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M arianne Elt ong Gade

Ledelsespåtegning

Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Hovedst adens
Svømmeklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Årsrapport en er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven samt ret ningslinier for st øt t e t il
folkeoplysning i Københavns Kommune og de gældende regler for anvendelse af offent lige t ilskud.

Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af foreningens akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 2018 samt af result at et af foreningens akt ivit et er for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse for de

Årsrapport en indst illes t il generalforsamlings godkendelse.
Frederiksberg, den
Direktion

Lars Sørensen
Klubdirekt ør

Bestyrelse

Allan Nyhus
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forhold, beret ningen omhandler.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Hovedstadens Svømmeklub
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hovedst adens Svømmeklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfat t er result at opgørelse, balance og not er, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes eft er årsregnskabsloven samt ret ningslinier for st øt t e t il folkeoplysning i
Københavns Kommune og de gældende regler for anvendelse af offent lige t ilskud.

Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af foreningens akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 2018 samt af result at et af foreningens akt ivit et er for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensst emmelse med årsregnskabsloven samt ret ningslinier for st øt t e t il

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåt egningens afsnit ” Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet ” . Vi er
uafhængige af foreningen i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler for revisorer (IESBA’s
et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske
forpligt elser i henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er
t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i
overensst emmelse med årsregnskabsloven samt ret ningslinier for st øt t e t il folkeoplysning i Københavns
Kommune og de gældende regler for anvendelse af offent lige t ilskud. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den int erne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne t il at fort sæt t e
drift en, at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det t e er relevant , samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il
hensigt at likvidere foreningen, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig
fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision,
der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformat ion, når sådan findes. Fejlinformat ioner kan
opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan
forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut ninger, som
regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
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folkeoplysning i Københavns Kommune og de gældende regler for anvendelse af offent lige t ilskud.

Som led i en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foret ager vi faglige vurderinger og opret holder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

∙ Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet , uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsent lig
fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat t e sammensværgelser, dokument falsk,
bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern kont rol.

∙ Opnår vi forst åelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en
konklusion om effekt ivit et en af foreningens int erne kont rol.

∙ Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

∙ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om foreningens
evne t il at fort sæt t e drift en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåt egning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem t il dat oen for vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort sæt t e drift en.

∙ Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige
placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig fejlinformat ion.
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regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udført e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav samt
ret ningslinier for st øt t e t il folkeoplysning i Københavns Kommune og de gældende regler for anvendelse
af offent lige t ilskud. Vi har ikke fundet væsent lig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.

Søborg, den
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Nygaard
Penneo dokumentnøgle: KJ7FJ-O4YXI-Q23II-JX0TM-ZI7ZJ-SUE8B

st at saut oriseret revisor
M NE-nr. 11743
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter

Hovedst adens Svømmeklub er i 2012 dannet via en fusion mellem GI40Hermes og Svømmeklubben
København. M ed mere end 10.000 medlemmer er klubben Danmarks st ørst e svømmeklub og Danmarks
næst st ørst e idræt sforening.
Vores formål er jf. klubbens vedt ægt er:

∙
∙
∙
∙

at t ilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og mot ionsmiljø
at fast holde en st ærk klubkult ur
at arrangere sport slige og sociale arrangement er
at skabe et godt kammerat skab blandt medlemmerne.

Klubbens mission er, at skabe en forening, hvor du i fællesskabet kan udforske dit t alent og glæde ved

