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Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna

skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning fimleikadeildar Gróttu fyrir árið 2018. Skoðun okkar

hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu

og sjóðstreymi á árinu 2018 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 2. maí 2019

Skoðunarmenn fimleikadeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning deildarinnar fyrir árið 2018

með undirritun sinni.
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María Björg Magnúsdóttir Guðjón Rúnarsson

Elísabet Holt Hrefna Thoroddsen

Jóhanna Sigmundsdóttir

Stjórn fimleikadeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning deildarinnar fyrir árið

2018 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 2. maí 2019

Áritun stjórnar
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Starfsemi deildarinnar 	

Ólöf Línberg Kristjánsdóttir hefur gengt starfi framkvæmdastjóra deildarinnar í 75%

starfshlutfalli ásamt því að vera yfirþjálfari grunnhópa. Fanney Magnúsdóttir starfaði sem

yfirþjálfari hópfimleika og Sesselja Hannele Jarvela yfirþjálfari framhaldshópa í

áhaldafimleikum. Ágætlega gekk að manna þjálfarastöður með íslenskum þjálfurum fyrir

veturinn. Reynslumiklir þjálfarar í bland við unga og efnilega þjálfara starfa hjá deildinni. Philip

Zak hefur heftur komið tvisvar sinnum á tímabilinu og veitt ráðgjöf og sinnt þjálfun. Á haustönn

2018 störfuðu 40 þjálfari hjá fimleikadeildinni, 22 aðalþjálfarar og 19 aðstoðarþjálfarar.

Iðkendur í lok árs 2018 voru rétt tæplega 500. Starfið í salnum er þaulskipulagt og áhaldatafla

sett upp að hausti sem þjálfarar fylgja fast eftir. Breyta þurfti áhaldatöflu í janúar vegna

seinkunar framkvæmda.

Skýrsla stjórnar

Fimleikadeild Gróttu 2018

Engar breytingar urðu á stjórn fimleikadeildar Gróttu á síðasta aðalfundi. Stjórnina skipuðu

María Björg Magnúsdóttir formaður, Guðjón Rúnarsson varaformaður, Ella Holt gjaldkeri, Hrefna

Thoroddsen ritari og Jóhanna Sigmundsdóttir meðstjórnandi. Anna Jónsdóttir var varamaður.

Stjórnarfundir voru haldnir minnst einu sinni í mánuði að júlí undanskildnum. Vel var haldið

utan um fundargerðir og hefur samstarf stjórnarinnar verið til fyrirmyndar.

Húsnæðismál

Líkt og síðasta vetur hefur starfsemi fimleikadeilarinnar farið fram í litla íþóttasalnum. Vonir

stóðu til þess að nýr fimleikasalur yrði tilbúinn fyrr en raun bar vitni. Litli salurinn nýttist

ágætlega á meðan gryfjan var í notkun. Í apríl 2018 var gryfjan fjarlægð og stóra íþróttasalnum

hliðrað um það sem henni nam. Eftir að gryfjan fór minnkaði æfingasvæði deildarinnar til muna

ásamt því að erfitt var fyrir lengra komna iðkendur að æfa nýjar æfingar. Líkt og veturinn á

undan var æfingatímum nokkurra hópa fækkað. Stubbafimin færðist aftur yfir á

laugardagsmorgna sem virðist henta foreldrum og börnum betur ásamt því að stangast ekki á

við sunnudagaskólann í kirkjunni. Aðkoman að íþróttahúsinu hefur verið erfið í

framkvæmdunum. Mikill troðningur myndast á laugardagsmorgnum þegar yngstu börnin mæta

á æfingar. 

Þeir iðkendur sem lengst eru komnir fóru áfram í Ármann og Fjölni til þess að æfa stökk og

tvíslá yfir gryfju. Hópfimleikahópar æfðu tvisvar til þrisvar í viku á Aftureldingu. 

Ólöf Línberg Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri deildarinnar hefur haldið utan um og setið fundi

varðandi byggingaframkvæmdir sem fulltrúi deildarinnar.  

Á lokametrum fræmkvæmda er ekki laust við að þreyta sé komin í þjálfara og iðkendur

deildarinnar. Er það von stjórnar og þeirra sem standa að starfi fimleikadeildarinnar að

lokaspretturinn gangi hratt og örugglega fyrir sig svo hægt verði að hefja æfingar sem allra

fyrst í nýjum fimleikasal og sameina iðkendur og þjálfara deildarinnar á ný. 

