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Norges Svisumeforbund 

Okoroomisk Srsberetning 20016 

Virksornhetens art og hvor den drives 

Norges 5vommeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og best& av 65 085 
medlemmer, 288 klubber, 18 kretser og 1 sentralledd. 

Norges Svommeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis 
muligheter til a utove svommeaktivitet ut fra sine onsker og behov. 

Norges Svommeforbund skal vcere en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en 
ledende organisasjon fora fremme svammeaktiviteter og Iivredning. 

Norges 5vommeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. 

Norges Svommeforbund har administrasjonen i Oslo. Det best& av 18 arsverk fordelt 
pa 21 ansatte. 

Fortsatt drift 

Arsregnskapet for 2016 for Norges Svommeforbund er satt opp under forutsetning av 
fortsatt drift. 

Arsregnskap 
Arsregnskapet viser et underskudd pa kr 1.263.119 .-, dette gir en egenkapital pa 
kr. 21.577.865.-
Drifts- og renteinntekter utgjorde kr. 34 504 413,-. 
Driftskostnadene utgjorde kr. 35 767 533,-. 

Likestilling 
Andelen kvinner i de administrative Iedd i Norges Svommeforbund er 40 7. 

Arbeidsmiljo 

Sykefravceret i 2016 var pa 1.0 %. 
Det har ikke vcert registrert skader eller arbeidsulykker i lopet av aret. 
bet er styrets oppfatning at arbeidsmiljoet og den generelle trivsel pa arbeidsplassen 
er god, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmil pet. 



Ytre 

Forbundets virksomhet vurderes ikke a forurense det ytre mil jo. 

Forhold etter Zrsslutt 

bet er ikke inntradt forhold etter regnskapsetrets utlop som er av vesentlig betydning 
ved bedommelsen av det avlagte regnskapet. 

Oslo, 01. juni 2016 

Cato Bratbakk 
Forbundspresident 

Linda Myrset 
5tyremedlem 

‘, 
Inger Grodem Haraldsen 
Visepresident 

Kristian A rnesen 
5tyremedlem 

Mine Li Iledahl 
5tyremedlem 

Bjorn 5oleng 
Genera Isekretmr 



Resultatregnskap 
Norges Svommeforbund 

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 

Salgsinntekt 5 173 439 5 326 067 
Tilskudd 2 17 379 726 16 995 944 
Lotteriinntekter 130 252 70 990 
Lisenser 3 654 760 3 576 900 
Medlemskontingenter 283 000 269 000 
Egenandeler 4 743 337 3 903 399 
Andre inntekter 2 722 468 2 278 395 
Sum driftsinntekter 34 086 981 32 420 696 

Varekostnad 784 045 813 081 
Lonnskostnad 3 16 452 665 15 014 063 
Avskrivninger 4 227 106 234 684 
Annen driftskostnad 3, 5 18 303 716 17 806 261 
Sum driftskostnader 35 767 533 33 868 088 

Driftsresultat -1 680 551 -1 447 393 

Finansinntekter og finanskostnader 
Annen renteinntekt 417 432 749 759 
Annen finanskostnad 12 0 -39 299 
Resultat av finansposter 417 432 789 058 

Arets resultat -1 263 119 -658 335 

Overforinger 
Overfort til / fra fri egenkapital -1 263 119 -658 335 
Sum overforinger -1 263 119 -658 335 

Norges Svommeforbund Side I 



Balanse 
Norges Svommeforbund 

Eiendeler 

Varige driftsmidler 

Note 2016 2015 

Driftslosore, inventar o.a. utstyr 261 168 393 010 
Sum varige driftsmidler 4 261 168 393 010 

Sum anleggsmidler 261 168 393 010 

Omlopsmidler 
Varelager 832 905 911 070 
Kundefordringer 6 2 226 508 2 297 356 
Fordring pa NIF, konsernkonto bank 7 12 976 802 10 646 496 
Andre kortsiktige fordringer 1 733 0 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 2 119 917 5 960 820 

Investeringer 
Markedsbaserte aksjer 8 223 985 7 960 701 
Sum investeringer 8 223 985 7 960 701 

Sum omlopsmidler 26 381 851 27 776 444 

Sum eiendeler 26 643 019 28 169 454 
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Balanse 
Norges Svommeforbund 

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapital 

Note 2016 2015 

Kapitalkonto 22 840 984 23 499 319 
Arets resultat -1 263 119 -658 335 
Sum egenkapital 9 21 577 865 22 840 984 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 
Diverse aysetninger 8, 10 1 552 665 I 164 438 
Leverandorgjeld 11 599 296 1 123 115 
Lisenser 325 650 561 640 
Mva, skattetrekk og offentlige avgifter 1 360 859 1 329 667 
Palopte feriepenger 1 258 434 1 149 610 
Annen kortsiktig gjeld -31 750 0 
Sum kortsiktig gjeld 5 065 154 5 328 470 

Sum gjeld 5 065 154 5 328 470 

Sum egenkapital og gjeld 26 643 019 28 169 454 

Cato Bratbakk 
Forbundspresident 

Kristian Arneen 
Styremedlem 

Oslo, 09.05.2017 
Styret i Norges Svommeforbund 

Inge Grodem Haraldsen 
Visepresident 

Rune Lilledahl 
Styremedlem 

Linda Myrset '-Bjorn Soleng 
Styremedle General e retxr 
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Norges SvOrnmeforbund Noter til regnskapet 2016 

NOTE 

Arets regnskap er avgitt i henhold til reglene i regnskapsloven, god regnskapsskikk for sma foretak og 
idrettens regnskapsbestemmelser. 

Prinsipp for inntektsforing 
Salgsinntekter bokfores nar de er opptjent. Medlemskontingent og tilskudd inntektsfores etter 
kontantprinsippet. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler aktiveres og ayskrives over levetid. 

Varebeholdning 
Varebeholdningen er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Investeringer 
Investeringer verdsettes til markedsverdi pa balansetidspunktet. 

