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Stjórn: Framkvæmdastjóri:

Heimsfaraldur af völdum COVID-19 veirunnar kann að hafa veruleg áhrif á starfsemi félagsins. Stjórnendur

félagsins eru að vinna að lágmörkun neikvæðra áhrifa á rekstur félagsins en óvíst er hve áhrifin verða langvinn eða

alvarleg. Vísað er til umfjöllunar um áhrif á rekstur félagsins í skýringu nr. 6.

Akureyri, 28. maí 2020.

Áritun stjórnar

Ársreikningur Skautafélags Akureyrar fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Skautafélag

Akureyrar var stofnað 1. janúar 1937. Félagið hefur það að markmiði að efla skautaíþróttina og hefur rekið

Skautahöllina á Akureyri síðan um áramótin 1999-2000. Ársreikningurinn samanstendur af Aðalstjórn,

Listhlaupadeild, Íshokkídeild og Krulludeild. 

Hagnaður félagsins á árinu 2019 nam kr. 2.104.753. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr.

19.013.950, bókfært eigið fé í árslok er kr. 13.392.650 og er eiginfjárhlutfall félagsins 70%.

Stjórn Skautafélags Akureyrar vísar í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hagnaðar.

Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Skautafélags Akureyrar að í ársreikningi félagsins komi fram allar

upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu þess í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri

þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri Skautafélags Akureyrar staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir

árið 2019 með áritun sinni.
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Til stjórnar og félagsmanna Skautafélags Akureyrar

Akureyri, 28. maí 2020.

PricewaterhouseCoopers ehf.

Aðalheiður Eiríksdóttir

viðskiptafræðingur

Þrátt fyrir að við veitum hvorki álit byggt á endurskoðun né ályktun byggða á könnun, viljum við benda á

umfjöllun í skýrslu stjórnar og skýringu 6 varðandi atburði eftir lok reikningsskiladags sem kunna að hafa veruleg

áhrif á starfsemi félagsins.

Við höfum notað þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða Skautafélag Akureyrar

við gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Við

höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglum um heilindi, hlutlægni, faglega hæfni og

varkárni. 

Ársreikningurinn, þar á meðal nákvæmni og heild undirliggjandi gagna, er á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra.

Þar sem aðstoð við gerð ársreiknings er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist að við staðfestum 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

og settar reikningsskilareglur. 

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Skautafélags Akureyrar fyrir árið 2019 og við vinnu okkar byggt á þeim

upplýsingum sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,

rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og

aðrar skýringar. 

Fagleg aðstoð við gerð ársreiknings

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

gerð og framsetningu ársreiknings.
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Rekstrarreikningur ársins 2019

Skýringar 2019 2018 

Rekstrartekjur    

Framlög og styrkir............................................................................  28.054.762 24.370.709 

Tekjur af mótum...............................................................................  3.331.278 2.455.154 

Vörusala / auglýsingatekjur..............................................................  1.787.004 1.706.049 

Húsa- og vallarleigutekjur................................................................  9.382.990 9.141.860 

Aðrar fjáraflanir...............................................................................  1.489.112 2.075.262 

Félags- og æfingagjöld  ...................................................................  16.967.074 16.496.759 

61.012.220 56.245.793 

Rekstrargjöld  

Laun og launatengd gjöld.................................................................  3 33.794.990 34.124.751 

Íþróttaleg viðskipti...........................................................................  14.709.079 17.789.853 

Rekstur fasteigna og íþróttasvæðis...................................................  4.631.530 3.980.173 

Stjórnunarkostnaður.........................................................................  4.293.223 3.514.307 

Annar rekstrarkostnaður...................................................................  1.177.222 864.688 

58.606.044 60.273.772 

Hagnaður (tap) án fjármunatekna og fjármagnsgjalda......................  2.406.176 (4.027.979)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur  .....................................................................................  254.480 225.711 

Vaxtagjöld og verðbætur .................................................................  (555.903) (346.199)

 (301.423) (120.488)

 

Hagnaður (tap) ársins  2.104.753 (4.148.467)

        Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Efnahagsreikningur 31. desember  2019

  

Eignir Skýringar 31.12.2019 31.12.2018

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 4 

Skautar ............................................................................................  1.403.468 1.403.468 

Bifreið.............................................................................................. 250.000 250.000 

Áhöld og tæki  .................................................................................  530.732 530.732 

2.184.200 2.184.200 

Veltufjármunir

Skammtímakröfur  ...........................................................................  1.286.876 1.569.968 