Almennt

Fimleikadeild Gróttu býður upp á stubbafimi fyrir þriggja til fimm ára börn, grunnfimleika fyrir

drengi og stúlkur, áhaldafimleika stúlkna og hópfimleika/stökkfimi fyrir drengi og stúlkur. Boðið

var upp á námskeið í fullorðinsfimleikum ásamt styrktarnámskeiði fyrir boltakrakka.

Sumarnámskeið deildarinnar hafa verið vinsæl en um er að ræða heilsdagsnámskeið þar sem

fimleikaæfingum og ýmsu fjöri er blandað saman. 

Að æfa fimleika leggur góðan líkamlegan grunn til framtíðar. Mikil ásókn hefur verið í starf

deildarinnar og hafa biðlistar myndast. Reynt hefur verið eftir fremsta megni að stytta biðlista

jafn og þétt yfir veturinn. Starfsemi fimleikadeildarinnar er fjölbreytt en aðstaðan hefur þó sett

okkur skorður. Það er von aðstandenda fimleikadeildarinnar að með nýju húsnæði verði hægt

að bjóða upp á enn fleiri valkosti fyrir börn og fullorðna til fimleikaiðkunar. Unnið hefur verið að

samstarfi við Seltjarnarnesbæ um æfingar fyrir eldri borgara og er það spennandi og verðugt

verkefni. Aðstandendur fimleikadeildarinnar vonast til að geta komið fram með enn fleiri

nýjungar þegar nýtt hús verður komið í gagnið.
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Almennt

Fimleikadeild Gróttu býður upp á stubbafimi fyrir þriggja til fimm ára börn, grunnfimleika fyrir

drengi og stúlkur, áhaldafimleika stúlkna og hópfimleika/stökkfimi fyrir drengi og stúlkur. Boðið

var upp á námskeið í fullorðinsfimleikum ásamt styrktarnámskeiði fyrir boltakrakka.

Sumarnámskeið deildarinnar hafa verið vinsæl en um er að ræða heilsdagsnámskeið þar sem

fimleikaæfingum og ýmsu fjöri er blandað saman. 

Að æfa fimleika leggur góðan líkamlegan grunn til framtíðar. Mikil ásókn hefur verið í starf

deildarinnar og hafa biðlistar myndast. Reynt hefur verið eftir fremsta megni að stytta biðlista

jafn og þétt yfir veturinn. Starfsemi fimleikadeildarinnar er fjölbreytt en aðstaðan hefur þó sett

okkur skorður. Það er von aðstandenda fimleikadeildarinnar að með nýju húsnæði verði hægt

að bjóða upp á enn fleiri valkosti fyrir börn og fullorðna til fimleikaiðkunar. Unnið hefur verið að

samstarfi við Seltjarnarnesbæ um æfingar fyrir eldri borgara og er það spennandi og verðugt

verkefni. Aðstandendur fimleikadeildarinnar vonast til að geta komið fram með enn fleiri

nýjungar þegar nýtt hús verður komið í gagnið.

Fjárhagur  

Rekstrartekjur fimleikdadeildarinnar hækkuðu um 4 % og rekstargjöld hækkuðu um 7 % á milli

ára. Gjaldskrá fimleikadeildar var yfirfarin og endurbætt að hausti 2018 og voru æfingagjöld

hækkuð um 3 %.  Almennar launahækkanir voru 3 %

Rekstartekjur voru kr 71.016.145 

Rekstargjöld voru kr 73.685.964

Tap án fjármagnsliða kr 2.669.819 

Tap tímabilsins kr 2.641.322

Fimleikamót, sýningar og æfingabúðir

Stjórn fimleikadeildarinnar hélt árlegt Hello Kitty fimleikamót þann í janúar. Mótið var eins og

áður haldið í samstarfi við HB heildverslun og fimleikavorur.is. Mótið er orðið fastur liður í

rekstri fimleikadeildarinnar ár hvert. Ungir fimleikaiðkendur mæta til leiks, bæði frá Gróttu en

einnig frá öðrum fimleikafélögum. Vonir standa til að hægt verði að halda fleiri og stærri

fimleikamót með tilkomu nýja fimleikahússins. Sesselja Jarvela hélt utan um og skipulagði

mótið eins og undanfarin ár og kunnum við henni bestu þakkir fyrir. Einnig þökkum við

samstarfsaðilum okkar fyrir veittan stuðning. 

