
Greinargerð með fjárhagsáætlun 

Endurskoðuð áætlun 
Á fimleikaþingi 2020 var fjárhagsáætlun 2020-2021 samþykkt. Ákveðið var að leggja fram endurskoðaða 

áætlun 2021 í ár þar sem að verkefni og fjárhagur Fimleikasambandsins (hér eftir FSÍ) breyttist töluvert 

eftir að Covid herjaði á heiminn. Endurskoðuð áætlun gerir ráð fyrir tæplega 12 milljóna króna tapi á þessu 

ári, sem nánar er útskýrt undir liðnum „Leyfiskerfi“, og er áætlaður hagnaður 2022 upp á tæpa milljón. 

Breytingar í uppsetningu fjárhagsáætlunar og ársreiknings 

Fimleika Events ehf. 
Í samþykktum ársreikningi var settur fram ársreikningur samsteypu þar sem að fyrirtækinu, Fimleikar 

Events ehf. (í eigu FSÍ), var steypt inn í ársreikning FSÍ. Var þetta gert til þess að sýna fram á enn meira 

gegnsæji í fjárhag FSÍ. Vegna þessa er einnig gerð fjárhagsáætlun samsteypunnar og þar af leiðandi breytist 

áætlun á fyrirtækið í endurskoðaðri áætlun. 

Skýringar 2021-2022 

Styrkir og framlög 
Við leggjum upp með að fá sambærilega styrki og á fyrri árum frá ÍSÍ og Lottó og með það að leiðarljósi 

áætlum við kostnað af afrekssviði. Því er ljóst að ef styrkveiting verður ekki með sama hætti þá þarf að 

draga úr kostnaði afrekssviðs á móti. Úthlutun frá Afrekssjóði er 56.050.000 kr. árið 2021 og því hækkar 

þessi liður í endurskoðaðri áætlun. Við gerum einnig ráð fyrir því að fá álíka styrk á næsta ári þar sem að 

erlend verkefni árið 2022 verða sambærileg árinu í ár, ef ekki fleiri. 

Þar sem að ekki var farið í eins mörg verkefni og samþykkt áætlun gerði ráð fyrir var dregið úr tekjum frá 

samstarfsaðilum í endurskoðaðri áætlun. 

FSÍ sótti um styrk frá Vinnumálastofnun vegna launagreiðslna starfsmanna og verktakagreiðslna til 

landsliðsþjálfara og annarra verktaka í gegnum úrræðið „Endurgreiðslur til íþróttafélaga“. Áætlað er að 

FSÍ fái rúmar 9 milljónir endurgreiddar frá Vinnumálastofnun í gegnum þetta úrræði. 

Einnig er áætlað að styrkveiting frá samstarfsaðilum verði ekki jafn mikil og áætlað var fyrir 2021 þar sem 

að styrkveiting hefur m.a. verið í formi fatnaðar fyrir afrekssvið og þar sem að ekki verður farið í jafn mörg 

erlend verkefni og lagt var upp með verður styrkveiting í þessu formi lægri en á fyrri árum. 

Innlend mót og sýningar 
Gert er ráð fyrir að þátttaka í mótum árið 2021 verði dræmari en árið 2019 sökum Covid og því eru 

áætlaðar tekjur aðeins lægri en fyrri ár. 

Áætluð gjöld eru þó aðeins hærri en undanfarin ár og er það vegna þess að þó svo að þátttaka sé aðeins 

dræmari þá þarf engu að síður álika mörg dómaragildi; félög sem eru með mikinn keppendafjölda eru að 

halda mót sem þýðir að afsláttur mótshaldara af mótagjöldum er hærri; verðlaunakostnaður lækkar ekki 

þó færri keppi; o.s.frv. Jafnframt tók FSÍ þá ákvörðun að draga verðlaunakostnað ekki frá uppgjöri móta til 

félaga á meðan samkomutakmarkanir gilda á áhorfendasvæðum. Einnig eru áætluð kaup á streymi A móta 

á meðan samkomutakmarkanir eru í gildi. 



Á árinu 2022 er áætluð Íslandsmótaröð í Laugardalshöll sem þýðir að við þurfum að greiða húsaleigu, sem 

annars væri styrkt af félögunum, flutningskostnað o.fl. sem eykur við gjöldin það árið.  

