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LEDELSESPÅTEGN ING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2021 for SOS - Sport og Spas.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. marts 2022

IbestyreI

s C ristian Bærenholdt Sonny Andersen

formand

Niels Holt Lise Brydensholt

Susan Kahraman

Godkendt på generalforsamlingen den / 2022

Dirigent



SOS - Sport og Spas Årsrapport 2021 4

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i SOS - Sport og Spas

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SOS - Sport og Spas for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021,
omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at àrsregnskabet giver et retvisende billede at foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31.
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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.

Fremhævelse af forhold ved revisionen

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

• 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 vii 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.

• 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.

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.

Køben havn, den 18. marts 2022

TT Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

r.291854

Mo e Michael Kerte

statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

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.

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.

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.

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.
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ANVENDT REG NSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Kontingentindtægter indregnes resultatopgørelsen med de beløb, der er indgået i regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke skattepligtig, da indtægter vedrører kontingenter fra foreningens medlemmer.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

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

nominel værdi.

Egen kapita I

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

Gæ Idsforpl igtigelse r

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER

Realiseret Budget Realiseret

Note 2021 2021 2020

(ej revideret)

Nettoomsætning i 105.259 190.000 68.334

Andre driftsindtægter 2 158.992 157.666 224.094

Andre eksterne omkostninger 3 -186.541 -352.000 -224.784

ÅRETS RESULTAT 77.710 -4.334 67.644
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2021 2020

Likvide beholdninger 282.052 232.232

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 282.052 232.232

AKTIVER I ALT 282.052 232.232
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note 2021 2020

Saldo primo 165.173 97.529

Overført resultat 77.710 67.644

EGENKAPITAL I ALT 242.883 165.173

Kontingenter mv. der skal betales tilbage grundet Corona 2.854 51.417

Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP 14.232 7.042

Skyldige feriepenge 2.154 0

Anden gæld 4 19.929 8.600

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 39.169 67.059

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 39.169 67.059

PASSIVER I ALT 282.052 232.232

Eventualforpligtelser 5
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NOTER

Realiseret Budget Realiseret

2021 2021 2020

(ej revideret)

Note 1. Nettoomsætning

Kontingent 105.259 190.000 141.763

Kontingent, tilbagebetalt grundet Corona nedlukning 0 0 -73.429

Nettoomsætning i alt 105.259 190.000 68.334

Note 2. Andre driftsindtægter

Tilskud fra kommune 149.141 157.666 186.229

Øvrige tilskud, herunder tilskud vedr. Corona 9.851 0 37.865

Andre driftsindtægter i alt 158.992 157.666 224.094

Note 3. Andre eksterne omkostninger

Aflønning undervisning m.v.

LØn til instruktører 150.372 295.000 187.050

Honorar til debatmøde 0 12.000 0

ATP, AES mv. -95 0 415

Frugt 2.455 15.000 9.129

Andre holdudgifter 5.182 4.000 0

Aflønning undervisning m.v. i alt 157.914 326.000 196.594

Administrationsomkostninger

Kontorhold 2.178 2.000 1.667

Porto og gebyrer 2.015 4.000 3.659

Kontingent til DOE 721 5.000 2.964

Småanskaffelser 0 0 2.340

Mødeudgifter 5.162 6.500 6.916

Arrangementer 4.622 0 1.794

Revision og regnskabsmæssig assistance 11.405 8.500 8.600

Revision og regnskabsmæssig assistance tidligere år 2.524 0 250

Administrationsomkostninger i alt 28.627 26.000 28.190

Andre eksterne omkostninger i alt 186.541 352.000 224.784
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NOTER

2021 2020

Note 4. Anden gæld

Tilbagebetaling tilskud 8.526 0

Anden gæld 11.403 8.600

Note 4. Anden gæld i alt 19.929 8.600

Note 5. Eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser og panthæftelser:

Ingen.
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1. Revision af årsregnskabet for 1. januar 2021 til 31. december 2021

1.1 Indledning

Vi har revideret det af bestyrelsen fremlagte årsregnskab for SOS - Sport og Spas for 1. januar 2021 til 31.

december 2021.