Innanfélagsmót var haldið fyrir yngstu iðkendur deildarinnar í lok apríl 2018. Þeir iðkendur sem

ekki höfðu keppt á mótum á vegum FSÍ sýndu þá listir sínar fyrir fullum sal áhorfenda. Einnig

var boðið upp á opnar jólaæfingar þar sem foreldrar sátu í stúkunni og fylgdust með yngstu

iðkendunum á æfingum. Ekki var hægt að halda sameiginlega vetrarsýningu í nóvember eins og 

oft hefur verið gert vegna aðstæðna.

Þess má geta að 16 stúlkur héldu í æfingaferð til Woodward í Bandaríkjunum í júní. Þrír

þjálfarar fóru með ásamt fararstjóra úr hópi foreldra. Æfðu stúlkurnar við bestu aðstæður og

sátu þjálfararnir þjálfaranámskeið hjá færustu þjálfurum Bandaríkjanna. 

Sex áhaldafimleikastúlkur fóru einnig í æfingabúðir til Barcelona.

Sextán stúlkur úr hópfimleikunum fóru á Eurogym í Belgíu í júlí ásamt tveimur þjálfurum og

fararstjóra. Um er að ræða fimleikahátíð þar sem iðkendur sækja námskeið og sýna fimleika.

Þess má geta að sumarið 2020 mun hátíðin fara fram í Reykjavík.

Í október kepptu fjórar stúlkur frá félaginu á Malarcupen í Svíþjóð. Tveir þjálfarar fylgdu

hópnum eftir. 

Fjölgun var í hópfimleika- og stökkfimihópum á tímabilinu og mynduðust biðlistar líkt og í

áhaldafimleikum. Aukinn áhuga er á þessari grein fimleikanna.  

Laufey Jóhannsdóttir og Sóley Guðmundsdóttir valdar í úrvalshóp FSÍ og kepptu fyrir hönd

Íslands á Norðurlandamóti og Evrópumóti sumarið 2018. 

Laufey Jóhannsdóttir var kjörin íþróttamaður æskunnar hjá Gróttu árið 2018. 

Nánari útlistun á árangri ársins má finna í Viðauka.
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Fyrir hönd stjórnar fimleikadeildar Gróttu

Seltjarnarnesi, 2. maí 2019

María Björg Magnúsdóttir
formaður fimleikadeildar Gróttu 

Viðauki

Úrvalshópar FSÍ veturinn

Laufey Birna Jóhannsdóttir og Sóley Guðmundsdóttir voru valdar í úrvalshóp unglinga.

Reykjavík International Games – RIG 2018

Laufey Birna Jóhannsdóttir varð í 2. sæti á tvíslá og í 3. sæti í fjölþraut í unglingaflokki. Fjóla

Guðrún Viðarsdóttir og Sóley Guðmundsdóttir kepptu á tvíslá í unglingafokki. 

Þrepamót FSÍ 2018

Hildur Arnaldsdóttir varð í 3. sæti á slá í 2. þrepi 13 ára og eldri. 

Lísbet Freyja Ýmisdóttir varð í 1. sæti í fjölþraut og 3. sæti á stökki og slá í 4. þrepi 11 ára. 

Ísól Aradóttir varð í 4. sæti í fjölþraut og 3. sæti á gólfi í 4. þrepi 11 ára. 

Ragnhildur E. Gottskálksdóttir varð í 6. sæti í fjölþraut í 4. þrepi 10 ára og yngri.

Bikarmót FSÍ 2018

Grótta sendi samtals 7 lið til keppni í fjórum þrepum: Eitt lið í 5. þrepi, þrjú lið í 4. þrepi, tvö lið

í 3. þrepi, eitt lið í 2. þrepi og eitt lið í frjálsum æfingum.

Grótta varð í 3. sæti í keppni A-liða í 4. þrepi. 

Grótta varð í 1. og 2. sæti í keppni B-liða í 4. þrepi. 

Lið Gróttu í frjálsum æfingum varð í 4. sæti. 

