball fyrir yngri flokka líkt og við höfðum stefnt að. Engin fjáröflun ná
Fjárhagur
okkar er fínn þrátt
það og komu
að endurbótum
á þreksalnum
styrktu
árið og innkoman
vorufyrir
félagsgjöld
ogKR-konur
veitingar
á Aðalfundi
KR þann og
20.
maí.

yngri flokka starf í fótbolta um eina milljón og yngri flokka starf í körfubolta um eina milljón. Einnig
náðum
við aðokkar
styrkja er
5.fl.fínn
kvenna
í fótbolta
ferð áog
Laugarvatn.
Fjárhagur
þrátt
fyrir íþað
komu KR-konur að endurbótum á þreksalnum o

yngri flokka
starf ívar
fótbolta
um
og yngri
flokka
starfHalldóra,
í körfubolta
um eina milljó
Aðalfundur
KR-kvenna
haldinn 5.
maíeina
2021.milljón
Á þeim fundi
buðu Arna
Guðrún,
Helga Ösp,
Ragnhildur
og Þórhildur
sig áfram
í stjórn, ení fótbolta
Anna Jóhannesdóttir
dró sig út. Óskað var eftir fleirum í
náðum við
að styrkja
5.fl. kvenna
í ferð á Laugarvatn.
setu stjórnar og bauð Anna I. Jónsdóttir sig fram. Þann 12. október voru gerð skipti og Halldóra
Sigtryggsdóttir
við sem gjaldkeri
af Þórhildi
Aðalfundur tók
KR-kvenna
var haldinn
5.Garðarsdóttur.
maí 2021. Á þeim fundi buðu Arna Guðrún, Halldóra

Ragnhildur
sigsíðan
áfram
í stjórn,
Anna
sig út. Óskað var e
Á
stjórnarfundiog
23.Þórhildur
september var
ákveðið
að KR en
konur
tækjuJóhannesdóttir
þátt í endurbótum dró
á
félagsheimilinu,
það verkefni
setu stjórnarogogerbauð
Annaí I.vinnslu.
Jónsdóttir sig fram. Þann 12. október voru gerð skipti og Ha

Heimasíða
KR var endurnýjuð
og vargjaldkeri
texti um KR-konur
yfirfarinn
og aðlagaður að því sem við erum
Sigtryggsdóttir
tók við sem
af Þórhildi
Garðarsdóttur.
að gera í dag.

Á stjórnarfundi 23. september var síðan ákveðið að KR konur tækju þátt í endurbótum á

Við í stjórn KR kvenna viljum þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóginn þetta árið og hlökkum mikið
félagsheimilinu,
og er það
í vinnslu.
til
að undirbúa fleiri viðburði
en viðverkefni
gerðum síðasta
árið.

Heimasíða KR var endurnýjuð og var texti um KR-konur yfirfarinn og aðlagaður að því sem
að gera í dag.

Við í stjórn KR kvenna viljum þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóginn þetta árið og hlök
til að undirbúa fleiri viðburði en við gerðum síðasta árið.
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KR-konur
Ársreikningur 2021

Rekstrarreikningur ársins 2021
Rekstrartekjur:
Félagsgjald...........................................................................
Kaffi- og kökusala...............................................................
Tekjur af þorrablóti..............................................................
Tekjur af öðrum fundum/viðburðum...................................
Aðrar tekjur..........................................................................
Vaxtatekjur..........................................................................

Rekstrargjöld:

Kostnaður vegna þorrablóts...............................................
Kostnaður vegna funda......................................................
Styrkir til K.R....................................................................
Bankakostnaður.................................................................
Afskriftir ...........................................................................

2021

2020

220.000
200.000
0
0
6.216
4.340

10.000
200.000
15.959.431
20.850
31.453
8.265

430.556

16.229.999

16.474
10.170
3.973.545
13.801
11.883
4.025.873

11.626.536
26.297
345.800
4.423
67.513
12.070.569

( 3.595.317 )
4.159.430
-Tap/hagnaður ársins .............................................................................................