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst t il at engagere sig og t age et
medansvar for foreningens udvikling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens result at opgørelse for 2018 udviser et underskud på t .kr. 893, og foreningens balance pr. 31.
december 2018 udviser en egenkapit al på t .kr. 5.790.
Klubbens kernedrift er sund. Indt ægt ssiden har i forhold t il realiserede t al for 2017 vist en solid vækst på
t .kr. 1.500, hvoraf t .kr. 1.300 st ammer fra kont ingent er. Omkost ninger følger i st ore t ræk budget t et , dog
med øgede personaleomkost ninger, som skyldes, at klubben har ansat flere t rænere t il at undervise de
flere medlemmer.
Hillerødgade Svømmehal har været lukket pga. reparat ioner i st ørst edelen af 2018, hvilket har påvirket
result at negat ivt og bet ydet , at klubben har haft ca. 600 færre medlemmer, færre kont ingent er og
reducerede medlemst ilskud fra Københavns Kommune.
Klubben har valgt at indregne 100 % af den forvent ede momsregning 1,380 mio. kr. for køb af
Byggefondens ejerlejlighed i årsresult at et .
Året s result at anses for t ilfredsst illende.
Forventet udvikling

Result at et for 2019 vil blive ekst raordinært påvirket af en længe vent et renovering af Damsøbadet og
heraf følgende redukt ion i ant allet af medlemmer og dermed en nedgang i kommunale t ilskud fra
Frederiksberg Kommune. Forvent ningen er, at renoveringen af Damsøbadet vil påvirke result at et for
2019 med ca. t .kr. 700. Budget for 2019 er aflagt ud fra en normal drift og medt ager således ikke, den
økonomiske effekt heraf.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er eft er regnskabsåret s afslut ning ikke indt ruffet begivenheder, som væsent ligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle st illing.
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vand gennem læring, leg og konkurrence.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapport en er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse Avirksomheder samt ret ningslinjer for st øt t e t il folkeoplysning i Københavns kommune og de gældende
regler for anvendelse af offent lige t ilskud. Der er foret aget t ilvalg af enkelt e regler i regnskabsklasse B
og C.
Årsregnskabet er aflagt eft er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Generelt om indregning og måling

I result at opgørelsen indregnes indt ægt er i t akt med, at de indt jenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle akt iver og forpligt elser. I result at opgørelsen indregnes ligeledes alle

Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige økonomiske fordele vil t ilflyde
selskabet , og akt ivet s værdi kan måles pålideligt .
Forpligt elser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige økonomiske fordele vil fragå
selskabet , og forpligt elsens værdi kan måles pålideligt .
Ved først e indregning måles akt iver og forpligt elser t il kost pris. Eft erfølgende måles akt iver og
forpligt elser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling t ages hensyn t il forudsigelige t ab og risici, der fremkommer inden
årsrapport en aflægges, og som be- eller afkræft er forhold, der eksist erede på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta

Transakt ioner i fremmed valut a omregnes t il t ransakt ionsdagens kurs.Valut adifferencer, der opst år
mellem t ransakt ionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i result at opgørelsen som en
finansiel post .
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære post er i fremmed valut a, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
t idspunkt et for t ilgodehavendet s eller gældens opst åen indregnes i result at opgørelsen under
finansielle indt ægt er og omkost ninger.
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omkost ninger, herunder evt . nedskrivninger.

Resultatopgørelse
Indtægter

Kont ingent er indregnes i result at opgørelsen i t akt med leveringen af svømmeundervisningen,
kont ingent et kan opgøres pålideligt og bet aling forvent es modt aget .

M edlemst ilskud fra Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune indregnes i result at opgørelsen
på modt agelsest idspunkt et udfra kommunernes beregninger, som baseres på medlemst al,
gennemsnit lige kont ingent er og delt agerbet alinger.
Lokalet ilskud fra Frederiksberg Kommune indregnes i result at opgørelsen på modt agelsest idspunkt et
udfra kommunens beregning, som baseres på afholdt e lejeomkost ninger t il haller mv.

Delt agerbet alinger, øvrige t ilskud og indt ægt er indregnes i result at opgørelsen i t akt med at de

Projekt t ilskud og -indt ægt er medt ages i det år, hvor der aflægges regnskab overfor projekt yder.
Omkostninger

Omkost ninger omfat t er de omkost ninger, der er medgået t il at opnå året s indt ægt er, herunder løn og
øvrige akt ivit et somkost ninger. Omkost ningerne er opdelt på områderne:
Omkost ningerne er opdelt på områderne:

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Personale
Administ rat ion
Svømmeskole
Konkurrence
Synkro
Vandpolo
Projekt er

Fordelingsnøgler regnskab for Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Indt ægt er og omkost ninger fordeles på Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for at
kunne aflægge et årsregnskab t il hver kommune.
Kont ingent er svømmeskolen fordeles direkt e udfra, om svømmeundervisningen foregår i Frederiksberg
Kommune eller i Københavns Kommune. Øvrige kont ingent er fordeles med 50 % t il hver kommune.