Alþjóðleg mót og sýningar 
Í samþykktri áætlun var gert ráð fyrir fleiri erlendum verkefnum og þar af leiðandi meiri tekjum vegna 

alþjóðlegra móta og sýninga. Einnig hefur FSÍ hefur sett sér það markmið að niðurgreiða ferðir afreksfólks 

að mestu sem er skýring á lækkandi tekjum í liðunum „Áhaldafimleikar“ og „Hópfimleikar“. 

Á árinu 2022 er áætlað að fara bæði á Eurogym sem verður haldið í Sviss sem og á Golden Age í Portúgal 

sem útskýrir áætlun upp á tæpar 72 milljónir í tekjuliðnum „Fimleikar fyrir alla“. 

Árin 2021 og 2022 verða kostnaðarsöm ár þar sem að EM í hópfimleikum féll niður árið 2020 og mun því 

fara fram tvö ár í röð, árið 2021 og 2022. Sökum Covid hækkar allur kostnaður frá því sem áður hefur verið 

vegna sóttvarnaraðgerða: 

• Ferðakostnaður hækkar þar sem að leigubílar hafa verið eini samþykkti ferðamátinn og þeir eru 

sótthreinsaðir á milli ferða og innheimta því meira. 

• Hótelkostnaður hækkar þar sem að mótshaldarar setja álag á herbergin þar sem að þau eru 

sótthreinsuð. Oft hefur FSÍ bókað gistingu í gegnum hótelin sjálf en ekki í gegnum mótshaldara en 

það er ekki í boði í núverandi árferði. 

• Sjúkrakostnaður hækkar töluvert vegna PCR prófa sem framkvæmd eru á hverjum degi á mótsstað 

sem og vegna grímukaupa o.fl. 

Eins og fram kemur í samþykktum ársreikningi 2020 þá verður rekstrarafgangi, rúmum 20 milljónum, 

eyrnamerktur afreksstarfi sambandsins næstu 2 árin. 

Námskeið og fræðsluefni 
Á árinu 2021 er áætluð innleiðing á nýju fræðslukerfi og er því áætlaðar auknar tekjur á fræðslusviði sem 

og gjöldum. Aðrar tekjur að upphæð 5 milljónir er frátekinn rekstrarafgangur frá fyrri árum sem átti að 

fara í innleiðingu á nýju fræðslukerfi, þessi liður hefur komið fram á efnahagsreikningum FSÍ undir liðnum 

„Ógreiddur kostnaður“. Áætlað er að nýta hann á árinu 2021. 

Áætlaður kostnaður hækkar tölvert hvað varðar tækjaleigu/hugbúnað, kennslu og námsefnisgerð, rótin 

liggur í innleiðingu fræðslukerfisins. Áætlað er að nota Canvas kerfið fyrir nýja fræðslukerfið og kostar það 

kerfi 3.000 kr. á hvern notanda. Gert er ráð fyrir 200 notendum árið 2021 sem vonandi hækkar ári seinna 

upp í 300. Námsefnisgerð er eitthvað sem lítið hefur verið um síðustu árin en allt fræðsluefni verður 

endurnýjað næstu árin og má því áætla að sá kostnaður verði yfir 5 milljónir árið 2021 og 1 milljón á árinu 

2022. Hækkaður kostnaður launa við kennslu er í samræmi við aukningu á tekjum á þessu sviði. 

Leyfiskerfi 
Frá því að leyfiskerfið var tekið upp hafa félög skilað inn leyfum fyrir iðkendur og þjálfara í upphafi 

haustannar og hefur FSÍ innheimt ársgjald fyrir hvert leyfi. Félögum hefur svo staðið til boða að dreifa 

greiðslunni á tvo gjalddaga, þ.e. í lok haustannar og í upphafi næsta árs. Þetta fyrirkomulag hefur haft þær 

afleiðingar að útistandandi viðskiptakröfur í loks árs hafa verið frekar háar hvað varðar aðildarfélög sem 

og útistandandi skuldir aðildarfélaganna á þeirra reikningum. Jafnframt hafa iðkandaleyfin sjálf ekki verið 

fullkomlega rétt þar sem að breytingar verða oft á iðkendaleyfum á vorönn. Því hefur FSÍ ákveðið að 

bókfæra leyfisgjöld í lok haustannar og svo aftur í lok vorannar, sem þýðir að félögin skila inn leyfum fyrir 



iðkendur haustannar og svo aftur fyrir iðkendum vorannar. Með þessu móti verða leyfin ávallt rétt sem 

og að efnahagsreikningur FSÍ og aðildarfélaganna verður raunhæfari. 