NOTE 2 TILSKUDD 

Forbundet har mottatt folgende tilskudd 2016 2015 

Post 2-midler for toppidrett, region og integrering 6 524 556 7 609 220 

Post 3-midler for barn, ungdom og bredde 6 604 527 6 324 228 

OLT-midler 3 883 000 2 220 000 

VO tilskudd 67 666 47 496 

Andre tilskudd 299 977 795 000 

Sum mottatte tilskudd 17 379 726 16 995 944 

NOTE 3 LONNSKOSTNADER, ANTALL ANSA7TE, GODTGJORELSE 

LOnnskostnader bestar av folgende poster 2016 2015 

LOnninger 12 238 005 11 444 902 

Arbeidsgiveravgift 2 027 644 1 668 990 

Pensjonskostnader 1 936 608 1 789 486 

Andre personalkostnader 250 409 110 685 

Sum Idnnskostnader 16 452 665 15 014 063 

Antall arsverk 18 17 

Ytelser til ledende personer: Generalsekretwr Styret 

LOnn/godtgjdrelse 1 024 606 229 237 
Pensjon 20 492 

Andre ytelser 21 026 17 208 

Sum 1 066 124 246 445 

Ytelser til styret er knyttet til utbetaling av styrehonorar til president, visepresident og styremedlem. 



Norges SvOmmeforbund Noter til regnskapet 2016 

Pensjon 
Forbundet er pliktig til 5 ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en ytelsesbasert pensjonsforsikring. 
Etter GRS for smS foretak kan selskapet unnlate a balansefore pensjonsforpliktelser. 
Forbundet har benyttet seg av denne muligheten og den Srlige pensjonspremien 
samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som Srets pensjonskostnad. 

Kostnadsfort honorar til revisor (inkl. mva) 2016 2015 
Honorar for ordinwr revisjon 

Honorar knyttet til attestasjonsoppdrag 

Honorar for regnskapteknisk- og annen bistand 

113 750 

7 250 
10 875 

93 110 
9 700 
8 700 

Sum 131 875 111 510 

NOTE 4 DRIFTSMIDLER, INVENTAR 

Lisens 

Kontor-

utstyr Varebil Sum 
Anskaffelseskost pr. 1.1 

Tilgang 
Avgang 

125 000 

0 
0 

1 871 921 

95 264 
0 

142 310 

0 
0 

1 862 837 

95 264 
0 

Anskaffelseskost pr. 31.12 125 000 1 967 185 142 310 2 234 495 
Akkumulerte ayskrivninger pr. 1.1 

Arets ayskrivninger 
Akkumulerte ayskrivninger pr. 31.12 

125 000 

0 
125 000 

1 478 911 

227 106 
1 706 017 

142 310 
0 

142 310 

1 390 013 
227 106 

1 973 327 

BokfOrt verdi 0 261 168 0 261 168 

Avskrivningtid 5 Sr 3-5 Sr 5 Sr 

NOTE 5 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

2016 2015 
Lokaler og kontorkostnader 2 093 483 2 179 908 
K.* av utstyr og driftmidler som ikke aktiveres 654 304 638 907 
Bistand (0konomisk, juridisk, idrettsfaglig m.m.) 2 129 891 1 977 084 
Reisekostnader 9 575 436 8 387 401 
Reklamekostnader 453 013 872 608 
Kontigenter, kursvavgift , tilskudd og lisenser 2 773 352 3 557 398 
Diverse kostnader 624 237 192 955 
Sum 18 303 716 17 806 261 



Norges Svommeforbund Noter til regnskapet 2016 

NOTE 6 KUNDEFORDRINGER 

2016 2015 
Kundefordringer pr. 31.12 
Avsetning til tap p5 krav 

2 281 
54 

148 
640 

2 357 
60 

860 
504 

Kundefordringer i det fremlagte regnskapet 2 226 508 2 297 356 

NOTE 7 KONSERNKONTOORDNING 

Norges Svommeforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i 
konsernkontoordningen er ovenfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som 
Niger av eller som matte oppstA i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til a motregne i konti 
utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken matte ha mot 
deltageren og de ovrige partene i kontosystemet. Netto fordring p5 konsernkonto klassifiseres som andre 
kortsiktige fordringer. Netto gjeld p5 konsernkonto klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. Midlene p5 
konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordin r bankkonto ved at Norges Svommeforbund til enhver tid har 
tilgang til innest6ende midler p5 konsernkonto. 

Pr. 31.12.16 utgjOr forbundets netto fordring p5 konsernkonto kr 12.976.802. 

NOTE 8 BUNDNE MIDLER 

Bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk inn& med kr 567.252 

Av det totale bankinnskuddet utgjor kr 1.552.665 bundne midler i form av at midlene tilhorer 
utovere, Gjensidigestiftelsen eller oremerkede formal. Se ogsA note 10. 

NOTE 9 EGENKAPITAL 

Egenkapital 
Egenkapital pr. 1.1 
Arets resultat 

22 

-1 

840 984 
263 119 

Egenkapital pr. 31.12 21 577 865 

NOTE 10 DIVERSE AVSETNINGER 

Avsetninger i det fremlagte regnskapet 2016 2015 
Fondsmidler utovere 
Avsetning coremerkede midler 

1 544 201 
8 464 

1 005 100 
159 338 

Sum 1 552 665 1 164 438 

NOTE 11 LEVERANDORGJELD 

De fire storste per 31.12.16 er; American Express corp, Europay Norge AS, Thon Hotels AS 
og Digital Invest AS 



Norges SvOrnmeforbund Noter til regnskapet 2016 

NOTE 12 INVESTERING 

Anskaff. kost BalansefOrt verdi 
Aksjer og verdipapirfondsandeler 
Balansefort verdi 31.12. 