Årsregnskabet for 2021 viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

2021 2020

Kr. Kr.

Periodens resultat efter skat 77.710 67.644

Aktiver i alt 282.052 232.232

Egenkapital 242.883 165.173

Revisionens formål, omfang og udførelse er beskrevet i vores aftalebrev og revisionen for 2021 har fundet

sted i overensstemmelse hermed.

1.2 Konklusion

Revisionen af årsregnskabet for 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed
eller karakter, at det skal komme til udtryk i revisionspåtegningen.

Regnskabsmaterialet (årsregnskabet) indeholder sammen med nærværende protokol de oplysninger, der
efter vor opfattelse er nødvendige for bestyrelsens stillingtagen til aflæggelse af årsregnskabet.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens

behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne

årsregnskabet for 1. januar 2021 til 31. december 2021 med en revisionspåtegning uden modifikationer
men med obligatorisk frem hævelse af det forhold ved revisionen, at budgettal ikke er reviderede.

2. Særlige forhold

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for

bestyrelsens vurdering af årsregnskabet.

2.1 Forretningsgange, interne kontroller og bogføring

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for
foreningens forretningsgange.

Det bedste middel for bestyrelsen til en kontrol af disse ansvarsområder er gennemførelse af opfølgende

kontroller. Disse kontroller kan bl.a. omfatte gennemgang af regnskabsmæssige perioderapporter,

godkendelse af restanceoversigter samt aftaler omkring godkendelse og attestation af visse

omkostningsbilag, som ikke er af tilbagevendende karakter, eksempelvis bilag for reparationer og
vedligeholdelsesudgifter over en fastsat minimumsgrænse.
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Vi skal derfor foreslå, at bestyrelsen prioriterer disse opfølgende kontroller højt.

Som følge af foreningens struktur og administrative organisation er det kun begrænset omfang muligt at
tilrettelægge en fuldt effektiv intern kontrol, og det kan medføre, at der ikke er kontrolforanstaltninger,

der kan opdage såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.

Vi har derfor ikke kunnet basere vores revision på interne kontroller, men har i stedet udvidet omfanget

af de Øvrige revisionshandlinger.

De i årsregnskabet indarbejdede budgettal er ikke omfattet af vores revision.

2.2 Omtale af konkrete, væsentlige fejl, mangler eller usikkerheder

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til omtale af konkrete, væsentlige fejl, mangler eller

usikkerheder, som efter vor opfattelse kræver bestyrelsens opmærksomhed.

2.3 Fuldmagtsforhold

Ved revisionen af likvider og bankgæld har vi indhentet engagementsoversigter fra foreningens
bankforbindelser. Vi har i den forbindelse konstateret, at to personer fra bestyrlsen har alenefuldmagt til
foreningens bankkonti i Danske Bank.

Vi anbefaler, at foreningen løbende overvåger og ajourfører fuldmagtsforholdene, og at fuldmagtsforhold

altid etableres, så der kræves 2 personer til at godkende transaktioner i banken.

3. Risikoområder af betydning for foreningen og revisionen af årsregnskabet

Vi har ikke under revisionen fundet risikoområder (f.eks. going concern-problemer, potentielle tab,
retssager ol.), som indvirker på indregning og måling.

4. Ikke-korrigerede fejl

Under vores revision og assistance med udarbejdelsen af årsregnskabet har vi i samråd med bestyrelse

gennemført korrektion af alle væsentlige beløbsmæssige fejl og mangler i årsregnskabet.

Ved regnskabsaflæggelsen konstateres der ofte fejl, som ikke rettes. Det drejer sig typisk om fejl, der ikke
er væsentlige for regnskabsaflæggelsen og for årsregnskabets billede af foreningens Økonomiske stilling.
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5. Revisionens udførelse i øvrigt

5.1 Revisions forberedelse

Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder

væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er

risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn.

Som forberedelse til revisionen for 2021 har vi gennemgået foreningens årsregnskab for 2020 for at

udarbejde en strategi for revisionen med henblik på, at målrette vores arbejde mod risikofyldte områder.

