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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2020 for SOS - Sport og Spas.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. februar 2021

I bestyrelsen:

Godkendt på generalforsamlingen den           /          2021

Lise Brydensholt

Dirigent

Hans Christian Bærenholdt

LEDELSESPÅTEGNING

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultatet. 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens
finansielle  stilling.

Sonny Andersen
formand

Niels Holt

Susan Kahraman
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Til ledelsen i SOS - Sport og Spas

Konklusion

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Årsregnskabet indeholder, det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2020. Budgettallene, som
fremgår af en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelse og noter, har ikke været underlagt revision.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for SOS - Sport og Spas for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020,
omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31.
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

•

•

•

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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•

•

København, den 1. februar 2021

CVR-nr. 29 16 85 04

Torben Peter Madsen
statsautoriseret revisor

TT Revision

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Årsrapporten for SOS - Sport og Spas er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder med de ænderinger og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under
hensynstagen til foreningens aktiviteter.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der er indgået i regnskabsåret. 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.                                           

Finansielle poster

Skat af årets resultat
Foreningen er ikke skattepligtig, da indtægter vedrører kontingenter fra foreningens medlemmer.

BALANCEN
Tilgodehavender

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger, der består af foreningens indestående i pengeinstitut, værdiansættes til
nominel værdi.

Egenkapital
Egenkapitalen er et udtryk for foreningens overførte resultater vedrørende tidligere år.

Gældsforpligtigelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Realiseret Budget Realiseret
Note 2020 2020 2019

(ej revideret)

Nettoomsætning 1 68.334 119.000 305.056
Andre driftsindtægter 2 224.094 193.331 184.694
Andre eksterne omkostninger 3 -224.784 -227.822 -402.447

BRUTTORESULTAT 67.644 84.509 87.303

Finansielle indtægter 0 0 0
Finansielle omkostninger 0 0 0
Finansielle poster i alt 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 67.644 84.509 87.303

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER
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AKTIVER Note 2020 2019

Likvide beholdninger 232.232 133.784

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 232.232 133.784

AKTIVER I ALT 232.232 133.784

BALANCE 31. DECEMBER
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PASSIVER Note 2020 2019

Saldo primo 97.529 10.226
Overført resultat 67.644 87.303
EGENKAPITAL I ALT 165.173 97.529

Kontingenter mv. der skal betales tilbage grundet Corona 51.417 0
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP 7.042 22.686
Skyldige feriepenge 0 5.444
Anden gæld 8.600 8.125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 67.059 36.255

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 67.059 36.255

PASSIVER I ALT 232.232 133.784

Eventualforpligtelser 4

BALANCE 31. DECEMBER
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Realiseret Budget Realiseret
2020 2020 2019

(ej revideret)

Note 1. Nettoomsætning

Kontingent 141.763 119.000 305.056
Kontingent, tilbagebetalt grundet Corona nedlukning -73.429 0 0
Nettoomsætning i alt 68.334 119.000 305.056

Note 2. Andre driftsindtægter
Tilskud fra kommune 186.229 193.331 184.694
Øvrige tilskud, herunder tilskud vedr. Corona 37.865 0 0
Andre driftsindtægter i alt 224.094 193.331 184.694

Note 3. Andre eksterne omkostninger

Aflønning undervisning m.v.
Løn til instruktører 187.050 191.621 351.942
Honorar til debatmøde 0 0 12.000
ATP, AES mv. 415 0 466
Andre holdudgifter 9.129 9.129 8.986
Aflønning undervisning m.v. i alt 196.594 200.750 373.394

Administrationsomkostninger
Kontorhold 1.667 1.657 0
Porto og gebyrer 3.659 3.236 5.673
Kontingent til DOF 2.964 4.964 3.807
Småanskaffelser 2.340 2.340 4.504
Mødeudgifter 6.916 6.500 5.244
Arrangementer 1.794 0 1.700
Revision og regnskabsmæssig assistance 8.600 8.375 8.125
Revision og regnskabsmæssig assistance tidligere år 250 0 0
Administrationsomkostninger i alt 28.190 27.072 29.053

Andre eksterne omkostninger i alt 224.784 227.822 402.447

Note 4. Eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser og panthæftelser:  
Ingen.

NOTER
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