8 000 000 
8 000 000 

8 223 985 
8 223 985 

Det markedsbaserte rentefondet er en investering med middels risiko og 
deter ikke tilknyttet noen betingelser til bindingstid. 
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Uavhengig revisors beretning 
Tit forbundstinget i Norges Svommeforbund 

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet 

Konklusjon 

BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

Vi har revidert Norges Svornmeforbunds 5rsregnskap som best5r av balanse per 31. 
desember 2016, resultatregnskap for regnskapsAret aysluttet per denne datoen og noter til 
arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vAr mening er det medfolgende arsregnskapet avgitt i samsvar med boy og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og 
av dets resultater for regnskapsAret aysluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med boy, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). V5re oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik 
det kreves i boy og forskrift, og har oppfylt Vire ovrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter v5r oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for v5r konklusjon. 

ovrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for ovrig informasjon. ovrig informasjon best5r av arsberetningen, 
men inkluderer ikke arsregnskapet og revisjonsberetningen. 

\far uttalelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, og vi 
attesterer ikke den ovrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det v5r oppgave 5 lese ovrig informasjon 
med det form5l 5 vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens nnellom ovrig 
informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer 
med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi p5lagt 5 
rapportere det. Vi har ingenting 5 rapportere i sa henseende. 

Styrets og generalsekretwrs ansvar for arsregnskapet 

Styret og generalsekretwr (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar 
med boy og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogs5 ansvarlig for silk 
intern kontroll den finner nodvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede fell. 
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I BDO 

Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen to standpunkt til organisasjonens evne tit 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli awiklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet 

Vart mal era oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og a avgi en 
revisjonsberetning som inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med boy, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppsta som folge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller sannlet med 
rimelighet kan forventes a pavirke okonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa 
arsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med toy, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utover vi profesjonelt skjonn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 
revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i arsregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomforer 
revisjonshandlinger for a handtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som folge av misligheter ikke blir avdekket, er hoyere enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan inneb re 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige frennstillinger eller 
overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forstaelse av den interne kontroll som er relevant for 
revisjonen, for a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhorende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rinnelige 

• konkluderer vi pa hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av arsregnskapet, basert pa innhentede 
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet tit hendelser 
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt 
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det 
at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten pa tilleggsopplysningene i 
arsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer var konklusjon om arsregnskapet og arsberetningen. Vare konklusjoner 
er basert pa revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
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Etterfolgende hendelser eller forhold kan imidlertid medfore at organisasjonen ikke 
fortsetter driften. 

• evatuerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i arsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt arsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene p5 en mate som gir et rettvisende 
bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utfores. Vi utveksler ogsa informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i lopet av revisjonen, herunder om eventuetle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 

Uttatelse om ovrige tovmessige krav 

Konklusjon om arsberetningen 

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
arsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning 
av tap er konsistente med arsregnskapet og i samsvar med toy og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a sorge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med toy og god bokforingsskikk i Norge. 

asl. 2. ju 2017 

find Hje •ard 
St tsautorisert revisor 
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Kontrollkomiteens beretning for 2016 
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 era fore tilsyn med NSFs okonomi. 

Kontrollkomiteen skal p5se at NSFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
okonomiske rammer, samt at de foretatte okonomiske disposisjoner er i samsvar med 

organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av 5rsm0tet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg 
om at organisasjonsleddets interne okonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal p5se at regnskapsforselen er palitelig og at 5rsregnskap og del5rsrapporter gir 
et korrekt uttrykk for NSFs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av 

regnskapene vurdere NSFs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomg5tt protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nodvendig 

gjennoma Kontrollkomiteen har fAtt alle opplysninger som vi har bedt om fra NSFs administrasjon 

Arsregnskapet for 2016 er gjennomgAtt. 

Vi har ikke f5tt oss forelagt revisjonsberetningen for 2016, men har fatt melding fra revisor om at de 

ikke har negative merknader til 5rsregnskapet for 2016 

Det materialet vi har fAtt oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremg5r av 

denne beretning. 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 

Kontrollkomiteen anbefaler at NSFs 5rsregnskap for 2016 godkjennes av arsmotet. 

Kontrollkomiteens vurdering av NSFs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteens vurdering er at NSF har en god okonomi og forsvarlig drift i henhold vedtekter og 

arsmotes beslutninger. Gjennomgangen viser at administrasjonen folger driften tett og vurderer 

trusler og muligheter som kommer opp underveis. 

Konklusjon 
Kontrollkomiteen anbefaler at 5rsregnskap og balanse for 2016 godkjennes. 

Oslo, 01. .2017 ,iP 
ja,4,* (ILIite_c,/na tl 

\Q_AKN\sL 
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Norges Svornmeforbund 

Okonomisk etrsberetning 2017 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Norges 5vommeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og bestar av 67 601 
medlemmer, 290 klubber, 18 kretser og 1 sentralledd. 

Norges 5vommeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis 
muligheter til a utove svommeaktivitet ut fra sine onsker og behov. 

Norges 5vommeforbund skal vcere en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en 
ledende organisasjon fora fremme svommeaktiviteter og livredning. 

Norges Svommeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
I i keverd. 

Norges 5vommeforbund har administrasjonen i Oslo. bet best& av 18 arsverk fordelt 
p8 20 ansatte. Administrasjon ble redusert med ett arsverk 01.09.2017. 

Fortsatt drift 

Arsregnskapet for 2017 for Norges 5vommeforbund er satt opp under forutsetning av 
fortsatt drift. 

Arsregnskap 
Arsregnskapet viser et overskudd pa kr 784,780 dette gir en egenkapital pa 
kr. 22.362.646.-
Drifts- og renteinntekter utgjorde kr. 39 098 659,-. 
briftskostnadene utgjorde kr. 38 313 878,-. 

Likestilling 
Andelen kvinner i de administrative ledd i Norges 5vommeforbund er 33 %. 

Arbeidsmiljo 

5ykefravaaret i 2017 var pa 1.0 70. 
bet har ikke vcert registrert skader eller arbeidsulykker i lopet ay dret. 
bet er styrets oppfatning at arbeidsmiljoet og den generelle trivsel p8 arbeidsplassen 
er god, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljoet. 



Ytre milje 

Forbundets virksomhet vurderes ikke a forurense det ytre mil jo. 

