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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016

for Hovedstadens Svømmeklub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 

Direktion

Lars Sørensen

Bestyrelse

Allan Nyhus Anne Marie Zinck Alex Broksø
Formand Næstformand Kasserer

Marianne Eltong Gade Bo Hyllested Dorthe Drauschke
FU-medlem Hermes Byggefond og Masterafdelingen Synkro afdelingen

Otto Vinther Christensen Karina Marcher Holm Katrine Cohen
Konkurrenceafdelingen Svømmeskolen Vandpoloafdelingen

Martin Vestergaard
Konkurrenceafdelingen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Hovedstadens Svømmeklub

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens Svømmeklub for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er

uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s

etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske

forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til

hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,

hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner

er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte

driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Nygaard
statsaut. revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningen Hovedstadens Svømmeklub

Bernhard Bangs Allé 39, 1.

2000 Frederiksberg

Telefon: 38710940

CVR-nr.: 12 26 47 12

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Allan Nyhus, Formand

Anne Marie Zinck, Næstformand

Alex Broksø, Kasserer

Marianne Eltong Gade, FU-medlem

Bo Hyllested, Hermes Byggefond og Masterafdelingen

Dorthe Drauschke, Synkro afdelingen

Otto Vinther Christensen, Konkurrenceafdelingen

Karina Marcher Holm, Svømmeskolen

Katrine Cohen, Vandpoloafdelingen

Martin Vestergaard, Konkurrenceafdelingen

Direktion Lars Sørensen

Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Klubbens hovedaktivitet

Hovedstadens Svømmeklub er i 2012 dannet via en fusion mellem GI40Hermes og Svømmeklubben

København. Med mere end 8.000 medlemmer er klubben Danmarks største svømmeklub og Danmarks

næststørste idrætsforening. 

Foreningens formål er jf. klubbens vedtægter:

 at tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motionsmiljø

 at fastholde en stærk klubkultur

 at arrangere sportslige og sociale arrangementer

 at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne

Foreningen ønsker at bidrage til at øge samfundets mentale og sociale sundhed. 

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et

medansvar for foreningen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsårets resultat er påvirket af betydelige omkostninger til udvikling af nyt medlemssystem. 

Udviklingen blev besluttet af bestyrelsen i august 2015. Omkostninger er bogført i 2015 og 2016 og

medlemssystemet er nu i drift og fremgår af note 5.

På de øvrige omkostningsposter er der ift. budgetteret balance, og på indtægtssiden er der ift. budgettet

fin fremgang. Årets resultat anses derfor som tilfredsstillende. 

Klubben har siden august fungeret med regelmæssig bogførings- og budgetopfølgningsassistance fra

klubbens revisor, Beierholm. Årsagen har været langtidssygemelding af medarbejder. Pr. 1. februar 2017

er der ansat ny Controller. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hovedstadens Svømmeklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for en klasse-A virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventu-

elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nomi-

nelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter

Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt opkrævning har fundet sted inden årets ud-

gang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Kontingentindtægter

periodiseres, således at beløb der vedrører perioden efter regnskabsårets udløb passiveres under gælds-

poster.

Tilskud

Tilskud fra Frederiksberg og Københavns kommune indregnes med de beløb som vedrører

regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsokostninger henføres til de enkelte afdelinger og omfatter specifikke omkostninger til træning

og stævner m.v.  Øvrige udgifter omfatter lønninger og diverse personaleomkostninger samt udgifter til

administration, møder og klubhusbyggeri med fradrag af tilmedlingsgebyrer.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavan-

cer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskri-

ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs)

på balancedagen.

Egenkapital

Egenkapital omfatter foreningens akkumulerede resultater.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afhold-

te transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret

kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen

mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger - bortset fra kontingenter - vedrørende

indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015

Kontingenter 8.970.582 8.642.084

Lokaletilskud Frederiksberg Kommune 82.072 74.287

Medlemstilskud Frederiksberg Kommune 488.275 505.036

Medlemstilskud Københavns Kommune 1.762.608 1.485.872

Indtægter i alt 11.303.537 10.707.279

1 Svømning -5.313.718 -4.621.767

2 Konkurrence svømning -3.666.363 -3.679.181

3 Vandpolo -205.269 -146.963

4 Synkro -127.628 -90.673

5 Øvrige udgifter -3.190.152 -2.235.843

Resultat før finansielle poster -1.199.593 -67.148

Andre finansielle indtægter 166.816 123.304

Andre finansielle omkostninger -1.929 -49.638

Årets resultat -1.034.706 6.518

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 6.518

Disponeret fra overført resultat -1.034.706 0

Disponeret i alt -1.034.706 6.518
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016 2015

