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Foreningen Foreningens navn: AUG (Akademisk Undervandsgruppe)

Hjemsted: Københavns Kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2020

CVR-nummer: 29708541

Hele bestyrelsen Formand: Steen Nilsson

Kasserer: Henrik Meyer Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Lund Schmedes

Bestyrelsesmedlem: Tommy Hindenburg

Bestyrelsesmedlem: Flemming Olsen

Årsregnskabet indeholder yderligere oplysninger om regnskab for 2019 samt budget for 2020. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.Revisor Anders Finn Jørgensen

Revisorsuppleant Henrik Marnø

Evt. revisor nr. 2

Foreningsoplysninger
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Bestyrelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen

AUG (Akademisk 

Undervandsgruppe)

København d. 10-02-2021

Hele bestyrelsens underskrifter:

Steen Nilsson Henrik Meyer Rasmussen Mikkel Lund Schmedes
Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem:

Tommy Hindenburg Flemming Olsen
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende 

foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 

vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret:

1. januar – 31. december 2020



AUG (Akademisk Undervandsgruppe)

for regnskabsperioden

København d. 31-01-2020

Foreningsvalgte revisors underskrift:

Revisor:

Revisionspåtegning

Til Københavns Kommune

Anders Finn Jørgensen

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen

Konklusion

Der er ikke konstateret fejl eller mangler i præsentationen og indregningen af oplysningerne i regnskabet, 

hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne

Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er 

udarbejdet i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 

Kommune og foreningens vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder yderligere oplysninger om regnskab for 2019 samt budget for 2020. 

Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til 

resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten

Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i 

henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar, at 

årsregnskabet er korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 

brug for udarbejdelsen af årsregnskabet, er korrekte.

Revisors ansvar og den udførte revision

Jeg / vi er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.

1. januar – 31. december 2020

Vi har efterprøvet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne verificere, at 

oplysningerne i regnskabet har en nøjagtighed og fuldstændighed, der medfører, at regnskabet giver et 

retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af resultatet af årets drift. 

Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i 

overensstemmelse med tilskudbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 

Kommune og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet.

Revisors uafhængighed
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Bestyrelsens beretning
Foreningsaktiviteter

Året har budt på 2 store overraskelser, først kom Covid-19 og lagde foreningslivet ned. Da vi nu 
ikke kunne dykke sammen og selvom klubben var lukket ned for aktivitet i foråret og dele af 
sommeren, så lykkedes det for nogle ildsjæle at få istandsat vores store dykkerbåd. 
En anden overraskelse var at vi modtog 30.000 kr. i fondsmidler, som vores formand havde 
søgt i en fond til at styrke idrætten efter Covid-19 perioden (altså første nedlukning). De 30.000 
kr. betød, vi kunne tilbyde gratis dykkerkurser for begyndere til nye medlemmer af klubben, 
som vi håber på bliver en væsentlig del af klubben fremover.

Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere

Vi har haft en nettotilgang af medlemmer, som primært skyldes at efterårets elevhold har 
trukket nye medlemmer til klubben.
Vi har døjet med aktivitetsniveauet i klubben på grund af Covid-19, men der har været afviklet 
en fornuftigt antal dykkerture efter sommerferien og frem mod anden nedlukning.
Vi uddannede nye dykkere, som vi gerne vil have til at blive aktive dykkere og tage del i 
foreningslivet, herunder som frivillige i foreningsarbejdet med at drive klubben videre og på sigt 
være med til at foretage et generationsskifte i klubben.

Væsentlige budgetafvigelser

På grund af Covid-19 var det ikke muligt at gennemføre klubaktivteter og uddannelse i foråret 
og nogle dele af sommeren, hvilket medførte at udmeldelser og deraf nedgang i kontingent- og 
uddannelsesindtægter.
Som skrevet ovenstående modtog vi heldigvis 30.000 kr. i støtte til at gennemføre et elevhold. 
Dette betød at vi kom ud med et lille underskud i året, i stedet for et meget stort underskud.