KR-konur, ársreikningur 2021
__________________________
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__________________________

DRÖG
Efnahagsreikningur
Eignir

2021

2020

Fastafjármunir

Húsbúnaður og áhöld í byrjun árs.....................................
Húsbúnaður og áhöld keypt á árinu..................................
Afskrifað samtals í árslok.................................................
Fastafjármunir alls

(

2.718.217
0
2.367.052 )
351.165

(

2.718.217
0
2.355.169 )
363.048

Veltufjármunir
Vörubirgðir..........................................................................
Viðskiptakröfur....................................................................
Landsbanki Íslands, tékkareikningur 3345..........................
Landsbanki Íslands, tékkareikningur 370444......................
Veltufjármunir alls

31.595
33.400
6.356.650
394.025
6.815.670

58.779
25.100
10.088.902
393.225
10.566.006

Eignir samtals

7.166.835

10.929.054

KR-konur, ársreikningur 2021
__________________________
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__________________________

31. desember 2021
Eigið fé
2021

2020

Eigið fé
Höfuðstóll í ársbyrjun..........................................................
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi................................
Eigið fé samtals

Skuldir

(

10.708.982
3.595.317 )
7.113.665

6.549.552
4.159.430
10.708.982

Ógreiddar skuldir.................................................................
Skuldir samtals

53.170
53.170

220.072
220.072

Eigið fé og skuldir samtals

7.166.835

10.929.054

Reykjavík, 21. mars 2022
Í stjórn:

Framangreindan rekstrarreikning fyrir árið 2021 og efnahagsreikning 31. desember 2021 hef ég gert til
samræmis við bókhald KR-kvenna, sem ég hef endurskoðað.
Legg til að KR-konur samþykki ársuppgjör þetta á aðalfundi sínum.
Reykjavík, 21. mars 2022

Björn Ingi Victorsson, endurskoðandi

KR-konur, ársreikningur 2021
__________________________
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Píluvinafélag KR

Píluvinafélag KR

Starf Píluvinafélags KR lá alveg niðri á árinu 2021 vegna Covid 19. Mikill vöxtur hefur verið í pílukasti
á Íslandi undanfarin ár. Það er því mikill hugur í stjórn deildarinnar að blása til sóknar á
haustmánuðum 2022.

Formaður: Páll Sævar Guðjónsson
Gjaldkeri: Kristinn Ingason
Meðstjórnandi: Kristján Þorsteinsson.
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Píluvinafélag KR
Ársreikningur 2021

Áritun

Ársreikning þennan fyrir Píluvinafélag KR hef ég yfirfarið.
Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1.1.2021 til 31.12.2021
og efnahagsreikningi hinn 31.12.2021 og er hann í samræmi við bækur
Píluvinafélags KR.
Reykjavík, 21. mars 2022

Björn Ingi Victorsson
Félagskjörinn endurskoðandi

Kristinn Ingason
Gjaldkeri Píluvinafélags KR
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Píluvinafélag KR

Rekstraryfirlit 2021

2021

2020

Tekjur
Þátttökugjöld
Stuðningsaðilar
Fjármagnsliðir
Samtals:

0
0
2.395
2.395

196.500
100.000
3.274
299.774

0
0
0
527
34.196
0
34.723

57.798
0
290.000
720
7.845
13.578
369.941

-32.328

-70.167

Útgjöld
Veitingar
Verðlaun
Veittir styrkir
Skattar
Afskriftir
Búnaður
Samtals

Rekstrartap
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Píluvinafélag KR

Efnahagur 31.12.2021

2021

2020

307.760
100.000
407.760

341.956
100.000
441.956

4.357.111
4.357.111

4.355.243
4.355.243

Eignir samtals:

4.764.871

4.797.199

Höfuðstóll 1.1.
Rekstrarafgangur ársins
Samtals

4.797.199
-32.328
4.764.871

4.867.366
-70.167
4.797.199

Eigið fé og skuldir samtals:

