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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Körfuknattleiksdeildar Fylkis

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum 

Garðabæ, 6. maí 2022

Löggiltur endurskoðandi

Þar sem fagleg aðstoð við gerð ársreiknings er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist af okkur að staðfesta
nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem stjórnendur hafa lagt fram. Þar af leiðandi veitum við hvorki álit byggt á
endurskoðun né ályktun byggða á könnun um hvort ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Við höfum notað faglega þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar að því markmiði að aðstoða
fyrirtækið við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga.

Ársreikningur og þær upplýsingar sem koma fram í honum eru á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra.
Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins.

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2021 fyrir Karatedeild Fylkis byggt á þeim upplýsingum
sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, sem fjallar um faglega
aðstoð við gerð ársreiknings.

Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og
varkárni.
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Skýrsla stjórnar 

Rekstur ársins 2021

Yfirlýsing stjórnar 

Reykjavík, 6. maí 2022

Stjórn: 

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu á
tímabilinu, efnahag 31. desember 2021 og breytingu á eigin fé á tímabilinu í samræmi við lög um ársreikninga og
reglugerð um framsetningu og innihald ársreikinga.

Stjórn og framkvæmdastjóri Körfuknattleiksdeildar Fylkis staðfesta hér með árshlutareikning félagsins fyrir 

Aðalstarfsemi félagsins er starfsemi íþróttafélaga 

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og íslenskar reikningsskilavenjur. 

Hagnaður varð af rekstri félagsins á tímabilinu að fjárhæð 4,5 m.kr. Eigið fé í lok tímabilsins var jákvætt um 4,5
m.kr. skv. efnahagsreikningi. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á bókfærðu
eigin fé.
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Rekstrarreikningur tímabilsins 1.1-31. desember 2021

Skýr 1.1 - 31.12.2021

Rekstrartekjur 4

Aðrar tekjur ..................................................................................................... 5.560.252 
Rekstrartekjur 5.560.252 

Rekstrargjöld

Laun og verktakagreiðslur ............................................................................... 5 768.500 
Áhöld og tæki .................................................................................................. 6 261.798 
Rekstur skrifstofu ............................................................................................ 7 41.400 

Rekstrargjöld 1.071.698 

Hagnaður tímabilsins fyrir fjármagnsliði 4.488.554 

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur ...................................................................................................... 163 
Vaxtagjöld .......................................................................................................  (36)

Fjármagnstejkur/(-gjöld) 127 

Hagnaður tímabilsins 4.488.681 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir  Skýr 2021

Veltufjármunir

Skammtímakröfur .......................................................................................... 2.610.230 
Handbært fé ................................................................................................... 2 1.878.451 

4.488.681 

Eignir samtals 4.488.681 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé og skuldir  Skýr 2021

Eigið fé 3

Óráðstafað eigið fé ............................................................................................ 4.488.681 
4.488.681 

Eigið fé og skuldir samtals 4.488.681 
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Sjóðstreymi tímabilsins 1.1-31. desember 2021

 Skýr 1.1 - 31.12.2021
Rekstrarhreyfingar
Afkoma ársins  .......................................................................................... 4.488.681 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Hreint veltufé frá rekstri 4.488.681 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .............................................  (2.610.230)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .......................................... 0 

 (2.610.230)

Handbært fé frá rekstri 1.878.451 

Breyting á handbæru fé 1.878.451 
Handbært fé í byrjun tímabils ................................................................... 5 0 

Handbært fé í árslok 1.878.451 
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Skýringar

1.

2.

3.

Reikningsskilaaðferðir

Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. 

Framsetning ársreiknings

Þar sem það hefur átt við hefur samanburðarfjárhæðum verið breytt til þess að gæta samræmis við breytingu á
framsetningu þessa árs. 

Handbært fé 

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

Eigið fé

Óráðstafað 
eigið fé Samtals

0 0 
4.488.681 4.488.681 
4.488.681 4.488.681 Staða 31.12 ....................................

Staða 1.1 ........................................
Afkoma tímabilsins .........................
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Sundurliðanir

4. 1.1 - 31.12.2021
Rekstrartekjur greinast þannig:

Aðrar tekjur

5.560.252 
5.560.252 

Samtals tekjur af aðalstarfsemi 5.560.252 

Æfingagjöld ......................................................................................................

Tekjur af aðalstarfsemi
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Sundurliðanir

1.1 - 31.12.2021
Rekstrargjöld greinast þannig:

5. Laun og verktakagreiðslur

768.500 
768.500 

6. Áhöld og tæki

224.150 
37.648 

261.798 

7. Rekstur skrifstofu

41.400 
41.400 

Keppnisbúnaður .......................................................................................
Íþróttaáhöld ..............................................................................................

Rekstrargjöld

Verktakagreiðslur þjálfara ........................................................................

Kaffikostnaður og risna ............................................................................
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