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Grindavík, 13. febrúar 2022

Undirritaður hefur samið ársreikning Ungmennafélagsins Þróttar skv. bókum félagsins.
Reikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og viðeigandi skýringum.
Rekstrarreikningurinn greinir frá rekstri félagsins síðastliðið ár og er rekstrarniðurstaða
ársins 131.978 kr. tap.

Áritun

Hjörtur Waltersson
Viðurkenndur bókari
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Ársskýrsla stjórnar:

Starfsemi á árinu:

Félagið hefur með höndum alhliða rekstur á íþróttafélagi.

Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að
glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri og fjárhagslegri þróun
félagsins, komi fram í ársreikningnum.

Tap varð af rekstri félagsins kr. 131.978 samkvæmt rekstrarreikningi.
Eigið fé í árslok var kr. 689.585 samkvæmt efnahagsreikningi 31.12.2021.

Stjórn Ungmennafélagsins Þróttar staðfestir hér með ársreikning félagsins
fyrir árið 2021 með áritun sinni.

Grindavík 13.2.2022

Stjórn:
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Skýr. 2021 2020

REKSTRARTEKJUR:

Seldar vörur og þjónusta ........................................... 1 34.602.266 30.312.734 
Rekstrartekjur alls 34.602.266 30.312.734 

REKSTRARGJÖLD:

Aðkeypt þjónusta ....................................................... 2 5.379.275 5.528.649 
Laun og launatengd gjöld .......................................... 3 9.554.960 6.571.090 
Almennur rekstrarkostnaður ...................................... 4 19.709.742 17.640.399 

Rekstrargjöld alls 34.643.977 29.740.138 

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða (41.711) 572.596 

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGSGJÖLD:

Vaxtatekjur og verðbætur .......................................... 2.673 1.559 
Vaxtagjöld .................................................................. 6 (92.940) (22.369)

Fjármagnsliðir alls (90.267) (20.810)

HAGNAÐUR (TAP) ÁRSINS (131.978) 551.786 

Rekstrarreikningur 2021 Ungmf. Þróttur
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EIGNIR Skýr. 31.12.2021 31.12.2020

VELTUFJÁRMUNIR:
Handbært fé ............................................................... 13 2.006.691 1.350.458 

2.006.691 1.350.458 

EIGNIR SAMTALS 2.006.691 1.350.458 

Efnahagsreikningur
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SKULDIR OG EIGIÐ FÉ Skýr. 31.12.2021 31.12.2020

EIGIÐ FÉ:

Óráðstafað eigið fé 01.01. ......................................... 821.563 269.777 
Hagnaður (tap) ársins ................................................ (131.978) 551.786 

689.585 821.563 

SKAMMTÍMASKULDIR:

Ógreitt vegna starfsfólks ............................................ 18 1.248.644 456.823 
Skammtímaskuldir ..................................................... 20 68.462 72.072 

Skammtímaskuldir alls 1.317.106 528.895 

1.317.106 528.895 

2.006.691 1.350.458 

31. desember 2021

Eigið fé alls

Skuldir alls .....................................................................

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS .............................
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2021 2020

1. SELDAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA:
Æfingagjöld og keppnisgjöld ...................................... 5.365.936 5.443.911 
Lokahóf ....................................................................... 0 51.800 
Lottó tekjur .................................................................. 3.388.718 2.697.550 
Styrkir .......................................................................... 16.279.692 11.320.093 
KSÍ .............................................................................. 0 2.540.983 
UMFÍ ........................................................................... 125.000 75.000 
Aðrar tekjur ................................................................. 9.442.920 8.183.397 

Seldar vörur og þjónusta alls 34.602.266 30.312.734 

2. AÐKEYPT ÞJÓNUSTA
Knattsp - getraunir - lotto ............................................ 1.596.822 3.060.633 
Kostnaður v/fjáraflanna .............................................. 925.803 297.472 
Knattsp - KSÍ .............................................................. 27.000 672.414 
Árgjöld sérsambanda ................................................. 220.960 133.892 
Kostnaður vegna ýmissa námskeiða ......................... 250.000 13.970 
Ýmis kostn tengdur mótum ........................................ 1.247.917 679.756 
Búningar og boltar ...................................................... 331.525 58.011 
Viðburðakostnaður ..................................................... 779.248 474.474 
Kostnaður v/annara deilda ......................................... 0 138.027 

