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Styrelsen för Umeå Simsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.
 
 
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. 
 
Simning är viktigt inte minst för att kunna hjälpa sig själv och andra vid en nödsituation i vattnet. Detta 
har Umeå Simsällskap tagit fasta på. Simning är en bra och hälsosam motionsform och en rolig idrott att 
tävla i. Klubben lär ut alla simsätten. Simsätten lärs ut i en genomtänkt följd baserat på barnens 
motoriska mognad. USS kan erbjuda kurser för alla. Många delar sticker ut på ett positivt sätt, inte minst 
dom populära vuxencrawl-grupperna. 
 
Årets resultat
Föreningens resultat för 2022 visar på ett underskott med 799 tkr. (Ett överskott på 203 tkr var 
budgeterat för 2022) Föreningen har varit kraftigt påverkad av corona. Den stora skillnaden mot 
budgeten är att många simmare kvalat in till flera stora tävlingar, vilket är roligt men också kostsamt 
med långa resor samt boende. Vi har även erhållit lägre bidrag än beräknat, intäkterna från 
tävlingsverksamheten är även dom lägre än beräknade då få tävlingar har kunnat genomföras på grund av 
restriktioner. 
Å andra sidan har andra delar av verksamheten gått bättre än budgeterat. Vad gäller simskolan är 
resultatet något positivare än budgeterat. Vi har även genomfört ett stort antal utbildningar gällande 
funktionärer så vi kan fortsätta ha tävlingar i Umeå. 
 

Vi vill tacka alla som ställer upp och hjälper till, ni gör det möjligt att vi fortsatt kan arrangera 
tävlingar!

 
Stort fokus gällande ekonomin kommer att fortsätta under 2023 och framför allt beräknas intäkterna öka 
vad gäller tävlingsgruppen och simskolan i takt med att restriktionerna tas bort. Umeå Simsällskap 
kommer även att ha SM/JSM vilket är det största arrangemanget inom simning i Sverige, här hoppas vi 
på att kunna få in en hel del pengar till klubben.  Föreningen budgeterar för ett positivt resultat under 
2023. 
 
Föreningen har sitt säte i Umeå.
 
Främjande av ändamålet
 
Tyvärr så hölls endast ett fåtal tävlingar i Umeå under året då det fortfarande var restriktioner i början av 
året men några tävlingar kunde genomföras på Navet i Umeå.
 
USS startade en stor satsning på att utbilda nya funktionärer så väl bland dom äldre simmarna samt 
föräldrar för att klara det stora arrangemanget SM/JSM under 2023. SM kommer att vara under flera 
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dagar och kommer att vara två pass per dag och varje pass kommer kräva ca 80 funktionärer för att 
kunna genomföra arrangemanget på ett bra sätt.
 
USS årliga sponsor sim Swim of hope arrangerades med både yngre samt äldre simmare. Detta 
resulterade i en insamling med nästan 6000 kr till Barncancerfonden. 
 
Träningen var i gång för våra tävlingsgrupper i stort sett normalt under 2022 vilket resulterade i många 
fina resultat, några av dessa är: ett stort antal simmare kvalade till SUM-SIM finalen samt ett antal 
simmare kvalade till SM/JSM i öppet vatten.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Liksom 2021 har även 2022 påverkats av coronapandemin, 2022 mest i början av året. Året inleddes med 
lättnader i nedstängningarna. Hela våren har föreningslivet och skolorna börjat få mer tillgång till Navet 
igen. Pandemilagen påverkade verksamheten i början då den behövde anpassas till begräsningar av en 
minsta yta motsvarande 10 kvadratmeter per person, denna släpptes allt eftersom. Tävlingar samt läger 
som tidigare varit inställda kunde i liten skala börja genomföras. Det positiva är att vi fortfarande har en 
stor efterfrågan på simskolans platser, både för barn och vuxna.
 