Afvigelser i planlagte projekter

Vi skulle have haft kørt 2 elevhold, 1 om foråret og 1 om efteråret, og jf. ovenstående blev 
forårets kursus ikke gennemført.

Usikkerhedder i regnskabet

Der er nogle tilgodehavender i regnskabet. Det kan være svært at disse indkasseret idet disse 
poster ikke bliver opkrævet sammen med kontingentet.

Resultatfordeling

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner

Der er ingen transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner.
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Årsregnskabet for foreningen: AUG (Akademisk Undervandsgruppe),

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 

omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 

forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har 

været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 

over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 

akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 

og -gevinst over løbetiden. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 

Resultatopgørelsen

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens 

overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter 

og rabatter. Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. 

Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker. Projekter støttet af 

Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med nettobeløb.

Indtægter

Regnskabspraksis

Rapporteringsvaluta

Generelt

Generelt om indregning og måling

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 

Kommune og foreningens vedtægter. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

Der er anvendt flere decimaler end vist, hvorfor der kan forekomme mindre differencer på sammentællinger 

og andre beregninger i regnskabet.
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Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som 

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 

værdiændringer.

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Hensættelser

Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. 

Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Gældsforpligtelser

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen

Skat af årets resultat

Udgifter

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i 

anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.
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Note

Indtægter

1 Kontingentindtægter 39.600 50.000 43.484 60.000

2 Anden deltagerbetaling 2.796 3.000 1.168 3.500

Tilskud fra Københavns Kommune

4 Lokaletilskud 39.715 44.000 44.331 40.000

7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 30.000 0 2.609 10.000

Indtægter i alt 112.111 97.000 91.592 113.500

Udgifter

12 Kontorholdsudgifter 0 500 0 1.000

14 Lokaleudgifter vedr. fælleslokaler med Aquarius60.200 60.000 60.000 63.450

16 Andre udgifter 20.457 18.900 24.801 19.000

Administrationsudgifter i alt 80.656 79.400 84.801 83.450

Årsregnskabet indeholder yderligere oplysninger om regnskab for 2019 samt budget for 2020. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.Reklameudgifter (Web) 413 400 407 500

19 Aktivitetsomkostninger 12.077 20.200 14.448 23.000

20 Uddannelsesomkostninger 19.283 0 0 10.000

Aktivitetsudgifter i alt 31.773 20.600 14.855 33.500

Udgifter i alt 112.429 100.000 99.656 116.950

Årets resultat -318 -3.000 -8.064 -3.450

Resultatopgørelse

2020 

Regnskab

2020 

Budget

2019 

Regnskab

2021 

Budget
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Note Aktiver pr. 31/12 2020 pr. 31/12 2019