Aðkeypt þjónusta alls 5.379.275 5.528.649 

3. LAUNAKOSTNAÐUR
Laun ............................................................................ 8.046.076 5.544.000 
Tryggingargjald ........................................................... 486.122 331.099 
Lífeyrissjóðsframlag ................................................... 913.286 624.784 
Stéttarfélagsgjöld ........................................................ 109.476 71.207 

Laun og launatengd gjöld alls 9.554.960 6.571.090 

4. ALMENNUR REKSTRARKOSTNAÐUR:
Sölu og stjórnunarkostnaður:
Sími og internet .......................................................... 197.441 204.815 
Burðargjöld ................................................................. 0 5.335 
Bókhald og endurskoðun ........................................... 200.000 170.000 
Annar kostnaður skrifstofu ......................................... 684.743 690.871 
Þjálfara kostnaður ...................................................... 0 199.169 

Skýringar
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2021 2020

Kostnaður stjórnarmanna ........................................... 57.705 75.000 
Innheimtukostnaður .................................................... 38.270 40.725 
Pappír, ritföng og prentun .......................................... 296.241 143.942 
Námskeið, kynning, fræðsla ....................................... 10.450.434 8.458.904 
Auglýsingar ................................................................. 49.123 14.326 
Gjafir og styrkir ........................................................... 5.760 0 
Ferðakostnaður .......................................................... 775.659 590.733 
Fundakostnaður ......................................................... 0 8.607 
Rekstur tölvukerfis ...................................................... 488.022 342.478 

Sölu og stjórnunarkostnaður alls 13.243.398 10.944.905 

Rekstur húsnæðis:
Húsaleiga .................................................................... 6.466.344 6.695.494 

Húsnæðiskostnaður alls 6.466.344 6.695.494 

Almennur rekstrarkostnaður alls 19.709.742 17.640.399 

6. VAXTAGJÖLD:
Skuldavextir ................................................................ 0 0 
Þjónustugj banka og seðilgjöld .................................. (4.310) (3.112)
Vaxta- og bankakostnaður ......................................... (88.630) (19.257)

Vaxtagjöld alls (92.940) (22.369)

13. HANDBÆRT FÉ:
Sjóður ......................................................................... 2.346 2.346 
Landsbanki 0157-26-100050 ..................................... 575.659 145.377 
Landsbanki 0121-26-4498 ......................................... 300.404 152.871 
Landsbanki 0157-05-410088 ..................................... 21.885 12 
Landsbanki 0157-05-410050 ..................................... 578.374 1.049.852 
Landsbanki 0133-15-000775 ..................................... 528.023 0 

Handbært fé alls 2.006.691 1.350.458 

18. ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS:
Ógreidd laun ............................................................... 814.521 0 
Ógreidd staðgreiðsla .................................................. 198.286 218.404 
Ógreiddur lífeyrissjóður .............................................. 235.837 238.419 

Ógreitt vegna starfsfólks alls 1.248.644 456.823 

20. AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR
Ógreitt tryggingagjald ................................................. 68.462 72.072 

Skammtímaskuldir alls 68.462 72.072 

Skýringar
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Áhrif Covid á starfsemi félagsins

Á árinu hélt Covid áfram að hafa áhrif á starf félagsins rétt eins og annarstaðar í samfélaginu. 
Í mars var lokað á íþróttastarf í 3 vikur í kjölfar hertra sóttvarnaraðgerða og vegna sömu 
aðgerða þurfti páskabingó Þróttar að fara fram með rafrænum hætti. Það sló þó í gegn og 
gekk vonum framar. Í lok árs var Covid svo aftur að stríða okkur og vegna fjölda smita í 
okkar nær samfélagi var ákveðið að aflýsa jólanámskeiði meistaraflokks fyrir yngri 
iðkenndur. Árið 2020 var mjög erfitt og tókum við mikla þekkingu með okkur inn í árið 2021 
um hvernig við getum leyst starfið sem best með gildandi takmörkunum hverju sinni. 