M edlems-, lokale, og projekt t ilskud/ -omkost ninger fordeles direkt e udfra, hvilken kommune t ilskud er
modt aget fra.
Øvrige t ilskud og indt ægt er samt omkost ninger fordeles udfra en fordelingsnøgle, som baseres på
forholdet mellem kont ingent er i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.
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indt jenes, og når indt ægt en kan opgøres pålideligt og bet aling forvent es modt aget .

Kont ingent er opdeles i børn og voksen udfra om svømmer delt ager på børne- eller voksenhold.

Finansielle poster

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret .
Finansielle post er omfat t er rent eindt ægt er og -omkost ninger, realiserede og urealiserede
kursgevinst er og -t ab vedrørende værdipapirer og t ransakt ioner i fremmed valut a mv.
Udbyt t e fra kapit alandele indt ægt sføres i det regnskabsår, hvor udbyt t et deklares.
Balance
Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under finansielle akt iver måles t il dagsværdien på balancedagen eller anslået

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, der sædvanligvis svarer t il nominel værdi. Der
nedskrives t il net t orealisat ionsværdien med henblik på at imødegå forvent ede t ab.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er indregnet under akt iver, omfat t er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
eft erfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdi, hvilket sædvanligvis svarer t il nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er indregnet under forpligt elser, omfat t er modt agne bet alinger vedrørende
indt ægt er i eft erfølgende regnskabsår.

9

Penneo dokumentnøgle: KJ7FJ-O4YXI-Q23II-JX0TM-ZI7ZJ-SUE8B

dagsværdi, såfremt de ikke er børsnot erede (svarende t il kost pris).

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2018

2017

kr.

kr.

11.307.015

10.054.074

2 Delt agerbet alinger

1.960.934

1.908.811

3 Tilskud kommuner

3.025.139

2.488.530

1.567.845

1.989.306

1 Kont ingent er

Øvrige t ilskud og indt ægt er
Projekt ilskud og -indt ægt er
Indtægter i alt

4 Personale
5 Administ rat ion
6 Svømmeskole
7 Konkurrence
8 Synkro
9 Vandpolo
Projekt er
Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster

Finansielle indt ægt er
Finansielle omkost ninger

478.747

855.490

18.339.680

17.296.212

-11.210.740

-10.730.687

-3.021.210

-1.947.673

-808.779

-1.054.972

-3.493.362

-2.662.212

-40.045

-45.737

-211.994
-432.276
-19.218.406

-231.532
-844.385
-17.517.198

-878.726

-220.986

132.988

52.250

-147.233

-22.825

-892.971

-191.560

Overført t il Reserver for lang- og mellemlangsigt ede

-135.365

5.824.125

Overført t il Reserve for kort sigt ede invest eringer

-757.606

-34.056

0

-5.981.629

-892.971

-191.560

Frederiksberg Kommune

-415.741

77.194

Københavns Kommune

-477.230

-268.754

-892.971

-191.560

10 Årets resultat
Forslag til resultatdisponering

Overført t il Overført result at
I alt
Fordelt på kommuner
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Resultatopgørelse

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance - Aktiver
Note

2018

2017

kr.

kr.