Forhold etter 8rsslutt 
bet er ikke inntradt forhold etter regnskapsarets utlop som er av vesentlig betydning 
ved bedommelsen av det avlagte regnskapet. 

Oslo, 20. april 2018 
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Cato Bratbakk Inger Grodem Haraldsen 
Forbundspresident Visepresident 

Linda Myrset 
5tyremedlem 

Kristian Arnesen 
5tyremedlem 

Rune Lilledahl 
5tyremedlem 

Bjiarn 5oleng 
Generalsekretcer 



Resultatregnskap 

Norges Svommeforbund 

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 

Salgsinntekt 5 319 375 5 173 439 
Tilskudd 2 18 520 794 17 379 726 
Lotteriinntekter 41 612 130 252 
Lisenser 3 878 325 3 654 760 

Medlemskontingenter 288 000 283 000 
Egenandeler 7 243 265 4 743 337 

Andre inntekter 3 414 696 2 722 468 

Sum driftsinntekter 38 706 067 34 086 981 

Varekostnad 885 187 784 045 

Lonnskostnad 3 17 228 035 16 452 665 

Avskrivninger 4 184 241 227 106 

Annen driftskostnad 3, 5 20 016 415 18 303 716 

Sum driftskostnader 38 313 878 35 767 533 

Driftsresultat 392 189 -1 680 551 

Finansinntekter og finanskostnader 

Annen renteinntekt 392 592 417 432 

Resultat av finansposter 392 592 417 432 

Arets resultat 784 780 -1 263 119 

Overforinger 

Overfort til / fra fri egenkapital 784 780 -1 263 119 

Sum overforinger 784 780 -1 263 119 

Norges Svornmeforbund Side 1 



Balanse 

Norges Svommeforbund 

Eiendeler 

Varige driftsm idler 

Note 2017 2016 

Driftslosore, inventar o.a. utstyr 134 309 261 168 

Sum varige driftsmidler 4 134 309 261 168 

Sum anleggsmidler 134 309 261 168 

Omlopsmidler 

Varelager 1 103 487 832 905 

Kundefordringer 6 1 898 979 2 226 508 

Fordring pa NIF, konsernkonto bank 7 14 960 063 12 976 802 

Andre kortsiktige fordringer 67 264 1 733 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 2 222 488 2 119 917 

Investeringer 

Markedsbaserte aksjer 12 8 426 152 8 223 985 

Sum investeringer 8 426 152 8 223 985 

Sum omlopsmidler 28 678 432 26 381 851 

Sum eiendeler 28 812 741 26 643 019 
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Balanse 

Norges Svommeforbund 

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapital 

Note 2017 2016 

Kapitalkonto 21 577 865 22 840 984 
Arets resultat 784 780 -1 263 119 
Sum egenkapital 9 22 362 646 21 577 865 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Diverse aysetninger 8, 10 2 268 124 1 552 665 
Leverandorgjeld 11 768 806 599 296 
Lisenser 391 664 325 650 
Mva, skattetrekk og offentlige avgifter 1 467 484 1 360 859 
Palopte feriepenger 1 330 847 1 258 434 
Annen kortsiktig gjeld 223 171 -31 750 
Sum kortsiktig gjeld 6 450 095 5 065 154 

Sum gjeld 6 450 095 5 065 154 

Sum egenkapital og gjeld 28 812 741 26 643 019 

( 
Cato Brat akk 

Forbundspresident 

Kristian A n sen 

Styremedlern 

Norges Svommeforbund 

Oslo, 20.04.2018 
Styret i Norges Svommeforbund 

A 

Aey A/41(6,1 
Ing 

fr Grodem Haraldsen 

Visepresident 

Linda Myrsgt 

Styremedlern 

Rune illedahl 

Styremedlem 

Bjorn Soleng 

Generalsekret r 
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Note 1 Regnskapsprinsipper 

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for sm5 foretak og idrettens 
regnskapsbestemmelser. 

Salgsin ntekter 
Salgsinntekter bokfores nar de er opptjent. Medlemskontingent og tilskudd inntektsfores etter 
kontantprinsippet. 

Omlopsmidler/kortsiktig gjeld 
Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et ar etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omlopsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i lopet av ett 5r. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler/langsiktig gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balansefores og ayskrives linewrt over driftsmidlets okonomiske levetid. 
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes 8 ikke vwre forbigaende. 
Nedskrivningen reverseres n5r grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til palydende etter fradrag for aysetning til forventet 
tap. Avsetning for tap gjores p5 grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjores det for ovrige kundefordringer en uspesifisert aysetning for a dekke antatt tap. 

Investeringer 
Investeringer verdsettes til markedsverdi pa balansetidspunkt. 

Note 2 Tilskudd 

Forbundet har mottatt folgende tilskudd: 2017 2016 
Post 2-midler for toppidrett, region og integrering 6 917 678 6 524 556 
Post 3-midler for barn, ungdom og bredde 7 487 299 6 604 527 
OLT-midler 3 200 000 3 883 000 
VO tilskudd 72 094 67 666 
Andre tilskudd 843 723 299 977 
Sum mottatte tilskudd 18 520 794 17 379 726 
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Note 3 Lonnskostnader, antall ansatte, godtgjorelser, 16n til ansatte 

Lemnskostnader 2017 2016 

Lonninger 12 987 910 12 238 005 
Arbeidsgiveravgift 2 098 851 2 027 644 
Pensjonskostnader 1 585 003 1 936 608 
Andre ytelser 556 272 250 409 
Sum 17 228 035 16 452 665 

Gjennomsnittlig antall 5rsverk sysselsatt i regnskapsaret 18 18 

Ytelser til ledende personer Generalsekretwr Styret 

Lonn og annen godtgjorelse 1 175 723 275 000 
Pensjon 21 568 
Andre ytelser 21 676 23 804 
Sum 1 218 967 298 804 

Ytelser til styret er knyttet til utbetaling av styrehonorar til president, visepresident og styremedlem. 