Vegna þessarar breytingar verður starfssemi FSÍ í tapi árið 2021 þar sem að einungis er bókaður reikningur 

fyrir helmingi leyfisgjalda það árið í stað fullra leyfisgjalda líkt og áður hefur verið. 

Einnig er áætlað að breyting verði á koparleyfisgjöldum, áætlað er að gjald barna sem eru í krílahópum, 

þ.e. börn 4 ára og yngri greiði 800 kr. á önn í stað 1.200 kr., líkt og tillaga vinnuhóps um koparleyfi krílahópa 

gengur út á. Einnig er búið að bæta við ákveðnum fjölda leyfa vegna námskeiða sem haldin eru í 7 vikur 

eða lengur að upphæð 800 kr. önnina, skv. sömu tillögu. Einnig er áætluð hækkun á þjálfaraleyfisgjaldi í 

kjölfar innleiðingar nýs fræðslukerfis þar sem þjónusta við þjálfara verður enn meiri og gjald á þjálfara-

námsámskeið hlutfallslega minna. 

Aðrar tekjur 
Liðurinn „Aðrar tekjur“ að upphæð 600 þúsund eru hugsaðar fyrir þeim tekjum sem við innheimtum fyrir 

bókfærðan kostnað sem tilheyrir ekki FSÍ. „Aðrar tekjur erlendar“ er endurgreiðsla miða á EM í 

hópfimleikum sem átti að fara fram árið 2020 en var frestað til 2021. 

Fimleika Events ehf. 
Í samþykktri fjárhagsáætlun 2020-2021 eru tekjur og gjöld vegna fyrirtækisins áætluð rúmar 28 milljónir 

sökum þess að tekjur og gjöld af Eurogym, sem var fært til ársins 2021, áttu að streyma inn í FSÍ og aftur 

út í fyrirtækið, þar sem að Eurogym átti að vera rekið á kennitölu fyrirtækisins Fimleikar Events ehf. 

Eurogym féll hinsvegar niður og er því ljóst að hvorki munu koma inn tekjur né kostnaður af þeim viðburði 

á árinu 2021. 

Hinsvegar er áætlað að það verði tekjur af Norðurlandamóti í áhaldafimleikum árið 2022 og kostnaður á 

móti og verður sá viðburður rekinn á kennitölu fyrirtækisins. 

Rekstrargjöld 
Áætlað er að rekstrargjöld hækki töluvert á milli ára og frá samþykktri áætlun. Áætluð hækkun stafar að 

megninu til vegna hækkunar á launum og launatengdum gjöldum þar sem að stöðugildum hefur fjölgað 

töluvert innan FSÍ vegna umfangs verkefna sem og vegna kjarasamninga. Síðustu tvö ár hafa þó verið rekin 

með álíka launakostnaði þó sá kostnaður komi ekki fram í ársreikningum FSÍ, þar sem að hluti 

launakostnaðar var innheimtur til Fimleika Events ehf. og tilheyrir ársreikningi þess síðustu 2 árin.  

Annar kostnaður er áætluð þjónustu- og bankagjöld ásamt endurgreiðslu miða til þriggja félaga vegna EM 

í hópfimleikum. Líkt og áður kom fram þá voru tekjur í öðrum erlendum tekjum á móti þessum kostnaði. 

Rekstrarafgangur 
Áætlað er að FSÍ verði rekið með tæplega 12 miljóna króna tapi árið 2021 vegna breytinga á bókfærslu 

leyfisgjalda. Ef þessi breyting er ekki gerð má áætla rekstrarafgang að upphæð tæpra 2 milljóna. 

Fimleikasambandið mun halda áfram að vinna að betrumbótum í bókhaldskerfi, sýnileika á gjöldum 

sambandsins sem og meiri upplýsingagjöf til félaganna um fjárhag þess.  

Eva Hrund Gunnarsdóttir 

Fjármál 

Fimleikasamband Íslands 