Langfristede aktiver
Finansielle aktiver

Andre værdipapirer og kapit alandele
(lang- og mellemlangsigt ede invest eringer, som henlægges
på reserver under egenkapit alen)

Langfristede aktiver i alt

5.824.125

5.959.490

5.824.125

5.959.490

5.824.125

5.959.490

883.635

878.691

Kortfristede aktiver

11 M ellemregning HSK Svømmefond
Tilgodehavender

51.362

0

Andre t ilgodehavender

462.808

188.637

Periodeafgrænsningspost er

376.039

175.297

1.773.844

1.242.626

Likvide beholdninger

7.573.278

7.390.213

Kortfristede aktiver i alt

9.347.122

8.632.839

15.171.247

14.592.329

Aktiver i alt
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Tilgodehavender

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance - Passiver
Note

2018

2017

kr.

kr.

Reserve for langsigt ede invest eringer

4.331.339

4.465.458

Reserve for mellemlangsigt ede invest eringer

1.492.786

1.494.032

5.824.125

5.959.490

Egenkapital

Reserve for kort sigt ede invest eringer

-34.056

723.550

Overført result at

72

72

Egenkapital i alt

5.790.141

6.683.112

12 M ellemregning Hermes Byggefond

1.380.000

0

13 Anden gæld

2.097.211

2.518.759

5.853.790

5.078.812

50.105

311.646

9.381.106

7.909.217

9.381.106

7.909.217

15.171.247

14.592.329

Forudbet alt kont ingent
Periodeafgrænsningspost er i øvrigt
Kortfristede forpligtelser i alt

14 Forpligtelser i alt
Passiver i alt

15 Sikkerhedsstillelser
16 Eventualforpligtelser samt andre
økonomiske forpligtelser
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Kortfristede forpligtelser

Egenkapitalopgørelse

Reserve for
Reserve for

mellemlang-

Reserve for

langsigtede

sigtede

kortsigtede

Overført

investeringer

investeringer

investeringer

resultat

I alt

1.494.032

723.550

72

6.683.112

-134.119

-1.246

-757.606

0

-892.971

Saldo ult imo

4.331.339

1.492.786

-34.056

72

5.790.141

Saldo primo
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4.465.458

Året s result at

13

Pengestrømsopgørelse

Året s result at

2018

2017

kr.

kr.

-892.971

-191.560

-526.274

9.384

Ændring i forudbet alt e kont ingent er

Ændring i t ilgodehavender og

774.978

784.081

Ændring i øvrige kort frist ede

696.911

347.181

52.643

949.086

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Ændring i værdipapirer, kort sigt ede akt iver

0

2.555.151

Ændring i værdipapirer, langsigt ede akt iver

135.365

2.242.238

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

135.365

4.797.389

-4.944

-1.355.500

1.380.000

0

-4.944

-1.355.500

M ellemregning HSK Svømmefond
M ellemregning Hermes Svømmefond
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

183.065

4.390.975

Likvider primo

7.390.213

2.999.238

Likvider ultimo

7.573.277

7.390.213

Ændring i likvider
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Ændring i drift skapit al

Note
2018

2017

kr.

kr.

2.168.246

1.608.012

626.166

456.486

Svømmeskole Frederiksberg - børn
Svømmeskole Frederiksberg - voksne
Svømmeskole København -børn

6.438.484

6.092.871

Svømmeskole København - voksne

973.511

925.165

Teknikskole

352.385

284.521

Konkurrence

531.043

508.594

Synkro - børn

42.623

34.788

Synkro - voksne

2.025

8.688

Vandpolo - børn

96.831

58.220

Vandpolo - voksne

75.702

76.730

11.307.015

10.054.074

2 Deltagerbetalinger

Svømmeskole
Konkurrence
Synkro
Vandpolo

545.407

638.183

1.261.055

1.203.593

11.050

29.350

143.422

37.685

1.960.934

1.908.811

680.340

561.660

17.887

88.552

0

11.700

2.087.409

1.806.618

2.600

20.000

185.250

0

3 Tilskud kommuner

Frederiksberg kommune, medlemst ilskud
Frederiksberg kommune, lokalet ilskud inkl. reg. 2017
Frederiksberg kommune, kvindesvømning
Københavns kommune, medlemst ilskud
Københavns kommune, øvrige t ilskud
Københavns kommune og DIF Get 2Sprot , t ilskud sociale part nerska
Københavs kommune og DGI, t ilskud sociale indsat ser

51.653

0

3.025.139

2.488.530

10.170.500

9.760.523

Pensionsbidrag

355.410

289.252

Andre omkost ninger t il social sikring

128.176

106.001

Uddannelse

434.350

425.376

Øvrige personaleomkost ninger

122.304

149.535

11.210.740

10.730.687

4 Personaleomkostninger

M ånedsløn og t imeløn
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1 Kontingenter

2018

2017

kr.

kr.