Við erum þó enn að takast á við þau áhrif sem faraldurinn hefur haft, bæði fjárhagslega og í
formi brotfalls iðkenda úr íþróttum. Með hækkandi sól horfum við þó til betri tíma og vonum 
að við séum loks að stíga út úr þessari farsótt. Því viljum við hvetja foreldra og forráðamenn 
til að vera áfram með okkur í liði og hvetja krakkana til að mæta á æfingar hjá Þrótti þar sem
íþróttaiðkun er mikilvæg fyrir líkamlega, félagslega og andlega heilsu barnanna okkar.

Vogaþrek og Unglingahreysti

Í byrjun árs vegna Covid féllu æfingar niður og því var æft lengra inn í sumarið á árinu heldur 
en vaninn er. Daníel Fjeldsted lét af störfum eftir 4 ára starf og þökkum við honum kærlega 
fyrir sitt starf og óskum honum velfarnaðar í sínum störfum. Nýr þjálfari tók við keflinu og 
byrjaði Petra Ruth að þjálfa hópinn síðastliðið haust. Petra er einnig þjálfari í unglingahreysti 
en Elísabet leysti hana af þegar hún tók fæðingarorlof og en Elísabet lét einnig af störfum nú í
haust og þökkum við henni fyrir sitt framlag. 

Íþróttaskóli barna

Íþróttaskóli barna hélt áfram á laugardögum með Bryndísi, börnunum til mikillar ánægju. 
Bryndís hefur séð um íþróttaskólan í 4 ár og var þetta seinasta árið hennar hjá okkur. Við
þökkum henni kærlega fyrir samstarfið og óskum henni velfarnaðar í sínum störfum. 

Ævintýraskóli Þróttar

Ævintýraskólinn var haldinn þriðja árið í röð. Markmið námskeiðsins er að hvetja unglinga í
sveitarfélaginu til að lifa heilbrigðum lífstíl og stunda íþróttir, útivist og aðra afþreyingu sem 
í boði er í Vogum. 

Júdó og Sund

Faraldurinn hefur haft mikil áhrif á iðkenndur sund og júdó og eiga þjálfarar þessara greina 
hrós skilið fyrir að halda vel utan um sína iðkenndur. Þær hafa haldið félagslega viðburði 
þegar þær geta og reynt að gera starfið sem skemmtilegast. Vonast er til að hægt verði að fara

Ársskýrsla 2021



á fleiri mót nú þegar faraldri líkur.  

Knattspyrna

Hjá Þrótti er yngriflokka starf í knattspyrnu þar sem keppt er í sjö manna bolta. Í kringum 
okkur eru mörg stærri félög sem halda úti knattspyrnu fyrir yngri flokka og höfum við þurft 
að leggja mikið á okkur til að halda iðkendum í heimabyggð. Forvarnargildi íþrótta er mun 
meira þegar börn æfa innan eigin sveitafélags með bekkjarfélögum og vinum heldur en þegar 
þau leita annað og því er þetta mikið áhyggjuefni. Þegar kemur að hópíþróttum skiptir hver 
iðkandi máli og mun félagið halda áfram að reyna greina vandann og finna leiðir til að 
bregðast við. 

Jóna Kristbjörg Stefánsdóttir og Guðmann Rúnar Lúðvíksson létu af störfum á árinu og 
þökkum við þeim fyrir vel unnin störf. 

Sjálfboðaliðadagurinn

Annað árið í röð var ekki hægt að halda sjálfboðaliðadaginn með hefðbundnum hætti eins og 
hefð er fyrir. Við hlökkum þó til að bjóða sjálfboðaliðunum okkar í lamb og berneis 
5.desember 2022. Með þessum hætti reynum við halda vel utan um sjálfboðaliðana okkar og
þakka við þeim fyrir þeirra mikilvæga starf. 

Umhverfisdagur Þróttar 

Haldinn var umhverfisdagur Þróttar í maí í fyrsta skipti þar sem sjálfboðaliðar komu og tekið 
var til í kringum íþróttasvæðið. Margir komu og lögðu sitt af mörkum tilað fegra umhverfið 
okkar og þökkum við þeim kærlega fyrir. Öllum var boðið uppá pítsu í lok dags eftir gott 
starf. Stefnt verður á að endurtaka þennan dag í maí 2022. 