23 Driftsmidler 75.000 79.500

Anlægsaktiver i alt 75.000 79.500

25 Tilgodehavender 5.998 4.142

Fælleskonto - Tilgodehavender 8.092 4.508

27 Likvide beholdninger 139.144 121.826

Fælleskonto - Fælleskonti med AQ 12.094 18.746
Aktiver i alt 240.327 228.722

Passiver

Egenkapital

28 Egenkapital primo (1. jan. 2020) 203.207 211.271

Årets resultat -318 -8.064

Fælleskonto - Egenkapital primo 20.983 31.879

Fælleskonto - Årets resultat -1.204 -10.895

Egenkapital ultimo (31. dec. 2020) 222.669 224.190

Gæld

30 Kortfristet gæld 17.262 2.261

Fælleskonto - Kortfristet gæld 406 2.271

Gæld i alt 17.668 4.532
Passiver i alt 240.337 228.722

33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger

Se note 33

Balance pr. 31/12 2020
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2020 

Regnskab

2020 

Budget

2019 

Regnskab

2021 

Budget

1 Kontingentindtægter

Medlemmer 0-24 år 300 300 300 10.000

Medlemmer 25 år og derover 39.300 49.700 43.184 50.000

I alt 39.600 50.000 43.484 60.000

2 Anden deltagerbetaling

Medlemmer 25 år og derover 2.796 3.000 1.168 3.500
I alt 2.796 3.000 1.168 3.500

4 Lokaletilskud

Lokaletilskud, 100% 39.715 44.000 44.331 40.000

I alt 39.715 44.000 44.331 40.000

7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver

Tilskud fra fonde og legater 30.000 0 109

Salgsindtægter 0 0 2.500 10.000
I alt 30.000 0 2.609 10.000

12 Kontorholdsudgifter

Småanskaffelser (u. 10.000 kr.) 0 500 0 1.000
I alt 0 500 0 1.000

14 Lokaleudgifter vedr. fælleslokaler med Aquarius

Husleje 41.247 60.000 40.818 41.500

Service kompressor 3.192 0 3.500

Forøgelse af depositum 200 0 0 0

Rengøringsmidler og andre materialer 1.933 58 2.000

Rengøring 5.282 4.563 7.000

Forsikring 5.531 5.419 5.600

Internet til alarm 1.853 1.853 1.850

Alarm 3.170 3.011 3.250

Renteudgifter fælleskonto 679 708 750
Medlemsforbrug netto 

(brugerbetaling af gasser, flaskeleje 

mm.) -1.682 2.951 -2.000
Årets overskud/underskud overført til 

fælleskontoens balance -1.204 622
I alt 60.200 60.000 60.000 63.450

16 Andre udgifter

Gebyr 2.472 2.600 2.590 2.500

Reparationer af udstyr 2.939 1.000 7.321 1.000

Afskrivninger på driftsmidler 4.500 4.500 4.500 4.500

Forsikringer 10.546 10.800 10.390 11.000

I alt 20.457 18.900 24.801 19.000

17 Reklameudgifter (Web)

Noter
Indtægter

Udgifter
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2020 

Regnskab

2020 

Budget

2019 

Regnskab

2021 

Budget
Noter

Webside 413 400 407 500
I alt 413 400 407 500

19 Aktivitetsomkostninger

Medlemskab af DSF 10.800 13.000 12.950 15.000

Gasser 0 1.000 874 1.000

Medlemsforbrug 1.277 500 624 1.000

Kompressorkonto 0 5.000 0 5.000

Bestyrelsesmøder og generalforsamling 0 700 0 1.000
I alt 12.077 20.200 14.448 23.000
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2020 

Regnskab

2020 

Budget

2019 

Regnskab

2021 

Budget
Noter

20 Uddannelsesomkostninger

Uddannelsesmaterialer 6.345 0 0 5.000

Uddannelsesudgifter 5.738 0 0 5.000

Service uddannelsesudstyr 5.000 0 0 0

Instruktørseminar 2.200 0 0 0

I alt 19.283 0 0 10.000

23 Driftsmidler

Maskiner 75.000 79.500
I alt 75.000 79.500

25 Tilgodehavender

Tilgode hos medlemmer 5.998 4.142

Fælleskonto - Tilgodehavender 8.092 4.508

I alt 14.090 8.650

27 Likvide beholdninger

Nordea opsparing 26.593 26.593

Nordea driftskonto 109.181 83.315

Uddannelseskonto 3.369 11.918

Fælleskonto med AQ 12.094 18.746
I alt 151.237 140.573

28 Egenkapital primo 211.271

Fælleskonto - Egenkapital primo 63.757
I alt 275.028

30 Kortfristet gæld

Andre skyldige omkostninger 17.262 2.261

Fælleskonto - skyldige omkostninger 406 2.271

I alt 17.668 4.532

33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger

Årlig Ved udløb
Varsel 

(antal mdr)

Tidligst 

ophør

Huslejeforpligelser 41.500 0 6 01-08-21

I alt 41.500 0

Forpligtelse:

Udover ovenstående er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser eller 

pantsætninger pr. statusdagen

Opsigelse:
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