Kommentarer til regnskapet for Modum svømmeklubb 2017
Årsresultat viser et overskudd på kr. 69 628,50
Sum inntekter:

967 096,88

Sum utgifter:

897 660,88

Inntekstskilder:

2017

2016

2015

Salgsinntekter
Sponsorinntekter
Egenandel stevner (3150) + egenandeler for treningsleir
Stevne inntekter
Norsk Tipping (grasrotandelen)
Offentlige tilskudd (spillemidler, LAM, mva.komp.)
Medlemsinntekter:
Dugnader ( Vikersundbakken)
Julekalendere
Ekstraordinære inntekter

11 406
57 500
230 525
61 650
32 279
120 889
294 043
2 670
43 000
25 000

22 803
20 000
224 329
63 250
32 618
134 483
313 106
5 070
48750
25000

17 580
30 000
49 476
71 250
36 128
130 673
317 665
2 233
51 650
25 000

Utgifter:

2017

2016

2015

Stevneutgifter
Andre utgifter stevner (hotell, reise – motkonto 3150)
Lønn
Andre driftskostnader sum

60 750
183 465
362 934
180 375

69210
197 249
321 356
193 369

73 900
143 971
321 885
154 143

Regnskapet for 2016 og 2017 er direkte sammenlignbare. Kontoplanen er standardisert, så
det skal være enklere i fremtiden å få mer sammenlignbare tall, slik at inntektskontoer har
tilhørende utgiftskontoer, og slik at det skal være enkelt å se om aktiviteten går med overeller underskudd.
Det er et positivt resultat i 2017. Det har i 2017 vært god dekning med trenere for alle partiene
alle ukedagene dette til tross for noen utskiftninger i trenerkabalen. Trenere alle ukedagene
pluss lønnsøkning for trenerne høsten 2016 har medført til økningen av lønnskostnadene. I
2017 ble det arrangert treningsleir for svømmere på A-B-C partiene i Bulgaria, totall kostnad
kr. 128 922. Pga bestillingen ble gjort i 2016 kom det en forskuddsbetaling for leiren på kr
102 048 i 2016. Rest beløp på kr 26 874 ble betalt i 2017 og vises i regnskapet for 2017.
Inntekter i form av egenandeler kr. 138 787, dekker alle kostnadene i forbindelse med leiren,
samt påløpne lønnskostnader i forbindelse med leiren.
Vi har mottatt kr. 25 000 i gave til drift fra Sparebank 1 Modum. Denne står oppført i tabellen
under ekstra ordinær inntekt.
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Konto 3150 inneholder egenandelene fra leiren kr. 138 787, egenandeler fra stevnedeltakelser
kr. 78 618, og egenandeler for voksne i forbindelse med årsfest og juleavslutning kr. 13 120.
Klubben har vurdert tilbud om treningsleire og kommet frem til at treningsleiren i Bulgaria gir
et godt treningstilbud for våre svømmere og samtidig styrker det sosiale miljøet i klubben. Det
reiser flere klubber fra Buskerud svømmekrets til samme sted og tidspunkt, noe som gir god
mulighet for samtrening og styrking av det sosiale på tvers av klubbene i Buskerud.
Salgsinntekter og annen driftsinntekt har en positiv økning sammenlignet med 2016
pålydende kr. 14 340.
De totale driftskostnadene for 2017 gått ned sammenlignet med 2016 med kr. 180 472. Dette
skyldes i hovedsak kostnader for treningsleiren 2017 som ble forskuddsbetalt med kr. 102 048
i 2016.
I forbindelse med kjøp av treningsutstyr i 2016 har MSK søkt og fått tilsagn om tilskudd fra
DNB, men pr 31.12.2017 har vi ikke mottatt tilskuddet.
Et viktig arbeid fremover vil være å holde driftkostnadene lavest mulig, og det må jobbes
aktivt for å øke inntektene eks. sponsorer, dugnad, se på muligheten for økte treningsavgifter
og egenandeler.
Andre driftskostnader inneholder blant annet kostnader til julekalender kr. 20 140,
bilgodtgjørelse kr. 31 764, kostnader kiosksalg kr. 16 775, møter og kurs kr. 4 250, utgifter til
premier kr. 52 181, lisensavgifter kr. 23 600.
Per 31.12.2017 har vi kr. 22 530 i utestående fordringer. Vi regner ikke med å avskrive noen
vesentlig del av dette beløpet.
Det har også i 2017 blitt gjort en innsats ved å sette i gang kurs for Flyktningtjenesten i
Modum, for å gi livreddende svømmekunnskap og samtidig inntekter til klubben.
På utgiftssiden må det arbeides med å holde kostnadene i forbindelse med stevnedeltakelse
lavest mulig. Eksempelvis å sjekke ut billigste reisealternativer, behovet for voksne som er
med på stevner blir vurdert og at kostnader til bespisning foregår på rimeligste måte. Dette er
viktige tiltak for å bevare en stabil økonomi i fremtiden.
Økonomien i 2017 har vært stabil og gitt et positivt resultat, men med tanke på at størstedelen
av kostnaden for treningsleiren kom i 2016 og inntektene i 2017 burde dette påvirket
overskuddet i større grad. Klubben har en oversiktlig økonomi og har gått med overskudd
tidligere år, og bygd opp god likviditet. Med stabil medlemsmasse og god etterspørsel for
svømmeopplæring bør det være realistisk med et overskudd i 2018.
Roger G Brenna
Regnskapsansvarlig
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