Vi har ikke identificeret regnskabsposter og områder, hvortil der efter vores opfattelse knytter sig særlige

risici for væsentlige fejl og mangler eller usikkerheder i årsregnskabet.

Den udførte revision er beskrevet i det følgende:

5.2 Revision af resultatopgørelsen

Vores revision af resultatopgørelsen for 2021 er primært baseret på regnskabsanalyse af

resultatopgørelsens poster sammenlignet med tidligere år og budgettet.

Vi har desuden foretaget en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for regnskabsposterne

(bilagsrevision), herunder påset, at besluttede forretningsgange overholdes.

Indtægter

De væsentligste indtægter vedrører kontingenter og modtaget tilskud.

Vi har kontrolleret om der er blevet bogført og opkrævet kontingenter i forhold til prisliste og har

kontrolleret om opkrævninger er indgået på foreningens bankkonto.

Desuden har vi kontrolleret af foreningen har modtaget det bevilligede tilskud fra kommunen.

5.3 Revision af balancen

5.3.1 Likvide beholdninger kr. 282.052

Vi har påset, at der for de likvide beholdninger foreligger behørigt dokumentations- og

afstemningsmateriale. Med udgangspunkt i den begrænsede kontante pengestrøm og bestyrelsens

styring af de væsentlige likvide konti samt overvågning af registreringerne heraf, har vi planlagt ikke at

udføre uanmeldte eftersyn af likvide beholdninger.

På baggrund af vores revision, kan vi tilslutte os værdiansættelsen af likvide beholdninger i årsregnskabet.
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5.3.2 Gæ!dsforpligtelser kr. 39.169

Vi har påset, at der for alle væsentlige gældsforpligtelser foreligger behØrigt dokumentations- og
afstemningsmateriale, ligesom vi analytisk har vurderet at alle gældsforpligtelser er indregnet.

På baggrund af vores revision, kan vi tilslutte os værdiansættelsen af gældsforpligtelser i årsregnskabet.

5.4 Besvigelser af særlig betydning for årsregnskabet

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi overveje risikoen for besvigelser i årsregnskabet i
forbindelse med vores revision. Vi skal som følge heraf forespørge bestyrelsen om risikoen for, at
årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt bestyrelse har
kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.

Bestyrelsen har oplyst, at der efter deres vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at foreningen i
forhold til foreningens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser.

Bestyrelse har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker
mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

Ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat bekræfter den samlede bestyrelse, at dens
medlemmer ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker foreningen, samt mistanker eller
beskyldninger herom.

6. Skattemæssige forhold

Revisionen af årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at kontrollere om vedtægternes krav samt
bestemmelserne i årsregnskabsloven er overholdt, og tager således ikke sigte på revision af

indkomstopgørelsen eller at alle poster er behandlet skattemæssigt korrekt.

Vi er ikke bekendt med forhold, som kan give anledning til skattepligt hos foreningen eller dens

medlemmer.

7. Øvrige forhold

7.1 Forsikringsforhold

Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionen. Vi vurderer, at foreningen har tegnet lovpligtige og
sædvanlige forsikringer, men vi er ikke i stand til at vurdere forsikringssummen og dækningsomfang.
Bestyrelsen har oplyst, at foreningen efter deres opfattelse er forsikringsdækket i et forsvarligt omfang.
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8. Lovpligtige opgaver

8.1 Bestyrelsens opgaver

Som led revisionen har vi påset, at revisionsprotokoller er fremlagt og underskrevne.

I overensstemmelse med lovgivningens krav herom har vi påset, at bogfØringslovgivningens krav i alle

væsentlige forhold er overholdt.

9. Andre opgaver

Udover den lovpligtige revision har vi ydet assistance med følgende opgaver:

• Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet.

10. Planlægning for revisionen i det igangværende regnskabsår

Vi har gennemført revisionen med udgangspunkt i vores kendskab til foreningen og i vores overvejelser

om væsentlige og risikofyldte områder. Vi er af den opfattelse, at den udførte revision har givet

tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion og påtegning.

