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Foreningsoplysninger:
Forening

Farum Svømmeklub
Farum Park 20
3520 Farum
Hjemmeside: www.fsk.dk
E-mail:
fsk@fsk.dk

’
CVR-nr.:
10 65 03 99
Hjemsted:
Furesø Kommune
Regnskabsår: 1. august 2018 – 31. juli 2019

Bestyrelse

Finn Hansen (formand)
Ulrik Olsen (næstformand)
Martin Wagner (kasserer)
Tina Korndal Henriksen
Michael Hansen
Michael Reber Knudsen
Lars Møller

Godkendt på foreningens generalforsamling den 30. oktober 2019.

Dirigent
.
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Ledelsespåtegning:
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. august 2018 – 31. juli 2019 for Farum Svømmeklub.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. juli 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. august 2018 – 31. juli 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Farum, den 21. oktober 2019.

Bestyrelse

Finn Hansen
Formand

Ulrik Olsen
Næstformand

Martin Wagner
Kasserer

Michael Hansen

Tina Korndal Henriksen

Michael Reber Knudsen

Lars Møller
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Den uafhængige revisors erklæring
Til medlemmerne af Farum Svømmeklub

Til den daglige ledelse i Farum Svømmeklub.
Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Farum Svømmeklub på grundlag af oplysninger, De
har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter, resultatopgørelse og balance for Farum Svømmeklub for
regnskabsåret 1/8 2018-31/7 2019 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.
Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med
international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med
udarbejdelsen og præsentationen at dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens
klasse A. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR – danske revisorers Etiske regler for
revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden
omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed,
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Smørum den 21. oktober 2019
Revisionsfirmaet Evan Klarholt

Evan Klarholt
registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsregnskabet omfatter således perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele til fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter omfatter indtægter fra klubbens medlemmer – såvel konkurrenceafdelingen
som svømmeskole.
Kontingentindtægter periodiseres med udgangspunkt i de perioder, hvor undervisningen og træning
foregår. Da balancedagen ligger mellem afslutningen af den tidligere sæson og opstarten af den nye,
er alle indtægtsbetalinger modtaget inden 31. juli 2019 vedrørende den kommende sæson
periodiseret.
Afholdte stævner og arrangementer
I denne post indgår indtægter relateret til afgrænsede undervisningsaktiviteter som f.eks. Aquacamp
og Farum Cup. Indtægterne henføres til den periode, hvor aktiviteten eller arrangementet
gennemføres.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgræsningsposter
Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019
Note

1

2

7

Kr.

2018/2019

2017/2018

Kontingenter og anden undervisningsaktivitet ........................................................
Tilskud fra Farum Svømme Union .............
Offentlig medlems- og instruktørtilskud .....
Sponsorer .....................................................
Afholdte stævner og arrangementer ............
Salg af sportstøj ...........................................
Renter og kursreguleringen mv. ..................
Ekstraordinære indtægter ............................

1.548.885
162.743
688.818
49.595
372.220
741
-

1.591.703
164.369
732.895
50.350
302.209
7.794
1.626
4.000

Indtægter i alt ............................................

2.823.002

2.854.946

Lønninger og lønrelaterede omkostninger ..
Uddannelse ..................................................
Deltagelse i stævner inkl. egenbetalinger ....
Træningslejre inkl. egenbetaling .................
Omkostninger til interne arrangementer .....
Sportstøj ......................................................
Eksterne kontingentomkostninger ...............
Administration etc. ......................................
Ekstraordinære omkostninger .....................
Renteudgifter og kursreguleringer mv. .......

- 2.031.946
- 81.685
- 247.059
- 81.604
- 114.610
- 9.720
- 43.798
- 151.311
- 41.100
- 6.748

- 2.330.852
- 53.914
- 222.260
- 176.865
- 89.361
- 11.956
- 43.833
- 107.729
- 3.472

Omkostninger i alt .....................................

- 2.809.581

- 3.040.242

ÅRETS RESULTAT .................................

13.421

- 185.296
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BALANCE PR. 31. juli 2019
AKTIVER
Note

3
4

Kr.

2018/2019

2017/2018

Tilgodehavender på svømmekonti ..............
Andre tilgodehavender ................................
Forudbetalte omkostninger ..........................
Likvide beholdninger ..................................
Værdipapirer ...............................................

65.122
139.787
18.338
1.446.233
6.035

35.640
375.859
20.611
1.349.712
9.424

Aktiver i alt ................................................

1.675.515

1.791.246
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BALANCE PR. 31. juli 2019
PASSIVER
Note
5
6

Kr.

2018/2019

2017/2018

Egenkapital ..................................................
Skyldige lønrelaterede poster ......................
Øvrige kreditorer .........................................
Andre skyldige omkostninger .....................
Gæld på svømmekonti .................................
Forudbetalte kontingentindtægter ...............

740.633
159.495
52.491
17.216
705.680

727.212
85.104
21.330
957.600

Passiver i alt ...............................................

1.675.515

1.791.246
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NOTER
Note
1

2

3

4

5

6

Kr.
Medlemmer og tilskud
Der ydes følgende offentlige tilskud direkte
til Farum Svømmeklub ................................
Tilskud til uddannelser ................................
Lokaletilskud ...............................................
Lønninger og lønrelaterede omkostninger
A-indkomst ..................................................
Omkostningsgodtgørelser ...........................
Andre lønrelaterede omkostninger ..............

Tilgodehavender
Tilgodehavender Furesø Kommune ............
Andre tilgodehavender ................................
Likvide beholdninger
Handelsbanken ............................................
Aktionærkonto ............................................
Alm. Brand Bank ........................................
Egenkapital
Egenkapital primo .......................................
Disponeret af årets resultat ..........................
Egenkapital ultimo ....................................
Skyldige lønrelaterede poster
Skyldig A-skat/AM-bidrag .........................
Skyldige feriepenge .....................................
Skyldig feriepengeforpligtelse ....................
Skyldig ATP ................................................
Skyldig løn og omkostningsgodtgørelse .....

2018/2019

2017/2018

598.988
36.615
53.215
688.818

668.804
25.775
38.316
732.895

1.893.376
26.894
111.676
2.031.946

2.155.038
128.264
47.550
2.330.852

137.287
2.500
139.787

345.282
30.577
375.859

681.579
11.755
752.899
1.446.233

585.799
11.148
752.765
1.349.712

727.212
13.421
740.633

912.508
- 185.296
727.212

48.619
18.907
85.680
4.449
1.840
159.495

56.330
28.774
85.104
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NOTER
Note
7

Administration etc.
Generalforsamling .......................................
Omkostninger DSU .....................................
Diverse omkostninger konkurrence ............
Kontorartikler ..............................................
Porto ............................................................
Gebyrer ........................................................
Telefon/internet ...........................................
Reklame ......................................................
Edb-udgifter ................................................
Leasing af kontorudstyr ..............................
Forsikringer .................................................
Revisor ........................................................
Tryksager ....................................................
Rejse- og opholdsudgifter ...........................
Personaleudgifter ........................................
Mødeudgifter ...............................................
Gaver og blomster .......................................
Mindre anskaffelser .....................................
Diverse omkostninger .................................

2018/2019
621
6.099
14.467
270
64
10.629
12.383
2.250
28.524
11.679
2.188
5.000
6.680
2.857
10.480
18.958
1.117
5.485
11.560
151.311
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Medlemstal opgjort til brug for tilskudsansøgning 2019
Under 25 i Furesø
Under 25 ikke Furesø
Over 25
Medlemmer i alt

532
410
258
1.200

Gennemsnitlig kontingentsats (under 25 år)

1.356

