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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den daglige ledelse i Gentofte Svømmeklub
Konklusion

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

2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-

bejdes efter årsregnskabsloven.

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

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

re 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 for-

eningen 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 hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net 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 årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 regnskabs-

brugerne 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 fejl-

information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-

ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

handlinger, 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 usikker-

hed 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 revisionspå-

tegning 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

noteoplysningerne, 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 vi-

den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

til årsregnskabsloven.
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Foreningsoplysninger

Foreningen Gentofte Svømmeklub
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Revision Azets Audit
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Vindingevej 10
4000  Roskilde
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Ledelsesberetning

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens regnskab for 2019 udviser et overskud på kr. 470.642 hvilket er noget over det forventede.

Overskuddet er blandt andet skabt fordi det er lykkedes at skabe plads til yderligere 98 nye medlemmer i

de eksisterende rammer. Klubben har i løbet af 2019 tilført flere træner ressourcer som først slår fuldt

igennem i 2020 og det er også forventningen at bruge flere ressourcer til udvikling og fastholdelse af

vores gode trænere. Forventningen til 2020 er et resultatet mellem nul og kr. 100.000. Det er bestyrelsens

vurdering, at klubben har en sund og stabil økonomi.

Foreningens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 1.868.191, hvilket anses for

acceptabelt klubbens lønforpligtelser taget i betragtning
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Ledelsesberetning

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

I løbet af året har vi udviklet flere hold til borgerne i Gentofte, så deres børn kan lære at blive trygge i

vandet og lære at svømme i Gentofte Svømmeklub. Klubben gør alt hvad vi kan, for at udnytte den tildelte

vandtid optimalt samt opnå mere vandtid. På trods af betydelige udfordringer har vi været i stand til at

tilbyde 2502 unge under 19 år plads i klubben i 2019. Et tal som i 2018 var 2428. Antallet af medlemmer

over 25 er også steget fra 319 til 321. Det totale medlemstal er således 2845. Derudover har vi hver uge

802 af kommunens 2. klasses elever igennem GFO svømmeundervisning. Vi er den største klub i

kommunen, når man ser bort fra klubber i flere kommuner eller med flere idrætsgrene som LG, HIK og

SIF. 

Bestyrelsen arbejder fortsat hårdt på at få mere vandtid til klubben til gavn for kommunens borgere. Især

håber vi, at vi kan opnå mere vandtid i de eftertragtede eftermiddagstimer mellem klokken 15.00-18.00.

Vi har indgået en partnerskabsaftale som talentudviklingsmiljø, med Gentofte Kommune og Dansk

Svømmeunion. En af de prioriterede indsatser i partnerskabet er at udarbejde mentale værktøjer, som

kan bruges i den daglige træning til udvikling af svømmernes mentale færdigheder.

Vi har i årets løb afholdt sociale events som fastelavn, sommer- og julefest for hele svømmeskolen,

ligesom vi har haft svøm langt, ministævne og distance cup. For kommunen har vi afviklet aktivt forår og

aktiv vinter. I sommerugerne havde vi fornøjelsen af en masse livredning, og undervisning på stranden.  

Den 13. december fejrede vi klubbens 60 års jubilæum, det var en fornøjelse at se over 300 børn og

voksne boltre sig med alle de forskellige vandaktiviteter i Kildeskovshallen. Tak til alle de frivillige og

medarbejdere, som bakkede op om denne store dag, hvor vi også fik besøg af borgmesteren.

Sportsligt har året været en succes både nationalt og internationalt for vores årgangs- junior- og

seniorsvømmere, her kan vi på resultattavlen sætte tre danske rekorder for juniorsvømmere, flere danske

juniormestre, to danske seniormestre samt udtagelse af hele seks af klubbens svømmere, og tre af

klubbens trænere, til internationale mesterskaber. 

Højdepunkterne var udtagelse af én svømmer og én official som repræsenterede Gentofte og Danmark

ved verdensmesterskaberne for juniorer, og som ligeledes afsluttede året med deltagelse til de

Europæiske kortbanemesterskaber.  

DM for hold viste en samlet placering som nr. 7 i Danmark. 