Handbært fé  ....................................................................................  15.542.874 12.772.176 

16.829.750 14.342.144 

Eignir samtals 19.013.950 16.526.344 

        Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Efnahagsreikningur 31. desember  2019

Eigið fé og skuldir Skýringar 31.12.2019 31.12.2018

Eiginfjárreikningar

Eiginfjárreikningur...........................................................................  5 13.392.650 11.287.897 

Skuldir

Skammtímaskuldir
  

Skuldir við lánastofnanir  ................................................................  482.232 895.332 

Viðskiptaskuldir  .............................................................................  2.536.162 1.580.810 

Aðrar skammtímaskuldir  ................................................................  2.602.906 2.762.305 

5.621.300 5.238.447 

Eigið fé og skuldir samtals 19.013.950 16.526.344 

        Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019

Skýringar 2019 2018 

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður (tap) ársins ......................................................................  2.104.753 (4.148.467)

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) 2.104.753 (4.148.467)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Viðskiptakröfur lækkun (hækkun).................................................... 654.305 (792.842)

Skammtímaskuldir hækkun.............................................................. 424.740 2.416.872 

1.079.045 1.624.030 

Handbært fé frá rekstri  (til rekstrar) 3.183.798 (2.524.437)

Fjármögnunarhreyfingar

Skammtímalán, breyting................................................................... (413.100) 148.239 

(413.100) 148.239 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  2.770.698 (2.376.198)

Handbært fé í ársbyrjun....................................................................  12.772.176 15.148.374 

Handbært fé í árslok  15.542.874 12.772.176 

        Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.



8
Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1.

2. Fastafjármunir félagsins eru metnir á eftirfarandi hátt:

Afskriftir eru ekki reiknaðar af fastafjármunum, en matsbreytingar eigna eru færðar á eigið fé.

Laun og launatengd gjöld

3. Laun og launatengd gjöld greinast þannig: 2019 2018 

 

 26.249.905 25.930.942 

 2.070.695 2.708.450 

 5.474.390 5.485.359 

33.794.990 34.124.751 

Hjá félaginu störfuðu að meðaltali 8 starfsmenn á árinu 2019.

Fastafjármunir

4. Fastafjármunir sem færðir eru í efnahagsreikning og breyting þeirra á árinu greinist þannig:
 

Skautar Bifreið Áhöld

og tæki Samtals

1.403.468  250.000 530.732 2.184.200 

 1.403.468  250.000 530.732 2.184.200 

  

Eiginfjárreikningar

5. Yfirlit um eiginfjárreikning:

 11.287.897 

 2.104.753 

 13.392.650 Eigið fé 31.12.2019...................................................................................................................

Yfirfært frá fyrra ári  .................................................................................................................

Rekstrarniðurstaða ársins  .........................................................................................................

Ársreikningur Skautafélags Akureyrar hefur að geyma samstæðureikning félagsins. Ársreikningurinn er gerður

í samræmi við lög um ársreikninga og reglur ÍSÍ. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og

er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Í ársreikningi koma fram samanlagðir rekstrar- og efnahagsreikningar Skautafélags Akureyrar, aðalstjórnar,

listhlaupa- íshokkí- og krulludeilda ásamt Minningarsjóði Magnúsar Finnssonar. Viðskiptastöður milli

Skautafélags Akureyrar og deilda eru jafnaðar út í efnahagsreikningi, svo og viðskipti milli Skautafélags

Akureyrar og deilda í rekstrarreikningi.

Laun ...........................................................................................................

Dagpeningar  .............................................................................................

Launatengd gjöld  ......................................................................................

Bókfært  verð 1.1.2019......................

Bókfært  verð 31.12.2019..................

        Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Skýringar

Atburðir eftir lok reikningsárs

6. Atburðir eftir lok reikningsárs

Frá lokum febrúar 2020 hafa áhrif COVID-19 heimsfaraldurs komið fram sem varð til þess að þann 16. mars

2020 settu stjórnvöld samkomubann á Íslandi, sem gilti fyrir allar samkomur þar sem fleiri en eitt hundrað

manns koma saman. Samkomubannið var hert enn frekar þann 23. mars 2020 og gilti þá fyrir samkomur þar

sem fleiri en tuttugu manns koma saman. Nokkuð hefur verið slakað á samkomubanni samhliða rénun

faraldursins, en þó ljóst að samkomubann í einhverri mynd mun verða við lýði á komandi misserum með

tilheyrandi áhrifum á starfsemi félagsins. Dragist faraldurinn á langinn, og þar með samkomubann stjórnvalda,

þá kann það að hafa veruleg neikvæð áhrif á rekstur félagsins. Stjórnvöld hafa kynnt margþættar aðgerðir til

þess að mæta rekstrarerfiðleikum rekstraraðila á Íslandi, þ.m.t. íþróttafélaga, sem ættu að geta mildað þau

neikvæðu áhrif sem blasa við vegna samkomubannsins.