Vi skal bede bestyrelsen om at tilkendegive,

• at der efter bestyrelsens opfattelse ikke er væsentlige forhold i foreningen, som vi yderligere bør

tage i betragtning ved planlægningen af vores revision for det igangværende regnskabsår,

• at der ikke er særlige yderligere fokusområder, der efter bestyrelsens opfattelse bør inddrages i

revisionen,

• at bestyrelsen ikke vurderer, at der er nogen risiko for, at årsregnskabet vil indeholde væsentlig

fejlinformation som følge af besvigelser, og at de i foreningen indførte regnskabs- og interne

kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og omfang efter bestyrelsens bedste

overbevisning er tilstrækkelige til at imødegå risikoen for besvigelser.

Som udgangspunkt forventer vi, at vores revision primært udføres i forbindelse med udarbejdelse af

årsrapporten.
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11. Afslutning (øvrige oplysninger og erklæringer)

11.1 Bestyrelsens regnskabserklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra bestyrelsen om rapportens
fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager samt begivenheder
efter balancedagen.

11.2 Revisionens erklæring i forbindelse med årsregnskabet

I henhold til revisorloven skal vi oplyse at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed og at vi
under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

København, den 18. marts 2022
TT Revision

statsauto iseret revisionsaktieselskab

85 04%

Mort n Michael Kertesz

statsautoriseret revisor

Fremlagt og læst, den 18. marts 2022

Bestyrelse:

Bæren holdt

Io’mand

Ni& Lise Brydensholt

Susan Kahraman
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TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Indiakaj 6
2100 København Ø

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for SOS - Sport og
Spas for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021 med det formål at udtrykke en konklusion om,
hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning og efter at have foretaget de forespørgsler, som vi
har fundet nødvendige med det formål på passende vis at informere os selv om, at:

Årsregnskabet

• Vi har har opfyldt vores ansvar, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven dateret 18. marts 2022, for
udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven; i særdeleshed giver
årsregnskabet et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

• De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem,
der er målt til dagsværdi, er rimelige.

• Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet
og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

• Alle begivenheder, der er indtruffet efter bafancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af
eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

• Samtlige os bekendte indtægter og udgifter for regnskabsåret er medtaget i årsregnskabet og er
periodiseret korrekt.

• Samtlige os bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter vor opfattelse forsvarligt
værdiansatte og ikke behæftet med risici ud over normale forretningsmæssige risici. Der er ikke på
statustidspunktet indgået aftaler om investeringer o.l. udover, hvad der er oplyst i årsregnskabet.

Efter vor opfattelse har vi forsikringsafdækket vore aktiviteter, aktiver og vort ansvar i sædvanligt og
tilstrækkeligt omfang.
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• Samtlige os bekendte forpligtelser er medtaget årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser,
pensions-, kautions-, garanti-, vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser.

Vi har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod
foreningen eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad
vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.

Foreningen har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra
foreningens normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende
i væsentligt omfang.

• Årsregnskabet indeholder efter vor opfattelse alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af resultatet
og den finansielle stilling.

Afgivet information

• Vi har givet Dem:

o adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentationsamt andre forhold, som vi er
bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet.

o yderligere information til brug for revisionen, som De har anmodet os om, og

o ubegrænset adgang til personer i foreningen, som De har fundet det nødvendigt at indhente
revisionsbevis fra.

• Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i regnskabet.

• Vi har oplyst Dem om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

• Vi har oplyst dem om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi
er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer:

o bestyrelsen, eller

o andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

• Vi har oplyst Dem om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker
foreningens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere,
analytikere, regulerende myndigheder eller andre.
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• Vi har oplyst Dem om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

• Vi har oplyst Dem om identiteten af foreningens nærtstående parter og om alle relationer til og
transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med.

• Ingen medlemmer af ledelsen har slægtsskab med politisk eksponerede personer.

København, den 18. marts 2022

Bestyrelse /

Sonny dersen

Lise Brydensh It

Susan Kahraman