Fjáraflanir

Líkt og í fyrra hefur félagið ekki náð að halda út öllum þeim fjáröflunum sem hafa verið 
fastir liðir í starfinu en þó fundið einhverjar lausnir til að halda sumar fjáraflanir með 
einhverju móti líkt og páskabingóið. Þróttur og Björgunarsveitin Skyggnir stefndu á að halda 
kóttelettukvöld en því þurfti að fresta. 

Yngri flokkar hafa verið í fjáröflunum fyrir komandi sumri sem hafa gengið vel og hvetjum
við alla til að styrkja krakkana. 

Minningarsjóður Hróars

Ungmennafélagið hefur ásamt Nesbúegg stofnað minningarsjóð í minningu Baldvins Hróars 
fyrrum formann félagsins. Markmið sjóðsins er að styrkja efnaminni iðkendur til þátttöku í 
barna- og unglingastarfi Þróttar, styrkja iðkendur um mótagjöld, ferðakostnað vegna 
keppnisferða og stykja iðkendur í kaupum á æfingabúnaði svo eitthvað sé nefnt. Vogaþrek 
Þróttar hélt styrktaræfingu í desember þar sem allt fé rann í sjóðinn. Í lok desember var 
útdeilt úr sjóðnum til fjölmargra verkefna og hvetjum við fólk til að kynna sér sjóðin og 
sækja um styrki. 



Styrktaraðilar

Félagið á fjölmarga frábæra styrktaraðila og við kunnum þeim öllum miklar þakkir fyrir að 
styrkja okkar starf. Stofnfiskur gaf öllum yngri iðkendum félagsins á árinu vindjakka að gjöf 
og þökkum við þeim vel fyrir.  

Heimasíða og Sportabler

Stöðug vinna er í að gera heimasíðu félagsins enn betri og koma þar inn reglulega 
skemmtilegar fréttir frá starfinu auk þess að hægt er að finna þar ýmsan fróðleik. 
Nýjung varð í skráningarkerfi félagsins þegar Nórakerfið var sameinað Sportabler forritinu 
og fara nú allar skráningar og greiðslur æfingagjalda fram í gegnum það. Samskipti við 
foreldra og iðkendur fara einnig fram í gegnum forritið og erum við sífellt að reyna bæta 
okkur og auka þekkingu okkar á Sportabler. 

Íþróttamaður ársins í Vogum 

Ellen Lind Ísaksdóttir var kjörin íþróttamaður ársins í Vogum en Ellen var sterkasta kona 
Íslands þriðja árið í röð og óskum við henni innilega til hamingju. 
Unnar Ari Hansson leikmaður meistaraflokks karla í knattspyrnu var einnig tilnefndur auk 
þess sem Ungmennafélaginu var veitt sérstök viðurkenning fyrir góðan árangur 
meistaraflokks karla í knattspyrnu á árinu. 

Knattspyrnudeild Þróttar

Meistaraflokkur Þróttar braut blað í sögu félagsins þegar liðið komst upp í fyrstu deild í 
sumar í fyrsta skipti. Þetta er stórkostlegur árangur og það var ótrúlegt að sjá liðið taka á móti 
bikarnum á heimavelli eftir frábært sumar. Hermann Hreiðarsson stýrði liðinu en hann lét af 
störfum eftir tímabilið og þökkum við honum kærlega fyrir samstarfið og óskum honum 
velfarnaðar í sínum störfum. Strákarnir og allir sem starfa í kringum liðið hafa staðið sig með 
príði og eru fyrirmyndir fyrir yngri iðkenndur og aðra innan félagsins. Lengjudeildin er stórt 
verkefni sem við hlökkum til að takast á við á árinu eins og okkur einum er lagið. 
Knattspyrnudeildin hefur einnig sinnt félagskaffi á laugardögum og öðrum verkefnum með 
myndarskap.

Meistaraflokkar í körfubolta og blaki.

Þriðja árið í röð var Þróttur með blaklið í meistaraflokki kvenna og karla. Karlaliðið spilar í 
efstu deild og er í 8.sæti deildarinnar eins og staðan er í dag.