Omsætningsaktiver

6 Mellemregning Hermes Svømmefond 0 760.591

Andre tilgodehavender 373.318 448.782

Tilgodehavender i alt 373.318 1.209.373

Aktier og obligationer 10.756.879 10.590.607

Værdipapirer i alt 10.756.879 10.590.607

Likvide beholdninger 2.999.238 3.052.501

Omsætningsaktiver i alt 14.129.435 14.852.481

Aktiver i alt 14.129.435 14.852.481
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Balance 31. december

Passiver

Note 2016 2015

Egenkapital

Egenkapital primo 7.909.377 8.031.818

Overført resultat -1.034.706 6.518

Kursregulering af værdipapirer 0 -128.959

Egenkapital i alt 6.874.671 7.909.377

Gældsforpligtelser

6 Mellemregning Hermes Svømmefond 476.809 0

Forudbetalt kontingent 4.294.731 3.996.504

Leverandører af varer og tjenesteydelser 386.411 1.308.047

7 Anden gæld 1.439.092 1.337.928

Periodeafgrænsningsposter 657.721 300.625

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.254.764 6.943.104

Gældsforpligtelser i alt 7.254.764 6.943.104

Passiver i alt 14.129.435 14.852.481
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Noter

2016 2015

1. Svømning

Svømning Frederiksberg 1.446.135 1.266.364

Svømning København 3.867.583 3.355.403

5.313.718 4.621.767

2. Konkurrence svømning

Konkurrence svømning Frederiksberg 997.805 1.008.096

Konkurrence svømning København 2.668.558 2.671.085

3.666.363 3.679.181

3. Vandpolo

Vandpolo Frederiksberg 55.864 40.268

Vandpolo København 149.405 106.695

205.269 146.963

4. Synkro

Synkro Frederiksberg 34.734 24.844

Synkro København 92.894 65.829

127.628 90.673

5. Øvrige udgifter

Lønninger og diverse personaleomkostninger 1.811.313 1.489.889

Administration 648.391 558.889

Medlemssystem 1.496.372 336.254

Hensat medlemssystem -600.000 0

Møder 56.249 56.343

Tilmeldingsgebyr -222.173 -205.532

3.190.152 2.235.843
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Noter

31/12 2016 31/12 2015

6. Mellemregning Hermes Svømmefond

Balance primo 760.591 1.630.658

Overført Sydbank -600.000 0

Overført Alm. Brand Bank -640.000 0

Overført til/fra Nykredit 0 -100.000

Renter FIH 0 15.268

Overført til FIH / Erhvervsbank 0 -785.335

Øvrige overførsler 2.600 0

-476.809 760.591

7. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 1.265 0

ATP og andre sociale ydelser 13.253 11.250

Feriepenge 131.579 101.959

Feriepengeforpligtelse 581.542 555.878

Svømmekonto 250.478 179.962

Klubhusprojekt 440.659 440.659

For meget betalt kontingent 0 48.220

Trivselskonti 20.316 0

1.439.092 1.337.928
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Resultatopgørelse - Afdeling København

2016 2015

Kontingenter 6.529.228 6.297.391

Ordinært tilskud, Københavns Kommune 1.515.360 1.242.122

Ekstra tilskud, Københavns Kommune 247.248 243.750

Tilskud i alt 1.762.608 1.485.872

Indtægter i alt 8.291.836 7.783.263

Udgifter

Afdelingerne

Svømning -3.867.583 -3.355.403

Elite svømning -2.668.558 -2.671.085

Vandpolo -149.405 -106.695

Synkro -92.894 -65.829

Øvrige udgifter

- Lønninger og diverse personaleomkostninger -1.318.362 -1.081.659

- Administration -471.930 -404.409

- Medlemssystem -1.089.133 -245.465

- Hensat medlemssystem 436.709 0

- Møder -40.941 -40.905

- Tilmeldingsgebyr 161.708 149.216

Resultat før finansielle poster -808.553 -38.971

Finansielle poster 120.013 53.482

Resultat -688.540 14.511
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Resultatopgørelse - Afdeling Frederiksberg

2016 2015

Kontingenter 2.441.354 2.344.693

Lokaletilskud, Frederiksberg Kommune 82.072 74.287

Medlemstilskud, Frederiksberg Kommune 488.275 505.036

Tilskud i alt 570.347 579.323

Indtægter i alt 3.011.701 2.924.016

Udgifter

Afdelingerne

Svømning -1.446.135 -1.266.364

Elite svømning -997.805 -1.008.096

Vandpolo -55.864 -40.268

Synkro -34.734 -24.844

Øvrige udgifter

- Lønninger og diverse personaleomkostninger -492.951 -408.230

- Administration -176.461 -154.480

- Medlemssystem -407.240 -90.789

- Hensat medlemssystem 163.292 0

- Møder -15.308 -15.438

- Tilmeldingsgebyr 60.465 56.316

Resultat før finansielle poster -391.040 -28.177

Finansielle poster 44.874 20.184

Resultat -346.166 -7.993
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