Disse resultater er skabt af vores store og stabile stab af trænere, som vi skylder en stor tak – ikke kun for

deres professionelle indsats og undervisning, men også for deres fleksibilitet i forbindelse med lejre og

stævner samt deres store engagement på holdene og de enkelte svømmeres ve og vel. Både trænere og

bestyrelse i klubben er meget bevidste om udfordringerne for svømmerne med at få balance i

dagligdagen med mange lektier, megen træning og behovet for et socialt liv. Vi ser gerne at vores trænere

har specifik kompetence på dette område. Vi har særligt fokus via vores partnerskabsaftale på

indsatsområder som mentaltræning og for fastholdelse af svømmere og trænere, ligesom emnerne

italesættes på fællesmøder eller individuelle møder med svømmerne. 

Vi fortætter med at udbygge samarbejdet med Øregård gymnasium, og fastholder en 4-årig team

Danmark science linie, til gavn for alle idrætselever.
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Ledelsesberetning

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Vi har i årets løb, været så heldige, at flere nye dygtige trænere både i svømmeskole, GFO og i k-

afdelingen, så vores stab nu fremstår stærkere og mere sammenhængende end den har gjort i lang tid.

Bestyrelsen prioriterer, at bruge ressourcer på videreuddannelse og kompetenceudvikling i trænerstaben.

Dette skal forbedre og sikre god og rettidig kommunikation til forældre, hvilket ligger bestyrelsen meget på

sinde.

Bestyrelsen vil også gerne rette en stor tak til alle de frivillige kræfter som er med til at sikre deltagelse

ved svømmestævner afholdt af svømmeunionen, andre klubber samt vores egne stævner, herunder både

Holdstævne for børn, Gentofte Open for konkurrencesvømmerne og svømmeskolens ministævner og

svøm- langt stævner.

Beskrivelse af ikke finansielle forhold

Det er vigtigt for klubben, at vi aktivt medvirker til at skabe de bedste faciliteter og rammer for klubbens

svømmeskole, motionsafdeling og elite. Den fremtidige nye svømmehal, som politikkerne har afsat 150

mio kr. til, vil være med til at sikre at klubben fastholder sine talentfulde og dygtige svømmere og trænere,

og samtidig sikre at Gentofte Svømmeklub er en attraktiv klub for alle, der ønsker at lære at svømme og

dyrke svømning på motions- og konkurrenceplan.

En stor tak skal også rettes til klubbens hovedsponsor Ørsted, vi er meget taknemmelige for bidraget til

driften af klubben. Ligeledes takker vi Nykredit, Boozt samt alle de mindre lokale sponsorer som bidrager i

forbindelse med klubbens sponsorstævne i foråret.

Også en kæmpe stor tak skal lyde til vores mangeårige drivkraft på kontoret Bettina Honoré, som stopper

og afløses efter 8 meget positive og udviklende år i klubben.

Bestyrelsen ser lyst på 2020, og håber det bliver året, hvor vi kan udvide vores vandkapacitet også i

eftermiddagstimerne til glæde for borgerne i kommunen, samt fortsætte det solide arbejde i både

konkurrenceafdelingen og svømmeskolen.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke for-

eningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis

indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Svømmehalsudgifter

Omkostninger til leje samt undervisningsmaterialer.

Medlemmer og administration

Medlemmer og administration omfatter omkostninger til møder, telefon samt kontorudgifter mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostning-

er til social sikring m.v. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt bankgebyrer.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og

restværdier:

Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre

driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles

til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019

kr.

2018

kr.

Indtægter 9.195.673 8.576.442

Træningslejre -144.008 -143.391

Stævner -448.597 -643.917

Svømmehalsudgifter -472.144 -455.572

Medlemmer og administration -1.558.346 -1.230.346

Bruttoresultat 6.572.578 6.103.216

Personaleomkostninger, trænere -6.068.672 -5.756.952

Resultat før finansielle poster 503.906 346.264

Finansielle omkostninger -33.264 -27.926

Årets resultat 470.642 318.338

Overført resultat 470.642 318.338

470.642 318.338
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Balance 31. december

Note 2019

kr.

2018

kr.