Að lokum

Stjórn Fimleikadeildar Gróttu þakkar öllum þeim sem komið hafa að starfi deildarinnar á einn

eða annan hátt, kærlega fyrir samstarfið. Foreldrar og aðrir sjálfboðaliðar eru ómissandi þáttur í

starfi deildarinnar. Stjórnum fimleikadeilda Aftureldingar, Ármanns og Fylkis þökkum við fyrir

samstarfið. Ólöfu Línberg Kristjánsdóttur færum við sérstakar þakkir fyrir gott samstarf. Ólöf

hefur sagt starfi sínu lausu og er stjórn fimleikadeildarinnar að leggja lokahönd á ráðningu nýs

framkvæmdastjóra. Við þökkum Kristínu Finnbogadóttur fyrir að vera óþrjótandi viskubrunnur

sem ávallt er hægt að leita til. Kára Garðarssyni færum við einnig þakkir fyrir gott samstarf og

þolinmæði gangvart deildinni og fyrir að leiða samstarf vegna húsnæðis- og byggingamála. Að

lokum vill fimleikadeildin þakka Ásgerði Halldórsdóttur og Magnúsi Erni Guðmundssyni fyrir

frábært samstarf við bæinn. 
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Íslandsmót í áhaldafimleikum 2018

Laufey Birna Jóhannsdóttir varð í 4. sæti í fjölþraut í unglingaflokki og komst í úrslit á tvíslá og

gólfi þar sem að hún fékk silfur á tvíslá og brons á gólfi. Sóley Guðmundsdóttir varð í 5. sæti í

fjölþraut í unglingaflokki og komst í úrslit á stökki, tvíslá og slá þar sem að hún fékk brons á

stökki og slá. Fjóla Guðrún Viðarsdóttir varð í 13. sæti í fjölþraut í unglingaflokki. Nanna keppti

á slá í fullorðinsflokki.

Þær sem náðu þrepinu í áhaldafimleikum á keppnistímabilinu 2017 – 2018 

2. þrep: Hildur Arnaldsdóttir, Karólína Snót Georgsdóttir og Ragnheiður Vala Höskuldsdóttir.

3. þrep: Freyja Hannesdóttir, Saga Þórsdóttir og Sif Kvaran.

4. þrep: Ásdís Erna Indriðadóttir, Ísold Steingrímsdóttir, Ísól Aradótti , Lísbet Freyja Ýmisdóttir,

Ragnhildur E. Gottskálksdóttir og Svanhildur Sunna Gunnarsdóttir.

5. þrep: Eva Mist Björgvinsdóttir, Natalía Ólafsdóttir, Ragnheiður Haraldsdóttir og Rannveig

Ethel Gunnarsdóttir.

Haustmót FSÍ

Saga Þórsdóttir varð í 2. sæti í fjölþraut og í 3. sæti á slá og gólfi í 2. þrepi. Freyja Hannesdóttir

var í 5. sæti í fjölþraut og 2. sæti á tvíslá í 2. þrepi. Ragna Kamilla Ragnarsdóttir varð í 6. sæti í

fjölþraut í 2. þrepi. Laufey Birna Jóhannsdóttir varð í 1. sæti á slá í unglingaflokki í frjálsum

æfingum og Nanna Guðmundsdóttir í 6. sæti á slá í fullorðinsflokki. Agnes varð í 2. sæti í

fjölþraut í 3. þrepi 12 ára og í 1. sæti á tvíslá og slá. Í 3. þrepi 11 ára og yngri varð Hildur Þurí í

2. sæti í fjölþraut og 1. sæti á tvíslá og 3. sæti á gólfi. Ísól varð í 3. sæti á slá. Ragnhildur

Emilía varð í 5. sæti í fjölþraut og 3. sæti á tvíslá. Ásdís Erna var í 1. æti í fjölþraut og á gólfi og

varð í 2. sæti á slá. 

Íslandsmót í stökkfimi

Lið T1 endaði í fyrsta sæti í 2. flokki c og mix lið Gróttu keppti í hópi blandaðra liða. 

Haustmót FSÍ í hópfimleikum

T3B og T3A kepptu á haustmóti. Stúlkurnar í T3A urðu í 10. sæti. Stúlkurnar í 2. flokki urðu í 8.

sæti.