OTP 
Forbundet er pliktig til 5 ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en 
ytelsesbasert pensjonsforsikring. Etter GRS for sm5 foretak kan seiskapet unnlate a balansefore 
pensjonsforpliktelser. Forbundet har benyttet seg av denne muligheten og den arlige pensjonspremien samt 
eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som arets pensjonskostnad. 

Revisor 
Kostnadsfort honorar til revisor for 2017 utgjor kr 148 500,- eksl.mva. 

Revisjonshonorar 137 500 
Annen bistand 11 000 
Sum honorar til revisor 148 500 

Note 4 Varige driftsmidler 

Lisens Kontorutstyr Varebil Totalt 

Anskaffelseskost 01.01 125 000 1 967 185 142 310 2 234 495 
Tilgang 0 57 382 0 57 382 
Avgang 0 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12 125 000 2 024 567 142 310 2 291 877 
Akkumulerte ayskrivninger pr. 1.1 125 000 1 706 017 142 310 1 973 327 
Arets ayskrivninger 0 184 241 0 184 241 
Akkumulerte ayskrivninger pr. 31.12 125 000 1 890 258 142 310 2 157 568 
Balansefort verdi 31.12 0 134 309 0 134 309 

Arets ayskrivninger 5 ar 3-5 ar 5 5r 
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Note 5 Andre driftskostnader 

2017 2016 

Lokaler og kontorkostnader 2 514 217 2 093 483 
KW av utstyr og driftmidler som ikke aktiveres 776 901 654 304 
Bistand (okonomisk, juridisk, idrettsfaglig m.m.) 4 224 035 2 129 891 
Reisekostnader 8 400 646 9 575 436 
Reklamekostnader 549 090 453 013 
Kontigenter, kursvavgift , tilskudd og lisenser 2 754 688 2 773 352 
Diverse kostnader 796 838 624 237 
Sum 20 016 415 18 303 716 

Note 6 Kundefordringer 

2017 2016 

Kundefordringer pr. 31.12 
Avsetning til tap pa krav 

1 948 
-49 

231 
252 

2 281 
-54 

148 
640 

Sum bokforte kundefordringer 1 898 979 2 226 508 

Note 7 Konsernkontoordning 

Norges Svornmeforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i 
konsernkontoordningen er ovenfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser 
som folger av eller som matte oppsta i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til 5 motregne i 
konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken matte 
ha mot deltageren og de midge partene i kontosystemet. Netto fordring pa konsernkonto klassifiseres som 
andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld pa konsernkonto klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. Midlene pa 
konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordin r bankkonto ved at Norges Svornmeforbund til enhver 
tid har tilgang til innestaende midler pa konsernkonto. 

Pr. 31.12.2017 utgjor forbundets netto fordring pa konsernkonto kr 14 960 063. 

Note 8 Bundne midler 

Bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk inngar med kr 643 761 

Av det totale bankinnskuddet utgjor kr 1 578 727 bundne midler i form av at midlene tilhorer 
utovere. Se ogsa note 10. 
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Note 9 Egenkapital 

Sum egenkapital 
Pr. 01.01 21 577 865 
Arets resultat -784 780 
Pr 31.12 22 362 646 

Note 10 Diverse aysetninger 

Avsetninger 2017 2016 

Fondsmidler utovere 
Avsetning oremerkede midler 

1 578 727 
0 

1 544 
8 

201 
464 

Sum bokforte aysetninger 1 578 727 1 552 665 

Note 11 Leverandorgjeld 

De fire storste pr. 31.12.2017; Netigate Norge AS, Thon Hotels AS, Osland Svommeundervisning og 
Europay Norge AS. 

Note 12 Investeringer 

Aksjer og verdipapirfondsandeler 2017 2016 

Anskaffelseskost - Arctic Fund DnB 8 000 000 8 000 000 
Balansefort verdi 8 426 152 8 223 985 

Det markedsbaserte rentefondet er en investering med middels risiko og det er ikke tilknyttet noen 
betingelser til bindingstid. 
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Uavhengig revisors beretning 
Tit forbundstinget i Norges Svornmeforbund 

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet 

Konklusjon 

BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

Vi har revidert Norges Svommeforbunds arsregnskap som bestar av balanse per 31. 
desember 2017, resultatregnskap for regnskaps5ret aysluttet per denne datoen og noter til 
arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter var mening er det medfolgende arsregnskapet avgitt i samsvar med boy og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og 
av dets resultater for regnskaps5ret aysluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med boy, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). V5re oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen silk 
det kreves i boy og forskrift, og har oppfylt vare ovrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for var konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon bestAr av all informasjon i 
.0konomisk 5rsberetning». 

V5r uttalelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi 
attesterer ikke den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave 5 lese annen informasjon 
med det forrn5l 5 vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen 
informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer 
med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi p5lagt 5 
rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa henseende. 

Styrets ansvar for arsregnskapet 

Styret og generalsekretwr (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar 
med boy og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsi ansvarlig for slik 
intern kontroll den finner nodvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen to standpunkt tit organisasjonens evne tit 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges tit grunn for arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet 

V5rt mat era oppn5 betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede fell, og a avgi en 
revisjonsberetning som inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med toy, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppst5 som folge av misligheter eller utilsiktede fell. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimetighet kan forventes a p5virke okonomiske beslutninger som brukerne foretar basert p5 
arsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utover vi profesjonelt skjonn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 
revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og ansl5r vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i arsregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede fell. Vi utformer og gjennomforer 
revisjonshandlinger for a h5ndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som folge av misligheter ikke blir avdekket, er [were enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebwre 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller 
overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forst5else av den interne kontroll som er relevant for 
revisjonen, for a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhorende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige. 