Aktiver

Tilgodehavender fra medlemmer 5.000 3.721

Andre tilgodehavender 17.100 501.284

Periodeafgrænsningsposter 184.400 153.088

Tilgodehavender 206.500 658.093

Likvide beholdninger 5.509.416 4.422.348

Omsætningsaktiver i alt 5.715.916 5.080.441

Aktiver i alt 5.715.916 5.080.441
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Balance 31. december

Note 2019

kr.

2018

kr.

Passiver

Overført resultat 1.868.191 1.397.550

Egenkapital 1.868.191 1.397.550

Kreditinstitutter 27.810 23.500

Modtagne forudbetalinger fra medlemmer 2.764.380 2.971.777

Kreditorer 170.803 76.686

Anden gæld 739.732 503.504

Periodeafgrænsningsposter 145.000 107.424

Kortfristede gældsforpligtelser 3.847.725 3.682.891

Gældsforpligtelser i alt 3.847.725 3.682.891

Passiver i alt 5.715.916 5.080.441
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Noter

2019
kr.

2018
kr.

1 Indtægter

Under 19 år, 2502 medlemmer (2018: 2414) 4.905.518 4.528.715

Mellem 19 år og 25 år, 22 medlemmer (2018: 14) 41.659 18.055

25 år og derover, 321 medlemmer (2018: 319) 557.275 506.471

Handicap, 18 medlemmer (2018: 10) 32.450 22.795

Passive, 7 medlemmer (2018: 13) 3.826 2.025

Indmeldelsesgebyr og Ventelister 223.168 250.359

GFO-svøm 1.206.526 1.223.811

Diverse tilskud Gentofte Kommune 1.147.075 1.029.928

Aqua Camp, Swim Camps, netto 436.416 503.182

Gentofte Open, netto 197.464 78.099

Diverse indtægter (sponsorer, fonde, salg af tøj) 444.296 413.002

9.195.673 8.576.442

2 Træningslejre

G1 73.212 89.869

G2 54.605 51.405

G3 15.836 14.539

G4 355 -12.422

144.008 143.391

3 Stævner

Stævner 276.747 351.391

Præmier, nåle, diplomer & medaljer 16.701 25.487

Transport, overnatninger og forplejning mv. 155.149 267.039

448.597 643.917

4 Svømmehalsudgifter

Strandlund 374.725 371.303

Øvrige materialer 97.419 84.269

472.144 455.572
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Noter

2019
kr.

2018
kr.

5 Medlemmer og administration

Abonnementer, kontingenter, licenser 71.411 70.654

Fester, arrangementer, hygge m.v. 81.904 29.977

Kursus 24.015 18.191

Møder, bestyrelse mv. 1.377 14.276

IT-omkostninger mv. 34.476 41.168

Telefon og EDB drift mv. 46.774 42.543

Lønninger, kontor og bogholder 1.127.943 850.982

PBS og lønadministration mv. 97.915 126.295

Øvrige administrationsomkostninger 72.531 36.260

1.558.346 1.230.346

6 Personaleomkostninger, trænere

Lønninger og gager 5.236.341 5.019.153

Regulering feriepengeforpligtelse 87.616 57.570

Lønninger 5.323.957 5.076.723

Kurser og svømmeskolekonsulent 569.031 517.620

Kurser og svømmeskolekonsulent 569.031 517.620

ATP 40.516 38.622

AER-bidrag 57.240 48.189

Andre omkostninger til social sikring 97.756 86.811

Kørselsgodtgørelse 7.624 17.247

Trænerbeklædning 36.989 41.807

Øvrige personaleomkostninger 33.315 16.744

Andre personaleomkostninger 77.928 75.798

6.068.672 5.756.952
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Noter

2019
kr.

2018
kr.

7 Finansielle omkostninger

Gebyrer m.v. 33.264 27.926

33.264 27.926

8 Andre tilgodehavender

Acontoløn 0 1.284

Tilgodehavende tilskud 0 500.000

Øvrige tilgodehavender 17.100 0

17.100 501.284

9 Likvide beholdninger

Nykredit Bank 5.509.416 4.422.348

5.509.416 4.422.348

10 Anden gæld

ATP 12.117 11.360

Feriepengeforpligtelse 283.021 298.764

Feriepenge 189.244 86.016

Forudbetalt træningslejre fra medlemmer 218.234 51.000

Sponsorkonti, svømmere 37.116 56.364

739.732 503.504
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