Merkjaveitingar Gróttu

Við kjör á íþróttamanni Gróttu 2018 voru eftirfarandi aðilum veitt merki Gróttu fyrir hönd

fimleikadeildar.

Brons: Fanney Hauksdóttir, Guðrún Edda Haraldsdóttir, Nanna Guðmundsdóttir, Ólöf Línberg

Kristjánsdóttir og Sigurður Örn Jónsson.

Silfur: Berglind Pétursdóttir 
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Rekstrartekjur Skýr. 2018 2017

Framlög og styrkir ............................................. 3 22.399.728 21.739.823

Aðrar tekjur ...................................................... 4 48.616.417 46.502.882

71.016.145 68.242.705

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ................................... 5 32.115.958 28.564.245

Verktakagreiðslur þjálfara .................................. 23.911.390 20.614.494

Aðrar verktakagreiðslur ...................................... 1.283.805 0

Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 8.900.000 8.900.000

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 393.408 3.979.945

Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 5.544.639 2.500.105

Annar kostnaður ............................................... 6 1.536.764 4.074.893

73.685.964 68.633.682

Rekstrartap  (2.669.819) (390.977)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        30.918 65.541

Vaxtagjöld ........................................................ (2.421) (7.424)

       28.497 58.117

Tap ársins        (2.641.322) (332.860)

Rekstrarreikningur 2018
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Eignir
Skýr. 2018 2017

Veltufjármunir

Skammtímakröfur ............................................. 2.632.118 6.566.914

Handbært fé ..................................................... 1.351.324 1.197.072

Veltufjármunir samtals 3.983.442 7.763.986

Eignir samtals        3.983.442 7.763.986

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2018 2017

Eigið fé

Uppsafnað eigið fé frá fyrra ári ............................ 2.227.924 2.560.784

Hagnaður (Tap) ársins ....................................... (2.641.322) (332.860)

Eigið fé samtals 7 (413.398) 2.227.924

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 4.396.840 5.536.062

Skammtímaskuldir samtals        4.396.840 5.536.062

Skuldir samtals        4.396.840 5.536.062

Eigið fé og skuldir samtals        3.983.442 7.763.986

Efnahagsreikningur 31/12 2018
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Handbært fé frá rekstri Skýr. 2018 2017

 (2.641.322) (332.860)

Hreint veltufé til rekstrar (2.641.322) (332.860)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur ............................................. 3.934.796 (2.229.771)

Skammtímaskuldir ............................................ (1.139.222) 3.518.234

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 2.795.574 1.288.463

Handbært fé frá rekstri 154.252 955.603

 154.252 955.603

 1.197.072 241.469

 1.351.324 1.197.072Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður (Tap) ársins ............................................

Sjóðstreymi 2018
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Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Aðrar tekjur

Laun og launatengd gjöld5.

2018 2017

Laun ...................................................................... 26.572.245

4.784.005 2.616.299

46.502.882

Launatengd gjöld .................................................... 5.543.713 5.100.245

28.564.245

23.464.000

32.115.958

4.
2018 2017

43.832.412 43.886.583

Tekjur af mótum o.fl. ...............................................

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

Aðrir styrkir og tekjur ..............................................

48.616.417

3.414.528 2.755.023

22.399.728 21.739.823

8.900.000 8.900.000

Rekstrarstyrkur ....................................................... 10.085.200 10.084.800

Húsaleigustyrkir ......................................................

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

deildarinnar og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

1.

2.

Fimleikadeild Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi. Starfsstöð

deildarinnar er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi. 

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

3.
2018 2017

_____________________________________________
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Skýringar

Annar kostnaður

Eigið fé

1.619.000

Kynning, fræðsla og útbreiðsla ..................................

Gjöld til FSÍ ............................................................

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

Afkoma ársins .................................

(332.860) 332.860 0Afkoma f.f. ári flutt á uppsafnað eigið fé ..........

Eigið fé 31/12 .................................

7.

(2.641.322) (413.398)2.227.924

Samtals

(2.641.322)

Uppsafnað

frá fyrra ári

(2.641.322)

2.560.784Eigið fé 1/1 .....................................

Tap ársins

2.227.924(332.860)

6.

2018 2017

Rekstur skrifstofu .................................................... 13.892 37.143

1.536.764 4.074.893

1.275.872 1.650.948

0

247.000 767.802
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