Mästerskapstävlingar kunde genomföras, framför allt för de äldre. För Triathlon var tävlingssäsongen 
normal och för Öppet vatten fanns även där tävlingsmöjligheter under sommaren. 
Kraftigt ökade kostnader på grund av pandemin har gjort att budgeterade kostnader överstigits, samt att 
flertalet duktiga simmare kvalat till några större tävlingar vilket är roligt men tyvärr mycket dyrt då det 
blir många övernattningar och långa resor. 
 
USS har även fått en oväntad kraftig ökning av banhyrorna i Navet, vilket ej var meddelat eller på något 
sätt framfört till USS och därför ej med i budgeten för 2022. Detta är nu under utredning och vi hoppas 
på att det kan vara ett fel i ekonomisystemet hos Navet och att vi kan få ner kostnaderna till en rimligare 
nivå. Tyvärr ligger detta på 2023 års resultat om det kommer några pengar tillbaka. 
 
 
SM veckan i Umeå som tyvärr flyttades fram kommer nu att hållas under 2023, mycket tid och 
engagemang har gått till att planera inför detta samt att utbilda funktionärer som behövs för att kunna 
genomföra tävlingarna. 
Hösten innebar att USS kunde åter erbjuda simskola i normala antal igen. 
Under hösten kunde tävlingarna komma i gång, svenska mästerskapen JSM/SM och SUM-SIM Reg och 
Riks genomfördes med stora framgångar o bra resultat.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 6 810 5 239 5 590 6 844 6 265
Resultat efter finansiella poster -799 -518 391 -91 49
Soliditet (%) negativ negativ 12,4 1,0 4,7

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 113 250 90 600
Bidrag 2 1 826 587 1 878 941
Nettoomsättning 3 6 285 631 4 970 011
Övriga rörelseintäkter 411 433 178 283
Summa föreningens intäkter 8 636 900 7 117 835

Föreningens kostnader
Föreningskostnader 3 -3 199 929 -1 680 753
Övriga externa kostnader -949 040 -829 424
Personalkostnader 4 -5 287 240 -5 125 228
Summa föreningens kostnader -9 436 209 -7 635 405
Rörelseresultat -799 309 -517 570

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 31 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -18
Summa finansiella poster 28 -18
Resultat efter finansiella poster -799 281 -517 588

Resultat före skatt -799 281 -517 588

Årets resultat -799 281 -517 588
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror 84 002 73 750
Summa varulager 84 002 73 750

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 84 016 249 955
Övriga fordringar 64 303 121 994
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 837 198 623 675
Summa kortfristiga fordringar 985 517 995 624

Kassa och bank
Kassa och bank 1 085 129 1 585 206
Summa kassa och bank 1 085 129 1 585 206
Summa omsättningstillgångar 2 154 648 2 654 580

SUMMA TILLGÅNGAR 2 154 648 2 654 580
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början -105 924 411 664
Årets resultat -799 281 -517 588
Eget kapital vid räkenskapsårets slut -905 205 -105 924

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 77 315 86 179
Övriga skulder 172 187 143 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 810 351 2 530 484
Summa kortfristiga skulder 3 059 853 2 760 504

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 154 648 2 654 580
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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

2022 2021

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Kommunala bidrag 816 006 853 626
Statliga bidrag 457 322 418 030
Statligt Idrottslyft 79 720 12 400
Övriga bidrag 473 539 365 599
Erhållna corona-stöd 0 229 286

1 826 587 1 878 941

 
Not 3 Nettoomsättningens fördelning

2022 2021

Omsättning   
Idrottsverksamhetens intäkter 6 077 572 4 821 417
Lotteri, försäljningsintäkter 208 058 148 594

6 285 630 4 970 011

Kostnader  
Idrottsverksamhetens kostnader -2 993 101 -1 471 298
Lotteri, bingo och försäljningskostnader -206 828 -209 455

-3 199 929 -1 680 753
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Not 4 Medelantalet anställda

2022 2021

Medelantalet anställda 14 14

 
 
Umeå den         /         2023
 
 
 

Helena Hellström Adrian Bengtsson
Ordförande

Johan Stenerås Nils Lillieroth

Johan Hammarström Christofer Stegmayr

Anna Björk

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den         /         2023
 
 
 

Sanna Eklund  
Auktoriserad revisor
 