• konkluderer vi pa hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av arsregnskapet, basert p5 innhentede 
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet tit hendelser 
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne tit fortsatt 
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det 
at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten p5 tilleggsopplysningene i 
arsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer var konklusjon om arsregnskapet. V5re konklusjoner er basert pa 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfolgende 
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hendelser eller forhold kan imidlertid medfore at organisasjonen ikke fortsetter 
driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i arsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt arsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene pa en mate som gir et rettvisende 
bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvitken tid revisjonsarbeidet skal utfores. Vi utveksler ogsA informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i lopet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om ovrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt tit A sorge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med toy og god bokforingsskikk i Norge. 

d 
rs 

Hje g rd 
St tsautorisert revisor 
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Kontrollkomiteens beretning for 2017 
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIF's lov §2-12 era fore tilsyn med NSFs okonomi. 

Kontrollkomiteen skal p5se at NSFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og okonomiske rammer, samt at de foretatte okonomiske disposisjoner er i 
samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av arsmotet. 
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne okonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal pase at regnskapsforselen er palitelig og at arsregnskap og 
delarsrapporter gir et korrekt uttrykk for NSFs drift og finansielle stilling. 
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NSFs finansielle stilling, 
forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomg5tt protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det 
nodvendig a gjennomga. Kontrollkomiteen har fatt alle opplysninger som vi har bedt om 
fra NSFs administrasjon. 

Arsregnskapet for 2017 er gjennomgatt. 

Vi har ikke f5tt oss forelagt revisjonsberetningen for 2017, men har f5tt melding fra revisor 
om at de ikke har negative merknader til arsregnskapet for 2017. 

Det materialet vi har fait oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det 
som fremg5r av denne beretning. 
Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 
Kontrollkomiteen anbefaler at NSFs arsregnskap for 2017 godkjennes p5 arsmOtet. 

Kontrollkomiteens vurdering av NSFs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteens vurdering er at NSF har en god okonomi og forsvarlig drift i henhold til 
vedtekter og arsmOtes beslutninger. Gjennomgangen viser at administrasjonen folger 
driften tett og vurderer trusler og muligheter som kommer underveis. 

Konklusjon. 
Kontrollkomiteen anbefaler a arsregnskap og balanse for 2017. 
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Norges 5vommeforbund 

Okonomisk arsberetning 2018 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Norges 5vommeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og best& av 69 606 
medlemmer, 290 klubber, 18 kretser og 1 sentralledd. 

Norges 5vommeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis 
muligheter til a utove svommeaktivitet ut fra sine onsker og behov. 

Norges 5vommeforbund skal vcere en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en 
ledende organisasjon for a fremme svommeaktiviteter og Iivredning. 

Norges 5vommeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. 

Norges 5vommeforbund har administrasjonen i Oslo. Det bestar av 17 arsverk fordelt 
pa 20 ansatte. 

Fortsatt drift 
Arsregnskapet for 2018 for Norges 5vommeforbund er satt opp under forutsetning ay 
fortsatt drift. 

Arsregnskap 
Arsregnskapet viser et overskudd pa kr. 3 252 150,- og dette gir en egenkapital pa 
kr. 25 614 796,-
Drifts- og renteinntekter utgjorde kr. 42 403 506,-
Driftskostnadene utgjorde kr. 39 151 355,-

Likestilling 
Andelen kvinner i de administrative Iedd i Norges 5vommeforbund er 33 % 

Arbeidsmiljo 
5ykefravceret i 2018 var pa 1,1% 
Det har ikke voert registrert skader eller arbeidsulykker i lopet av aret. 
bet er styrets oppfatning at arbeidsmil pet og den generelle trivsel pa arbeidsplassen 
er god, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljoet. 



Ytre miljo 
Forbundets virksomhet vurderes ikke a forurense det ytre mil jo. 

Forhold etter arsslutt 
bet er ikke inntradt forhold etter regnskapsarets utlop som er av vesentlig betydning 
ved bedommelsen av det avlagte regnskapet. 

Oslo, 28. mars 2019 

Cato Bratbakk 
Forbundspresident 

 U 
Linda bonnem Myrset 
5tyremedlem 

I/2 
In er Grodem Haraldsen 
Visepresident 

/2 , f 

(A.A, 
Kristian Arnesen BjornSoleng 
5tyremedlem Generalsekretmr 

Rune Li Iledahl 
5tyremedlem 



Resultatregnskap 

Norges Svommeforbund 

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 

Salgsinntekt 6 223 769 5 319 375 
Tilskudd 2 18 527 379 18 520 794 

Lotteriinntekter 0 41 612 

Lisenser 3 951 983 3 878 325 

Medlemskontingenter 285 000 288 000 
Egenandeler 13 9 730 447 7 243 265 

Andre inntekter 3 293 130 3 414 696 

Sum driftsinntekter 42 011 708 38 706 067 

Varekostnad 813 905 885 187 

Lonnskostnad 3 17 390 175 17 228 035 

Avskrivninger 4 142 753 184 241 

Annen driftskostnad 3, 5 20 804 522 20 016 415 

Sum driftskostnader 39 151 355 38 313 878 

Driftsresultat 2 860 352 392 189 

Finansinntekter og finanskostnader 

Annen renteinntekt 391 798 392 592 

Resultat av finansposter 391 798 392 592 

Arsresultat 3 252 150 784 780 

Overforinger 

Overfort til / fra fri egenkapital 3 252 150 784 780 

Sum overforinger 9 3 252 150 784 780 
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Balanse 

Norges Svommeforbund 

Eiendeler 

Varige driftsmidler 

Note 2018 2017 

Driftslosore, inventar o.a. utstyr 310 792 134 309 

Sum varige driftsmidler 4 310 792 134 309 

Sum anleggsmidler 310 792 134 309 

Omlopsmidler 

Varelager 1 057 376 1 103 487 

Kundefordringer 6 4 930 023 1 898 979 

Fordring pa NIF, konsernkonto bank 7 14 945 476 14 960 063 

Andre kortsiktige fordringer 245 065 67 264 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 2 387 773 2 222 488 

Investeringer 

Markedsbaserte aksjer 12 8 535 976 8 426 152 

Sum investeringer 8 535 976 8 426 152 

Sum omlopsmidler 32 101 688 28 678 432 

Sum eiendeler 32 412 480 28 812 741 
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Balanse 