Stjórnendur félagsins hafa reynt að leggja mat á áhrif COVID-19 heimsfaraldursins á rekstur og efnahag

félagsins. Áhrif faraldursins á rekstur félagsins koma fyrst og fremst fram í tekjufalli deilda félagsins og hjá

aðalstjórn, s.s. vegna frestunar og fjöldatakmarkana á kappleikjum, mótum og öðrum viðburðum sem jafnan

eru mikilvægir þættir í tekjuöflun félagsins. Þá er viðbúið að auglýsingasala til styrktaraðila félagsins muni

dragast saman samhliða neikvæðum áhrifum faraldursins á rekstur og efnahag styrktaraðilanna. 

Stjórnendur félagsins eru að vinna að lágmörkun neikvæðra áhrifa á rekstur þess. Aðgerðir stjórnenda

félagsins á þessu stigi felast í því að fylgja fyrirmælum stjórnvalda um aðgerðir, þar með talið varðandi

hreinlæti, sóttkví, samkomur og að tryggja aðgreiningu í starfseminni og lágmörkun innbyrðis samskipta

starfsmanna. Stjórnendur félagsins hafa enn fremur gripið til aðgerða vegna lækkun rekstrarkostnaðar og

lækkun starfshlutfalls starfsmanna í samræmi við reglur stjórnvalda þar að lútandi. 

Að mati stjórnenda félagsins er félagið vel í stakk búið til þess að mæta tímabundnum samdrætti í tekjum enda

fjárhagsstaða félagsins traust og eiginfjárhlutall með ágætum, eða 70,4% í árslok 2019. Það er því mat

stjórnenda félagsins að COVID-19 heimsfaraldurinn kunni að hafa tímabundin áhrif á rekstur félagsins en ógni

þó ekki rekstrarhæfi þess eða hafi veruleg áhrif á mat eigna og skulda félagsins. Það er því mat stjórnenda

félagsins að félagið sé rekstrarhæft og er ársreikningurinn lagður fram á þeim grundvelli.

        Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Skautafélag Íshokkí- Listhlaupa- Krulludeild Minningarsj. Millifærslur Samtals Samtals

Akureyrar deild deild Magnúsar F. 2019 2018

Rekstrartekjur      

Framlög og styrkir..............................................................  21.635.285 3.754.778  3.634.699  30.000 (1.000.000) 28.054.762 24.370.709 

Tekjur af mótum.................................................................  2.461.500  191.500 678.278 3.331.278 2.455.154 

Vörusala / auglýsingatekjur................................................  60.000 744.023  352.981 630.000 1.787.004 1.706.049 

Húsa- og vallarleigutekjur..................................................  9.382.990 9.382.990 9.141.860 

Aðrar fjáraflanir.................................................................  489.112  1.000.000  1.489.112 2.075.262 

Félags- og æfingagjöld.......................................................  2.000 11.505.147  5.377.527 82.400 16.967.074 16.496.759 

31.080.275 18.954.560 10.556.707 1.390.678 30.000 (1.000.000) 61.012.220 56.245.793 

Rekstrargjöld    

Laun og launatengd gjöld...................................................  19.488.640 9.185.863  5.120.487 33.794.990 34.124.751 

Íþróttaleg viðskipti.............................................................  8.764.622  4.914.202 1.030.255 14.709.079 17.789.853 

Rekstur fasteigna og íþróttasvæðis.....................................  4.631.530 4.631.530 3.980.173 

Stjórnunarkostnaður...........................................................  3.814.849 124.133 354.241 4.293.223 3.514.307 

Annar rekstrarkostnaður ....................................................  2.131.255  1.776 44.191 (1.000.000) 1.177.222 864.688 

30.066.274 18.074.618 10.390.706 1.074.446 (1.000.000) 58.606.044 60.273.772 

Hagnaður (tap) án fjármunatekna og fjármagnsgjalda ............................................... 1.014.001 879.942 166.001 316.232 30.000 2.406.176 (4.027.979)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur  ............................................................................................................. 233.379 2.332  254 14.152 4.363 254.480 225.711 

Vaxtagjöld og verðbætur .................................................................................................................... (150.735) (180.221)  (221.835) (3.112) (555.903) (346.199)
 