137.797

110.800

M øder inkl. best yrelsesomkost ninger
Kont orleje
Indret ning lokaler
Anvendt henlæggelse
Kont orinvent ar og øvrige småanskaffelser
Economics
M edlemssyst em
Anvendt henlæggelse

174.138

250.116

1.412.616

970.889

0

-540.659

71.731

63.957

7.026

15.765

536.056

393.140

0

0

130.666

115.555

Int ernet og it -drift

77.617

97.090

Kont orart ikler, soft w are, port o og t elefon

95.589

118.310

Forsikringer og kont ingent er

58.546

54.051

Revision og regnskabsassist ance

38.750

70.543

0

0

78.750

0

Planday

Advokat
Digit al dannelse
Gaver og blomst er

19.308

18.067

168.273

159.819

14.347

50.231

3.021.210

1.947.673

Halleje

25.056

33.934

M at eriel

28.545

36.775

Trænermøder, t rænert øj, julearrangement

90.846

135.864

0

8.805

Sæsonafslut ning og julet ræsfest

23.797

35.856

Omkost ninger mast erhold

16.582

16.543

Grafisk arbejde

33.612

46.329

Bassinprøver inkl. løn

32.529

36.183

Adgangsarmbånd haller

25.458

48.125

Aquacamp inkl. løn

247.736

461.447

Svømmeskolest ævne og mærkesvømning inkl. løn

Gebyrer Bluegarden, Net s, mast ercard og diverse
Diverse administ rat ionsomkost ninger

6 Svømmeskoleomkostninger

Udvikling af hold

118.793

116.353

Aquaw in inkl. løn

57.828

27.640

Teknikskole inkl. løn

66.779

30.397

Udspring inkl. løn

20.998

14.438

Sociale part nerskab og indsat ser, løn ungdomsskolen og

10.703

Diverse svømmeskoleomkost ninger

16

9.518

6.283

808.779

1.054.972
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5 Admininstrationsomkostninger

2018

2017

kr.

kr.

22.500

22.500

261.952

255.986

6.264

13.729

M at eriel

37.457

23.640

Trænermøder, t rænert øj

27.439

35.131

M est erskabslicenser

20.550

41.540

0

0

286.513

21.498

155

0

6.674

13.104

Løn Falkonergården
Team Copenhagen 2017/ 18 (2016/ 17)
Halleje

Nåle
St ævneafvikling
Lakt at t est
Diverse konkurrenceomkost ninger
Akt ivit et er E1 og E2

1.634.809

916.253

Akt ivit et er T1, T2 og T3

1.116.724

1.185.023

Akt ivit et er fælles

72.327

133.807

3.493.362

2.662.212

0

14.725

7.695

136

8 Synkroomkostninger

M at eriel
Diverse synkroomkost ninger
Træningslejre

2.540

0

29.810

30.875

40.045

45.737

M at eriel

18.581

40.493

Badet øj, net t o

32.447

15.600

3.383

910

Akt ivit et er

9 Vandpoloomkostninger

Diverse vandpoloomkost ninger
Træningslejr voksne og børn
Akt ivit et er voksne
Akt ivit et er børn

10.333

0

103.970

158.457

43.280

16.073

211.994

231.532

-892.971

-191.560

1.380.000

0

0

430.229

Nyt medlemssyst em og t ilret ninger

336.056

307.640

Årets resultat excl. særlige poster

823.085

546.309

10 Særlige poster

Året s result at inkl. særlige post er
Regulering særlige post er:

Byggefonden: M omsforpligt else køb af lejlighed
Indret ning lokaler

17
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7 Konkurrenceomkostninger

31/ 12 2018

31/ 12 2017

kr.

kr.