Norges Svommeforbund 

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapital 

Note 2018 2017 

Kapitalkonto 22 362 646 21 577 865 

Arets resultat 3 252 150 784 780 

Sum egenkapital 9 25 614 796 22 362 646 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Diverse aysetninger 10 1 697 066 2 268 124 

Leverandorgjeld 11 703 873 768 806 

Lisenser 304 650 324 400 

Mva, skattetrekk og offentlige avgifter 1 829 366 1 534 748 

Pa[dote feriepenger 1 322 722 1 330 847 

Annen kortsiktig gjeld 940 008 223 171 

Sum kortsiktig gjeld 6 797 685 6 450 095 

Sum gjeld 6 797 685 6 450 095 

Sum egenkapital og gjeld 32 412 480 28 812 741 

Cato Bratbakk 

Forbundspresident 

Kristian Arnesen Arnesen 

Styremedlem 

Norges Svommeforbund 

Oslo, 28.03.2019 

Styret i Norges Svommeforbund 

op.4,' /4(4 
Inge Grodem Haraldsen 

Visepresident 

Linda Myrset 

Styremedlem 

Lilledahl 

Styremedlem 

Bjorn Soleng 

Generalsekret r 
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Note 1 Regnskapsprinsipper 

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for sm6 foretak og idrettens 
regnskapsbestemmelser. 

Salgsinntekter 
Salgsinntekter bokfores nar de er opptjent. Medlemskontingent og tilskudd inntektsfores etter 
kontantprinsippet. 

Omlopsmidler/kortsiktig gjeld 
Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et ár etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omlopsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i lopet av ett ar. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler/langsiktig gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er kiassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balansefores og ayskrives line rt over driftsmidlets okonomiske levetid. 
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes a ikke v re forbigaende. 
Nedskrivningen reverseres nar grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til palydende etter fradrag for aysetning til forventet 
tap. Avsetning for tap gjores pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjores det for ovrige kundefordringer en uspesifisert aysetning for a dekke antatt tap. 

Investeringer 
Investeringer verdsettes til markedsverdi pa balansetidspunkt. 

Note 2 Tilskudd 

Forbundet har mottatt folgende tilskudd: 2018 2017 
Post 2-midler for toppidrett, region og integrering 7 532 990 6 917 678 
Post 3-midler for barn, ungdom og bredde 6 738 569 7 487 299 
OLT-midler 3 945 000 3 200 000 
VO tilskudd 48 500 72 094 
Andre tilskudd 262 320 843 723 
Sum mottatte tilskudd 18 527 379 18 520 794 
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Note 3 Lonnskostnader, antall ansatte, godtgjorelser, lAn til ansatte 

Lonnskostnader 2018 2017 

Lonninger 12 931 922 12 987 910 
Arbeidsgiveravgift 2 119 032 2 098 851 
Pensjonskostnader 1 722 188 1 585 003 
Andre ytelser 617 034 556 272 
Sum 17 390 175 17 228 035 

Gjennomsnittlig antall arsverk sysselsatt i regnskapsaret 17 18 

Ytelser til ledende personer Generalsekretmr Styret 

Lorin og annen godtgjorelse 1 216 520 275 000 
Pensjon 22 271 
Andre ytelser 19 023 10 666 
Sum 1 257 814 285 666 

Ytelser til styret er knyttet til utbetaling av styrehonorar til president, visepresident og styremedlem. 

OTP 
Forbundet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en 
ytelsesbasert pensjonsforsikring. Etter GRS for sma foretak kan selskapet unnlate a balansefore 
pensjonsforpliktelser. Forbundet har benyttet seg av denne muligheten og den arlige pensjonspremien samt 
eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som arets pensjonskostnad. 

Revisor 
Kostnadsfort honorar til revisor for 2018 utgjesr kr 119 137,- eksl.mva. 

Revisjonshonorar 110 312 
Annen bistand 8 825 
Sum honorar til revisor 119 137 

Note 4 Varige driftsmidler 

Lisens Kontorutstyr Varebil Totalt 

Anskaffelseskost 01.01 125 000 2 024 567 142 310 2 291 877 
Tilgang 0 319 236 0 319 236 
Avgang 0 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12 125 000 2 343 803 142 310 2 611 113 
Akkumulerte ayskrivninger pr. 1.1 125 000 1 890 258 142 310 2 157 568 
Arets ayskrivninger 0 142 753 0 142 753 
Akkumulerte ayskrivninger pr. 31.12 125 000 2 033 011 142 310 2 300 321 
Balansefort verdi 31.12 0 310 792 0 310 792 

Arets ayskrivninger 5 ar 3-5 ar 5 ar 
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Note 5 Andre driftskostnader 

2018 2017 

Lokaler og kontorkostnader 1 964 134 2 514 217 
Kjop av utstyr og driftmidler som ikke aktiveres 740 765 776 901 
Bistand (okonomisk, juridisk, idrettsfaglig m.m.) 5 736 498 4 224 035 
Reisekostnader 8 143 782 8 400 646 
Reklamekostnader 516 586 549 090 
Kontigenter, kursvavgift , tilskudd og lisenser 2 822 320 2 754 688 
Diverse kostnader 880 437 796 838 
Sum 20 804 522 20 016 415 

Note 6 Kundefordringer 

2018 

959 
-29 

1 

2017 

948 
-49 

231 
252 

Kundefordringer pr. 31.12 
Avsetning til tap pa krav 

4 949 
926 

Sum bokforte kundefordringer 4 930 023 1 898 979 

Note 7 Konsernkontoordning 

Norges Svommeforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i 
konsernkontoordningen er ovenfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser 
som folger av eller som matte oppsta i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til a motregne i 
konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken matte 
ha mot deltageren og de ovrige partene i kontosystemet. Netto fordring pa konsernkonto klassifiseres som 
andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld pa konsernkonto klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. Midlene pa 
konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordin r bankkonto ved at Norges Svommeforbund til enhver 
tid har tilgang til innestaende midler pa konsernkonto. 

Pr. 31.12.2018 utgjor forbundets netto fordring pa konsernkonto kr 14 945 476. 

