
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning
 

för
 

Umeå Simsällskap
 

894000-9536
 
 
 

Räkenskapsåret
 

2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umeå Simsällskap
Org.nr 894000-9536

1 (7)

 
   
 

Styrelsen för Umeå Simsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten

Umeå simsällskap är en framgångsrik klubb med många fina framgångar i backspegeln. Vi är en förening
som lägger stor vikt på mångfald och jämställdhet. All vår verksamhet ska genomsyras av glädje,
gemenskap och trygghet. Det ska bygga på delaktighet, ansvar, kompetens och kvalitet.

Året inleddes som vanligt med några simtävlingar. Under januari och i februari arrangerade Umeå
simsällskap Umestänket, som visade sig bli den enda vanliga simtävlingen som klubben hann arrangera
under Coronaåret 2020. 

I början av året deltog klubbens representanter i Umeå idrottsgala där vi delade ut priset till årets mest
jämställda förening. Ett pris vi innehaft ett år. Vid galan var även Astrid Gustavsson nominerad som årets
rookie efter sina framgångar i öppet vatten-simning under 2019.

I mars månad blev ingenting sig likt, då pandemin tog fart i Sverige och det blev kännbart även inom vår
förening. Från och med mars har det största fokuset för vår förening och i styrelsen varit att möjliggöra
innehåll utifrån de förutsättningar som funnits. Vi har fått ställa om, i flera omgångar och anpassat oss.
Utifrån dessa förutsättningar har vi ändå lyckats genomföra en hel del aktiviteter med roligt innehåll.

Från april och fram till juni arrangerade vi några microtävlingar och i slutet på juni genomfördes ett
Riksmästerskap där vi hade några väldigt fina placeringar från klubben. Felix Bengs Stattin tog en
meriterande tredje plats för seniorer på 50 m fritt vilket också innebar en andra plats i juniorklassen. Det
blev även ett silver för Felix på 100 fjärilssim och brons på 200 frisim i JSM-klassen. Alva Gustavsson
tog en tredje plats på 1500 m fritt och Henrik Lidström tog samma placering på 800 frisim i sin
åldergrupp 1617 år. 

Under sommaren visades ett stort intresse för öppet vatten-simning där vi hade fler deltagare än tidigare
år. Under sommaren drog Adrian Bengtsson ihop ett helt gäng som simmade 10 000 m i älven som fick
fin medial uppmärksamhet. I augusti genomförde klubben Älvsimmet vilket blev väldigt lyckat utifrån
förutsättningarna. Många medlemmar i Umeå simsällskap deltog även på Umeå Swimrun med fina
prestationer och bra placeringar. I september genomfördes den enda, sanktionerade öppet vattentävlingen
i vår närmaste region, Falun Runn, där Henrik Lidström segrade i herrklassen och Astrid Gustavsson kom
på 3:e plats i damklassen följd av Tyra Östberg på 6:e plats.

Klubben genomförde även ett dagläger och lägerverksamhet i Vännäs i augusti som var mycket
uppskattat. 

Hösten inleddes med att vi hann åka på två covidanpassade tävlingar innan nästa våg av covid-19 kom
och starkare restriktioner infördes. Verksamheten anpassade sig på nytt och alla planerade tävlingar
ställdes in för resten av året.

Föreningen deltog också under hösten i Blodomloppet där vi hade bra uppslutning.
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Vi genomförde en anpassad form av Swim of Hope vilket kändes jättefint att vi lyckades med. 

I december stängde Navet helt och vi fick avsluta verksamheten lite tidigare än planerat.

Simskoleverksamheten har kunnat genomföras under hela året och detta är vi väldigt tacksamma för.
Simskolan är viktig för samhället, att lära våra barn att simma. Den är också viktig ur ett ekonomiskt
perspektiv då detta är en inkomstkälla för vår förening för att kunna bedriva vår verksamhet. 

Vi är väldigt tacksamma för att alla varit med och ställt om i omgångar utifrån covid-19. Det har inte
varit lätt och smärtfritt, men vi har gjort det tillsammans och gjort det på ett väldigt fint sätt. Vårt
samarbete med Navet och Umeå fritid har också fungerat bra under denna svåra period.

Vi har haft permitteringar under året som fortgår under år 2021. Vi har tack vare att vi kunnat bedriva
simskoleverksamhet haft ett positivt utfall gällande vår ekonomi för 2020, och har inte sökt ekonomiskt
stöd. Detta kan behöva ändras beroende på vilka förutsättningar vi står inför 2021. 