4.764.871

4.797.199

Fastafjármunir
Píluspjöld og umgjörð
Húsbúnaður og áhöld
Samtals
Veltufjármunir
Landsbankinn, reikningur 137-26-12224
Samtals

Eigið fé
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Skákdeild KR

SKÁKDEILD KR
- Skýrsla fyrir stjórnarárið 2021-22 Baráttan á hvítum reitum og svörtum hélt að mestu leiti áfram með svipuðu sniði,
á síðasta starfsári og undanfarin 23 ár, þrátt fyrir tímabundin hlé vegna veirunnar
skæðu. Að jafnaði voru haldin tvö skákmót vikulega þar sem keppnisfullir
ástríðuskákmenn hittust til tafls og létu á það reyna hver þeirra væri bestur þá
stundina því dagsformið getur verið ærið misjafnt frá degi til dags, einkanlega hjá
hinum eldri skákmönnum. Reglubundin mót voru að jafnaði haldnin tvisvar í viku.
Hefðbundin hraðskákmót á mánudagskvöldum og árdegismót á laugardögum, en
þau hafa notið vaxandi vinsælda síðustu árin, langt út fyrir raðir KR-inga og eru
öllum opin. Á liðnu keppnisári hefur hinn rótgróni KR-ingur Guðfinnur R.
Kjartansson verið einna sigursælastur, jafnframt því að vera skákstjóri ásamt
Finnboga Guðmundssyni.
Æsku- og ungmennastarf. Undanfarin ári hefur verið kappkostað að efla
skákkennslu fyrir börn og unglinga eftir föngum. Því miður setti kórónuveirufaraldurinn stórt strik í reikninginn á sl. starfsári, einkum framan af hausti. Nú hefur
verið blásið til nýrrar sóknar á því sviði undir forystu Oddgeirs Á. Ottesen, nýs
öflugs umsjónarmanns og leiðbeinanda.
Íslandsmót skákfélaga 2019-20 drógst á langinn af kunnum ástæðum og lauk ekki
fyrr en vorið 2021. Þar varð A-sveit KR efst í 2. deild og hefði með réttu átt að
færast upp um deild.
Svo varð þó ekki
vegna breytinga á
deildaskipan.
Keppninni fyrir 202122 lauk nýlega og þar
vann A-sveit okkar
aftur glæsilegan sigur
á ný í næstefstu deild
og öðlaðist þar með
rétt til að keppa í
Úrvalsdeild á næsta
keppnistímabili meðal
6 sterkustu skákliða
landsins. B-sveitin, skipuð minni spámönnum, hélt naumlega sæti sínu í 3. deild og
þarf að gera betur næst. .

Sumarmótið við Selvatn var haldið með pomp og prakt í 15. sinn og mikið um
dýrðir. Mótið var jafnframt firma- og fjáröflunarmót fyrir unglingastarf
skákdeildarinnar.. Róbert Lagerman stóð uppi sem sigurvegari eftir mikla baráttu
um fyrsta sætið. Gestgjafinn Guðfinnur R. Kjartansson varð annar og Bragi
Halldórsson þriðji. Auk aðalverðlauna voru fjölmörg aukaverðlaun veitt og góður
rómur kveðinn að mótshaldinu út í náttúrunni við fjallavatnið fagurblátt. Um 50
fyrirtæki styrktu mótið myndarlega sem og keppendur með þátttöku sinni.
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Stjórn skákdeildarinnar hefur verið óbreytt til fjölda ára en hana skipa þeir:
Kristján Stefánsson, formaður; Guðfinnur R. Kjartansson, varaformaður; Finnbogi
Guðmundsson, gjaldkeri; Einar S. Einarsson, liðsstjóri og Jón Steinn Elíasson,
meðstjórnandi. Fjárhagur deildarinnar er góður.
Skákdeildin heldur úti fréttasíðu á Feisbúkk, þar sem starfáætlun er kynnt, öll úrslit
birt, ásamt fjölda pistla, mynda og myndskeiða frá ýmsum mótum og viðburðum.
ESE
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Skákdeild KR
Ársreikningur 2021

Áritun skoðunarmanns
Ársreikning Skákdeildar KR hefi ég gert eftir bókum deildarinnar.
Ársreikningurinn er rekstrarreikningur fyrir tímabilið 1. janúar
til 31. desember 2021 og efnahagsreikningur 31. desember 2021.
Reykjavík, 21. mars 2022.