Note 8 Bundne midler 

Bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk inngar med kr 699 576 

Av det totale bankinnskuddet utgjor kr 1 688 198 bundne midler i form av at midlene tilhorer 
utovere. Se ogsa note 10. 
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Note 9 Egenkapital 

Sum egenkapital 
Pr. 01.01 22 362 646 
Arets resultat -3 252 150 
Pr 31.12 25 614 796 

Note 10 Diverse aysetninger 

Avsetninger 

1 

2018 

688 198 
0 

1 

2017 

578 727 
0 

Fondsmidler utovere 
Avsetning oremerkede midler 

Sum bokforte aysetninger 1 688 198 1 578 727 

Note 11 Leverandorgjeld 

De fire storste pr. 31.12.2018; American express corp. travel, Hordaland Svommekrets, Europay Norge a/s 
og Thon Hotels AS 

Note 12 Investeringer 

Aksjer og verdipapirfondsandeler 

Anskaffelseskost - Arctic Fund DnB 8 

2018 

000 000 8 

2017 

000 000 
Balansefort verdi 8 535 976 8 426 152 

Det markedsbaserte rentefondet er en investering med middels risiko og det er ikke tilknyttet noen 

betingelser til bindingstid. 

Note 13 Egenandeler 

Egenandeler 2018 2017 

Fakturert til Bergen Kommune pa prosjekt "Svelm Bergen" 6 963 587 3 880 496 
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I BDO 

Uavhengig revisors beretning 
Til forbundstinget i Norges Svommeforbund 

Uttatelse om revisjonen av arsregnskapet 

Konklusjon 

BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

Vi har revidert Norges Svommeforbund arsregnskap. 

Arsregnskapet bestar av: 

• Balanse per 31. desember 2018 
• Resuttatregnskap for 2018 
• Noter tit arsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Grunnlag for konklusjonen 

Etter var mening: 

Er arsregnskapet avgitt i samsvar med toy og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. 
desember 2018, og av dets resuttater for 
regnskapsaret aysluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med toy, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonate revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vare 
oppgaver og plikter i henhotd tit disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen stik det kreves i tov og forskrift, og 
har overholdt vire ovrige etiske forpliktetser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunntag for var konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon best& av "okonomisk arsberetning". 

Var uttatelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave a lese annen informasjon med det 
format a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mettom annen informasjon og 
arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi patagt 
a rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa henseende. 

Styret og generalsekret rs ansvar for arsregnskapet 

Styret og generalsekretaer (ledelsen) er ansvartig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med toy og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapskivens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsa ansvartig for stik intern kontroll som den finner nodvendig 
for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
folge av mistigheter eller utilsiktede feil. 
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fora kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
felge av misligheter eller utitsiktede felt. 

Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen to standpunkt til organisasjonens evne tit fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vii bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet 

Vart mat era oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller utitsiktede feil, og a avgi en 
revisjonsberetning som inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hey grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med toy, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder 15A-ene, alltid vii avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppsta som felge av mistigheter eller utitsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimetighet kan forventes a pavirke 
ekonomiske bestutninger som brukerne foretar basert pa arsregnskapet. 

For videre beskrivetse av revisors oppgaver og plikter vises det tit: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

OslO, 11.04.2019 
Bb0 AS 

4/1•0•LiM
Oyvind Hjemg rd 
statsautorisert revisor 
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Kontrollkomiteens beretning for 2018 
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIF's lov §2-12 er 3 fore tilsyn med NSFs okonomi. 

Kontrollkomiteen skal pase at NSFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
okonomiske rammer, samt at de foretatte okonomiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av arsmotet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg 
om at organisasjonsleddets interne okonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal pase at regnskapsforselen er palitelig og at arsregnskap og delksrapporter gir 
et korrekt uttrykk for NSFs drift og finansielle stilling. 
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NSFs finansielle stilling, forvaltning 
og drift. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet: 
Vi har gjennomg5tt protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nodvendig 
gjennomg5. Kontrollkomiteen har fatt alle opplysninger som vi har bedt om fra NSFs administrasjon. 

Arsregnskapet for 2018 er gjennomgatt, og viser et overskudd p5 kr.3 252 150.- mot et budsjett pa 
kr. 382 300.-. Dette skyldes okte tildelinger, en ansatt mindre og mer tilforte midler etter at 2018 
budsjettet var satt. 

Vi har ikke fan oss forelagt revisjonsberetningen for 2018, men har fatt melding fra revisor om at de 
ikke har negative merknader til 5rsregnskapet for 2018. 

Det materialet vi har fatt oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgar 
av denne beretning. Kontrollkomiteen har hatt sma kommentarer til hvordan regnskapet blir 
utarbeidet og presentert. 

Kontrollkomiteen anbefaler at NSFs ksregnskap for 2018 godkjennes p5 arsmotet. 

Kontrollkomiteens vurdering av NSFs finansielle stilling, forvaltning og drift: 
Kontrollkomiteen har fatt et innspill fra en av NSFs grener om manglende oppfolging av 
virksomhetsplanen 2016-2019. 
Etter samtaler med President, administrasjon og det aktuelle utvalget, kan kontrollkomiteen ikke se 
at det foreligger noen forsommelse av virksomhetsplanen. 
Kontrollkomiteens oppfatning er at NSF sitt Forbundsstyre har gjort en rett tildeling av midler til de 
forskjellige grenene, basert p5 den til en hver tid aktuelle aktivitet og prestasjonsniva. 

Kontrollkomiteens vurdering er at NSF har en god okonomi og forsvarlig drift i henhold til vedtekter 
og arsmotes beslutninger. Gjennomgangen viser at administrasjonen folger driften tett og vurderer 
trusler og muligheter som kommer underveis. 

Konklusjon: 
Kontrollkomiteen anbefaler at Arsregnskap og balanse for 2018 godkjennes. 

Oslo, 01.04.2019 

1,1;v1 a,ktf. h 
Karin Aakermann Thomas Wikberg 
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