Stort tack till er alla, tillsammans har vi lycktas bedriva verksamhet om än i begränsade former. Ett extra
stort tack till alla tränare/ledare under 2020 som verkligen fått ställa om och tänka nytt, anpassat och
skapat möjligheter utifrån rådande situation. 

Nu håller vi i och håller ut tills vi har ett bättre läge gällande pandemin. Vi påverkas fortfarande av
pandemin men vi kommer att få en normalare vardag igen och då ska vi fira och få uppleva den härliga
idrott som vi alla brinner för och längtar att få se och uppleva igen! 

 
Föreningen har sitt säte i Umeå.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 5 590 6 819 6 265 6 405  
Resultat efter finansiella poster 391 -91 49 -346  
Soliditet (%) 12,4 1,0 4,7 3,2  
      
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

Föreningens intäkter      
Medlemsavgifter  116 750  95 959  
Bidrag 2 2 450 181  2 418 859  
Nettoomsättning 3 5 137 083  6 306 426  
Övriga rörelseintäkter  335 902  441 995  
Summa föreningens intäkter  8 039 916  9 263 239  
      
Föreningens kostnader      
Föreningskostnader  -1 572 991  -2 796 750  
Övriga externa kostnader  -1 013 537  -1 042 010  
Personalkostnader 4 -5 062 258  -5 515 341  
Summa föreningens kostnader  -7 648 786  -9 354 101  
Rörelseresultat  391 130  -90 862  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0  3  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -133  -176  
Summa finansiella poster  -133  -173  
Resultat efter finansiella poster  390 997  -91 035  
      
Resultat före skatt  390 997  -91 035  
      
Årets resultat  390 998  -91 035  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Färdiga varor och handelsvaror  67 678  97 777  
Summa varulager  67 678  97 777  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  64 299  113 333  
Övriga fordringar  136 971  33 157  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  780 990  897 616  
Summa kortfristiga fordringar  982 260  1 044 106  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  2 265 430  961 132  
Summa kassa och bank  2 265 430  961 132  
Summa omsättningstillgångar  3 315 368  2 103 015  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 315 368  2 103 015  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  20 666  111 701  
Årets resultat  390 998  -91 035  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  411 664  20 666  
      
Kortfristiga skulder      
Skatteskulder  65 685  38 203  
Övriga skulder  158 549  175 136  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 679 470  1 869 010  
Summa kortfristiga skulder  2 903 704  2 082 349  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 315 368  2 103 015  
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Noter
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
   
 
Not 2 Offentligrättsliga bidrag
 2020 2019  
    
Kommunala bidrag 900 048 989 239  
Statliga bidrag 437 163 451 437  
Statligt idrottslyft 50 201 32 800  
Erhållna corona-stöd 412 173   
Övriga bidrag 650 596 945 383  
 2 450 181 2 418 859  
    
 
Not 3 Nettoomsättningens fördelning
 2020 2019  
    
Omsättning    
Idrottsverksamhetens intäkter 4 826 602 5 978 591  
Lotteri, försäljningsintäkter 310 482 327 835  
 5 137 084 6 306 426  
    
Kostnader    
Idrottsverksamhetens kostnader 1 302 656 2 523 643  
Lotteri, bingo och försäljningskostnader 270 335 273 107  
 1 572 991 2 796 750  
    
 
Not 4 Medelantalet anställda
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda 14 18  
    
Under 2020 utbetalades lön till 107 personer.
 
 
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I och med den fortsatta spridningen av covid-19 införde regeringen en ny lag, pandemilagen, för att
minska smittspridningen nationellt. Vaccinering har inletts i Sverige. Pandemilagen tillsammans med de
tidigare satta restriktionerna kan komma att påverka vår verksamhet negativt.  Vi fortsätter med
korttidspermitteringarna och Umeå Simsällskap fortsätter att följa händelseutvecklingen och råden från
myndigheter noga.
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Umeå den       /         2021
 
 
 
  
Tina Fagerström Jessica Sjölund
Ordförande  
  
  
  
Maria Kling Christofer Stegmayr
  
  
  
  
Pernilla Granström Adrian Bengtsson
  
  
  
  
David Gustavsson  
  
  
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den       /         2021
 
 
 
 
Sanna Eklund  
Auktoriserad revisor 