Meistaraflokkur karla í körfu spilar nú í 2.deild og eins og staðan er þegar þetta er skrifað er 
liðið í 2.sæti deildarinnar. Í vetur hefur meistaraflokkurinn haldið utan um körfubolta fyrir 
unglinga hjá félaginu sem hefur vakið lukku meðal iðkenda. 



Framtíðin

Þegar við horfum til framtíðar þá er margt á döfinni hjá félaginu. Það verður boðið uppá 
ýmsar nýjungar í starfinu þegar líður á árið sem við vonum að verði vel tekið í. 

Stjórn félagsins hefur sett sér það markmið að stofna rafíþróttadeild næsta haust og stendur 
nú yfir fjármögnun fyrir tækjakaupum. Með því að bjóða upp á rafíþróttir erum við að vonast 
til að sá hópur barna og ungmenna sem finnur sig ekki nú þegar í þeim greinum sem við 
bjóðum uppá geti komið og æft það sem þau hafa áhuga á undir leiðsögn þjálfara og í hópi 
jafningja. Með skipulögðu starfi er verið að ýtta undir betri félagsfærni, bæta andlega og 
líkamlega heilsu og stuðla að auknum forvörnum. Þetta verkefni hefur verið lengi á 
teikniborðinu og erum við glöð að það sé loks að verða að veruleika. 

Í sumar stefnir 4.flokkur kvenna og karla á að fara erlendis í æfingarferð til Spánar og hafa 
þau staðið í ströngu að safna sér fyrir ferðinni. Þetta er í fyrsta skipti sem yngriflokkar fara í 
æfingarferð erlendis en áður hefur verið farið í keppnisferð til Finnlands með 4.flokk karla. 
Það er gaman fyrir félagið að hægt sé að fara í slíkar ferðir og viljum við þakka foreldrum 
iðkenda fyrir frábært samstarf en án þeirra væri ekki hægt að fara í slíka ferð. 

Félagskaffið og getraunastarfið verður áfram á laugardögum en það hófst nú í febrúar og 
stefnir í góða þátttöku og skemmtilegan félagsskap fyrir fólk á öllum aldri. 

Lokaorð

Líkt og árið 2020 hefur 2021 verið krefjandi en á sama tíma mjög spennandi og skemmtilegt. 
Árið 2022 er merkisár fyrir félagið en Ungmennafélagið fagnar 90 ára afmæli á árinu. Haldið 
verður uppá þetta stórafmæli 22. Október 2022 og hvetjum við alla Þróttara til að koma og 
fagna með okkur. Fyrir Covid hafði stefnan verið sett á að fá að halda landsmót 50+ á þessu 
ári í tilefni af afmælinu en vegna faraldursins þá hefur umsóknarferlið ekki gengið eftir. Þetta 
er þó verkefni sem við vonumst til að hægt verði að fara í á komandi árum.

Hinsvegar er margt annað sem liggur fyrir á árinu og ætlum við að halda áfram að vaxa og 
þroskast. Við erum lánsöm að fá að starfa með fjölmörgu fólki sem leggja sitt af mörkum 
fyrir félagið, hvort sem það er í sjálfboðaliðastarfi, stjórnunarstörfum eða þjálfun. Við 
hvetjum alla sem vilja og hafa áhuga á að taka þátt í skemmtilegu og gefandi starfi að bjóða 
sig fram í hin ýmsu störf sem í boði eru. Við tökum vel á móti öllum með bros á vör. 

Á árinu var jafnvægi í rekstri og jákvætt eigið fé þrátt fyrir að heimsfaraldur hafi haft mikil 
áhrif á tekjustreymi félagsins. Það er mikilvægt að reksturinn verði áfram réttu megin við 
núllið á komandi ári. 

Tveir stjórnarliðar, Davíð Hansen og Birgitta Ösp Einarsdóttir eru að hætta núna eftir gott 
starf með félaginu og viljum við þakka þeim kærlega fyrir samstarfið og þeirra framlag til 
félagsins. 



Í lokin viljum við þakka Sveitarfélaginu Vogum fyrir þeirra framla því án þeirra aðkomu væri 
ekki hægt að halda úti því góða starfi sem við sinnum. 

Með Þróttarakveðju fyrir hönd stjórnar,

Petra Ruth Rúnarsdóttir, formaður.

#fyrirVoga