Kristinn Rúnar Victorsson
Viðskiptafræðingur

Áritun stjórnar
Stjórn Skákdeildar KR staðfestir hér með ársreikning deildarinnar árið
2021 með undirritun sinni.
Reykjavík,

/

2022.

Í stjórn:
Kristján Stefánsson
Finnbogi Guðmundsson

Skákdeild KR

Ársreikningur 2021
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REKSTRARREIKNINGUR 2021

Rekstrartekjur:

2021

2020

Kr.
"
"
Kr.

322.350
1.309.212
1.333.915
2.965.477

Kr.
"
"
Kr.

346.330
160.002
934.150
1.440.482

Þátttaka í mótum, kennsla ofl.....................................
Barnastarf...................................................................
Deildakeppni Skáksambands Íslands........................
Þjónustgjöld banka ....................................................
Gjöld alls:

Kr.
"
"
"
Kr.

228.680
467.881
287.680
21.750
1.005.991

Kr.
"
"
"
Kr.

72.586
457.990
0
20.730
551.306

Hagnaður ( halli ) fyrir fjármagnsliði:

Kr.

1.959.486

Kr.

889.176

Vaxtatekjur.................................................................
Fjármagnstekjuskattur................................................
Fjármagnstekjur alls:

Kr.
"
Kr.

10.413
(2.290)
8.123

Kr.
"
Kr.

12.707
(2.795)
9.912

HAGNAÐUR ( HALLI)

Kr.

1.967.609

Kr.

899.088

Félagsgjöld.................................................................
Barnastarf...................................................................
Frjáls framlög.............................................................
Tekjur alls:
Rekstrargjöld:

Fjármagnstekjur og (-gjöld):

Skákdeild KR

Ársreikningur 2021
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2021
EIGNIR

2021

2020

Bankainnistæður:
Landsbankinn reikn. nr. 370866...............................
Landsbankinn reikn. nr. 4400...................................
Bankainnistæður alls:

Kr. 2.854.780
" 2.033.631
Kr. 4.888.411

Kr. 2.847.229
"
73.573
Kr. 2.920.802

Aðrar eignir:
Töfl og klukkur...........................................................
Húsbúnaður og innréttingar......................................
Aðrar eignir alls:

Kr.
"
Kr.

Kr.
"
Kr.

EIGNIR ALLS:

Kr. 5.777.411

Kr. 3.809.802

Stofnsjóðsframlög......................................................
Stofnsjóður alls:

Kr.
Kr.

71.000
71.000

Kr.
Kr.

71.000
71.000

Skáksjóður:
Yfirfært frá fyrra ári..................................................
Skáksjóður alls:

Kr.
Kr.

825.787
825.787

Kr.
Kr.

825.787
825.787

Sérsjóðir alls:

Kr.

896.787

Kr.

896.787

Óráðstafað eigið fé:
Yfirfært frá fyrra ári..................................................
Hagnaður (halli) ársins.............................................
Óráðstafað eigið fé alls:

Kr.
"
Kr.

2.913.015
1.967.609
4.880.624

Kr.
"
Kr.

2.013.927
899.088
2.913.015

EIGIÐ FÉ ALLS:

Kr.

5.777.411

Kr.

3.809.802

164.000
725.000
889.000

164.000
725.000
889.000

EIGIÐ FÉ
Sérsjóðir innan deildar
Stofnsjóður:

Skákdeild KR
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