 82.644 (177.889) (221.581) 11.040 4.363 (301.423) (120.488)

 

Hagnaður (tap) ársins ......................................................................................... 1.096.645 702.053  (55.580) 327.272 34.363 2.104.753 (4.148.467)

Rekstrarreikningur ársins 2019

Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Skautafélag Íshokkí- Listhlaupa- Krulludeild Minningarsj. Millifærslur Samtals Samtals

Akureyrar deild deild Magnúsar F. 31.12.2019 31.12.2018

Varanlegir rekstrarfjármunir

Skautar ..............................................................................  1.403.468 1.403.468 1.403.468 

Bifreið................................................................................ 250.000 250.000 250.000 

Áhöld og tæki  ...................................................................  530.732 530.732 530.732 

1.934.200 250.000 2.184.200 2.184.200 

Veltufjármunir

Kröfur milli deilda.............................................................. 672.462 143.386 (815.848) 0 0 

Skammtímakröfur  ................................................................................................................................................ 805.048 226.081   255.747 1.286.876 1.569.968 

Handbært fé  ................................................................................................................................. 11.622.052 1.272.322  198 2.325.920 322.382 15.542.874 12.772.176  

13.099.562 1.641.789 198 2.581.667 322.382 (815.848) 16.829.750 14.342.144 

Eignir samtals 15.033.762 1.891.789 198 2.581.667 322.382 (815.848) 19.013.950 16.526.344 

Efnahagsreikningur 31. desember  2019

Eignir

Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Skautafélag Íshokkí- Listhlaupa- Krulludeild Minningarsj. Millifærslur Samtals Samtals

Akureyrar deild deild Magnúsar F. 31.12.2019 31.12.2018

Eiginfjárreikningar

Eiginfjárreikningur ................................................................  14.018.430 (1.714.113) (1.799.868) 2.565.819 322.382 13.392.650 11.287.897  

14.018.430 (1.714.113) (1.799.868) 2.565.819 322.382 13.392.650 11.287.897 

Skammtímaskuldir
  

Skuldir við lánastofnanir  ...............................................................................................................................   482.232 482.232 895.332 

Skuldir milli deilda.............................................................  800.000 15.848 (815.848) 0 0 

Viðskiptaskuldir  ............................................................................................................................................................................. 167.744 2.236.698  131.720 2.536.162 1.580.810 

Aðrar skammtímaskuldir  ................................................................................................................................... 847.588 1.369.204  386.114 2.602.906 2.762.305 

1.015.332 3.605.902 1.800.066 15.848 (815.848) 5.621.300 5.238.447 

Skuldir samtals 1.015.332 3.605.902 1.800.066 15.848 (815.848) 5.621.300 5.238.447 

Eigið fé og skuldir samtals 15.033.762 1.891.789 198 2.581.667 322.382 (815.848) 19.013.950 16.526.344 

    

Efnahagsreikningur 31. desember  2019

Eigið fé og skuldir

Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.
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Skautafélag Íshokkí- Listhlaupa- Krulludeild Minningarsj. Millifærslur Samtals Samtals

Rekstrarhreyfingar Akureyrar deild deild Magnúsar F. 2019 2018

Hagnaður (tap) ársins ........................................................................ 1.096.645 702.053 (55.580) 327.272 34.363 2.104.753 (4.148.467)

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) 1.096.645 702.053 (55.580) 327.272 34.363 2.104.753 (4.148.467)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Viðskiptakröfur lækkun (hækkun) .............................................................................. 778.606 83.209 48.237 (255.747) 654.305 (792.842)

Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun ........................................................................ (21.768) 493.757 (17.249) 0 (30.000) 424.740 2.416.872 

756.838 576.966 30.988 (255.747) (30.000) 1.079.045 1.624.030 

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 1.853.483 1.279.019 (24.592) 71.525 4.363 3.183.798 (2.524.437)

Fjármögnunarhreyfingar

Skuldir við lánastofnanir .................................................................. (225.598) (187.502) (413.100) 148.239 

(225.598) (187.502) (413.100) 148.239 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ................................................................. 1.853.483 1.053.421 (212.094) 71.525 4.363 2.770.698 (2.376.198)

Handbært fé í ársbyrjun ........................................................................ 9.768.569 218.901 212.292 2.254.395 318.019 12.772.176 15.148.374 

Handbært fé í árslok .............................................................................. 11.622.052 1.272.322 198 2.325.920 322.382 15.542.874 12.772.176 

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019

Skautafélag Akureyrar.  Ársreikningur 2019.


