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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for Ikast Svømme Klub.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsår-
et 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Ikast, den 20. marts 2018 2

Bestyrelse:

________________________ ________________________ ________________________
Tore Håkonsson
Formand

Henriette Stephansen
Kasserer

Betina Lauritsen Nelander

________________________ ________________________
Pia Aarslev Jensen Arne Holme
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for Ikast Svømme Klub

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ikast Svømme Klub for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2017 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 overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes 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:
 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 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
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

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.

Herning, den 20. marts 2018 20-03-201

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

2022

Kirsten Østergaard Revisio
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at udbyde svømning til mennesker i alle aldre.

Det regnskabsmæssige resultat
Årets resultat på -26 tkr. er utilfredsstillende.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2017 2016
kr. kr.

INDTÆGTER.............................................................. 1 2.188.314 2.008.983

Personaleomkostninger................................................. 2 -1.096.023 -970.528
Udvalg og fælles......................................................... 3 -845.437 -812.003
Ejendomsomkostninger................................................. 4 -118.372 -20.475
Administrationsomkostninger.......................................... 5 -96.731 -141.341
Af- og nedskrivninger................................................... -57.600 -57.600

ÅRETS RESULTAT........................................................ -25.849 7.036

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat......................................................... -25.849 7.036

I ALT....................................................................... -25.849 7.036
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2017 2016
kr. kr.

Indretning af lejede lokaler............................................ 448.693 506.293
Materielle anlægsaktiver.............................................. 6 448.693 506.293

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 448.693 506.293

Andre tilgodehavender.................................................. 38.301 71.154
Tilgodehavender........................................................ 38.301 71.154

Likvide beholdninger .................................................. 617.208 545.791

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 655.509 616.945

AKTIVER................................................................... 1.104.202 1.123.238

PASSIVER

Egenkapital primo....................................................... 602.097 595.061
Overført overskud....................................................... -25.849 7.036

EGENKAPITAL............................................................ 576.248 602.097

Anden gæld............................................................... 7 100.853 69.472
Periodeafgrænsningsposter............................................ 427.101 451.669
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 527.954 521.141

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 527.954 521.141

PASSIVER.................................................................. 1.104.202 1.123.238
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NOTER

2017 2016 Note
kr. kr.

Indtægter 1
Kontingenter.............................................................. 856.774 802.127
Kontingent for dette år indbetalt sidste år.......................... 364.525 351.652
Kontingent for næste år indbetalt dette år......................... -386.351 -364.525
Tilskud..................................................................... 285.081 181.982
Sponsorater og salg annoncer.......................................... 207.890 175.112
Events..................................................................... 195.325 191.020
Stævner................................................................... 665.070 671.615

2.188.314 2.008.983

Personaleomkostninger 2
Løn og gager.............................................................. 1.066.584 913.502
Andre omkostninger til social sikring................................. 6.227 4.420
Andre personaleomkostninger......................................... 23.212 52.606

1.096.023 970.528

Udvalg og fælles 3
Gaver og blomster....................................................... 9.253 7.934
Fortæring................................................................. 637 3.976
Sociale aktiviteter....................................................... 211.122 141.947
Diplomer og mærker.................................................... 1.629 3.015
Stævner................................................................... 622.796 655.131

845.437 812.003

Ejendomsomkostninger 4
Lokaleleje................................................................. 27.661 20.475
Vedligeholdelse af lokaler.............................................. 90.711 0

118.372 20.475

Administrationsomkostninger 5
Kontorhold................................................................ 7.990 2.940
Telefon.................................................................... 9.472 9.067
Bogføring, regnskab og revision....................................... 12.500 12.500
Forsikringer............................................................... 2.190 2.001
Kontingenter.............................................................. 26.864 29.486
Annonce og reklame..................................................... 673 0
Edb-udgifter.............................................................. 24.068 47.258
Porto og gebyrer......................................................... 5.466 4.384
Rengøring og renovation................................................ 438 538
Småanskaffelser.......................................................... 7.070 33.167

96.731 141.341
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver 6
Indretning af

lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2017.................................................................... 851.028
Kostpris 31. december 2017............................................................. 851.028

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017.................................................... 344.735
Årets afskrivninger ......................................................................... 57.600
Af- og nedskrivninger 31. december 2017............................................ 402.335

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017........................................ 448.693

2017 2016
kr. kr.

Anden gæld 7
Diverse omkostningskreditorer........................................ 42.687 23.043
A-skat og AM-bidrag..................................................... 31.783 22.611
ATP og sociale udgifter................................................. 1.325 1.420
Beskattede feriepenge.................................................. 25.058 22.398

100.853 69.472
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ikast Svømme Klub for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn-
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Foreningen har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse B:

-   Ledelsesberetning indgår.

Reg true
true

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Kontingentindtægterne indregnes i resultatopgørelsen for en periode svarende til regnskabsåret.
Forudbetalte kontingenter vedrørende 2018 periodiseres og medtages som skyldig pr. statusdagen.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-
ninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere og frivillige hjælpere. I
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Marerielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Brugstid Restværdi

Indretning af lejede lokaler.......................................................... 15 år 0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.


