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Foreningsoplysninger

Foreningen

         Sparta Atletik og Løb

         Gunnar Nu Hansens Plads 11

         2100 København Ø

         CVR-nr.: 10050979

         Stiftelsesdato: 30. januar 1986

         Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

         Henrik Vincentsen

         Svend Hartling

         Jan Bryding

         Christoffer Boll

         Michael Mariendal

         Rikke Jeberg

         Anja Lindholm

         René Ipsen

Direktion

         Dorte Vibjerg

Interne revisorer

         Ole Bach

         Mette Thorup Sørensen

Ekstern revisor

         SØNDERUP  I/S

         statsautoriserede revisorer

         Jyllandsgade 9

         4100 Ringsted

Generalforsamling

         Ordinær generalforsamling afholdes

         den 28. februar 2023, på foreningens adresse.
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022 for Sparta

Atletik og Løb.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis beskrevet på side 7-9.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. februar 2023

Direktion

Bestyrelse

Dorte Vibjerg

Henrik Vincentsen Svend Hartling Jan Bryding

Christoffer Boll Michael Mariendal Rikke Jeberg

Anja Lindholm René Ipsen,
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Den interne revisors påtegning

Som interne revisorer valgt af generalforsamlingen i Sparta Atletik og Løb har vi i tilknytning til

den revision, der er foretaget af de eksterne revisorer, revideret årsregnskabet for 2022 for

Sparta Atletik og Løb og Sparta Atletik og Løb ApS. 

Den udførte revision baseres på revisionshandlinger for at opnå bevis for, at årsregnskabet ikke

indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har analyseret afvigelser fra budgettet, gennemgået

udvalgte konti, vurderet de administrative rutiner i relation til interne kontrolfunktioner samt

gennemgået årsregnskabets indhold og præsentation. 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af både Sparta Atletik og Løb og

Sparta Atletik og Løb ApS's resultat for 2022 samt finansielle stilling pr. 31. december 2022. 

København, den 20. februar 2023

Ole Bach                                                        Mette Thorup Sørensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Sparta Atletik og Løb

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sparta Atletik og Løb for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter anvendt regnskabspraksis som den

er beskrevet på side 8 - 10.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den anvendte

regnskabspraksis.

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 selskabet 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.

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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ

end at gøre dette.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 selskabets 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.

* 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 selskabets

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 selskabet 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.

Ringsted, den 20. februar 2023

SØNDERUP  I/S

statsautoriserede revisorer
CVR 31824559

Dennis Cronbach

statsautoriseret revisor

mne32222
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sparta Atletik og Løb for regnskabsåret 2022 aflægges i overensstemmelse med

anvendt regnskabspraksis beskrevet nedenfor.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Foreningen har i tidligere regnskabsår indregnet værdien af kapitalandele i dattervirksomheder til

kostpris. Foreningens ledelse har vurderet at det vil give et mere retvisende billede af foreningens

finansielle situation af indregne kapitalandele efter indre værdis metode.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Den akkumulerede virkning af

praksisændringerne udgør en forøgelse af årets resultat med tkr 178. Balancesummen forøges

med tkr. 183, mens egenkapitalen pr. 31. december 2022 forøges med tkr. 183,

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 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.

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

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter består af kontingenter, atletikstævner, tilskud, løbsafholdelse mv. indregnes i

resultatopgørelsen med det beløb, som vedrører året.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter, lokaler, løbsafholdelse og

administration mv.

Side 8



Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre

omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er

fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter omfatter kompensationer i forbindelse med Covid19.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Varemærker måles til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

Bygninger på lejet grund måles til kostpris.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. 

Andre tilgodehavender

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er målt til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til  lånets restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel

værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende

regnskabsår.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i

resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige

pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på

balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og

kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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REGNSKAB 

2022

BUDGET 

2022

REGNSKAB 

2021

NOTE tkr. tkr. tkr.