878.691

-476.809

11 M ellemregning HSKs Svømmefond

Saldo primo
Revision og regnskabsassist ance 2017
Overført t il bankkont i fra svømmeklubben

4.944

5.500

0

1.350.000

883.635

878.691

1.380.000

0

1.380.000

0

12 M ellemregning Hermes Byggefond

M omsforpligt else køb af ejerlejlighed

Svømmeklubbens andel af den samlede momsforpligt else udgør 1,380 mio. kr., svarende t il 69%
af den andel af momsforpligt elsen som Byggefonden ikke kan dække.

Svømmekont o

149.402

157.762

90.032

103.989

Deposit a adgangskort gebyrer

287.600

168.800

Sponsorst ævne

152.688

62.518

Skyldig løn og offent lige myndigheder

352.990

303.243

Hensat feriepengeforpligt else

679.095

558.605

Skyldige omkost ninger

385.406

1.163.842

2.097.211

2.518.759

Trivselskont i

14 Forpligtelser

Kr. 0 af samlede forpligt elser forfalder t il bet aling eft er 5 år.
15 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld t il pengeinst it ut ut kr. 0 (max. 3 mio. kr.) er der givet pant i værdipapirer
med bogført værdi t .kr. 5.824.
16 Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser

Der er ingen event ualforpligt elser pr. 31. december 2018.
Andre økonomiske forpligtelser

De juridiske forhold ved Hermes Byggefonds køb af ejerlejlighed er ikke på plads med
Frederiksberg Kommune, hvorved den uopsigelige huslejekont rakt heller ikke er på plads.
Huslejeforpligt elsen pr. år forvent es at være på niveau ca. t .kr. 200.

18
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13 Anden gæld

Frederiksberg Kommune
Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
2017

kr.

kr.

2.679.687

Kont ingent er - voksen

665.029

2.051.073
3.344.716

499.195

Delt agerbet alinger

580.062

484.180

Tilskud kommuner

698.227

661.912

Øvrige t ilskud og indt ægt er

463.783

504.598

Projekt ilskud og -indt ægt er

216.000

312.100

5.302.787

4.513.058

-3.316.237

-2.721.895

Administ rat ion

-893.701

-494.038

Svømmeskole

-239.244

-267.599

Indtægter i alt

Personale

Konkurrence

-1.033.368

-675.284

Synkro

-11.846

-11.601

Vandpolo

-62.710

-58.729

Projekt er
Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster

Finansielle indt ægt er
Finansielle omkost ninger
Årets resultat
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-157.209

-214.183

-5.714.314

-4.443.328

-411.527

69.730

39.339

13.254

-43.553

-5.790

-415.741

77.194
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Kont ingent er - børn

2018

Københavns Kommune
Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse

6.949.925

Kont ingent er - voksen

1.012.374

2017

kr.

kr.

6.535.932
7.962.299

967.874

Delt agerbet alinger

1.380.872

1.424.631

Tilskud kommuner

2.326.912

1.826.618

Øvrige t ilskud og indt ægt er

1.104.063

1.484.709

Projekt ilskud og -indt ægt er

262.747

543.390

Indtægter i alt

13.036.893

12.783.154

Personale

-7.894.503

-8.008.793

Administ rat ion

-2.127.509

-1.453.636

-569.535

-787.373

-2.459.994

-1.986.928

-28.199

-34.135

-149.284

-172.803

Svømmeskole
Konkurrence
Synkro
Vandpolo
Projekt er
Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster

Finansielle indt ægt er

-275.067

-630.202

-13.504.092

-13.073.870

-467.199

-290.715

93.649

38.997

Finansielle omkost ninger

-103.680

-17.035

Årets resultat

-477.230

-268.754

20

Penneo dokumentnøgle: KJ7FJ-O4YXI-Q23II-JX0TM-ZI7ZJ-SUE8B

Kont ingent er - børn

2018
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