Indtægter

Kontingenter 2.671 2.750 2.628

Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg) 1 337 300 762

Atletik 2 984 1.095 1.161

Events og entreprise 3 44.699 44.500 26.622

Indtægter i alt 48.691 48.645 31.173

Variable omkostninger

Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg) 4 -1.084 -1.050 -315

Atletik 5 -5.803 -6.150 -4.374

Events og entreprise -29.559 -30.500 -17.715

Omkostninger i alt -36.446 -37.700 -22.404

Dækningsbidrag 12.245 10.945 8.769

Sparta hal og klubhus 6 -1.867 -825 -116

Administration 7 -2.186 -1.500 -1.244

Bruttoresultat 8.192 8.620 7.409

Personaleomkostninger 8 -6.147 -7.500 -5.563

Resultatandel Sparta Atletik og Motion ApS 10 143 0 178

Afskrivninger 0 0 0

Resultat før renter og skat 2.188 1.120 2.024

Selskabsskat 0 -50 0

Finansielle poster -171 -250 -229

Resultat før ekstraordinære poster 2.017 820 1.795

Ekstraordinære indtægter 9 2.404 0 2.120

Ekstraordinære udgifter 9 -296 0 -82

Resultat 4.125 820 3.833

Resultatopgørelse 1. januar-31. december
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REGNSKAB 

2022

REGNSKAB 

2021

NOTE tkr. tkr.

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver 10 397 253

Imaterielle anlægsaktiver 250 250

Materielle anlægsaktiver 11 15.000 15.000

Anlægsaktiver i alt 15.647 15.503

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Debitorer 4.622 3.734

Andre tilgodehavender 12 2.815 8.880

Varelager 125 325

Likvide beholdninger 15.308 10.837

Omsætningsaktiver i alt 22.870 23.776

Aktiver i alt 38.517 39.279

Aktiver pr. 31. december
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REGNSKAB 

2022

REGNSKAB 

2021

NOTE tkr. tkr.

Egenkapital

Resultat primo året 25.153 21.320

Resultat i perioden 4.125 3.833

Egenkapital i alt 29.278 25.153

Gæld

Prioritetegæld 1.303 1.826

Kreditorer 857 2.895

Tilmeldinger 2022 13 5.197 5.467

Anden gæld 14 1.882 3.938

Gæld i alt 9.239 14.126

Passiver i alt 38.517 39.279

Passiver pr. 31. december
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REGNSKAB 

2022

tkr.

Indtægter

1 Foreningsorienterede aktiviteter

Startpenge fra stævner 152

Salg af klubtøj 80

Tilmeldinger 0

Øvrige udvalgsindtægter 105

I Alt 337

2 Atletik

Atletikskole og Sandkasseatletik 415

Copenhagen Atletics Games 31

Sponsorstøtte,fonde øvrige tilskud 50

Medlemstilskud Kbh. Kommune 488

I Alt 984

3 Events og entreprise

Tilmeldinger, royalty og expoindtægter 39.230

Sponsorater, fonde og tilskud 3.647

Entreprise 1.822

I Alt 44.699

Udgifter

4 Foreningsorienteret aktiviteter

Løbsudvalg 780

Atletikudvalg 139

Stævneudvalg 51

Arrangementsudvalg 114

Øvrige udvalgsomkostninger 0

I Alt 1.084

5 Atletik

Gager trænere 3.002

Udgifter atleter 2.207

Udstyr 80

Atletikskole og sandkasseatletik 187

copenhagen Atletics Games 313

Administrative omk. 14

I Alt 5.803

Noter til resultatopgørelsen
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REGNSKAB 

2022

tkr.

Noter til resultatopgørelsen

6 Hallen og klubhus

Lejeindtægter -160 

Lokaletilskud Kbh. kommune -392 

El/vand/varme 355

Arealleje 231

Forsikring 142

Rengøring og andet drift 515

Vedligehold og renovering 1.176

I Alt 1.867

7 Administration

Uddannelse, kurser, netværk 105

Kontorhold, kopiering, porto, gebyr 123

Møder, rejser, benzin, parkering 281

Tele og bredbånd 198

Forsikringer, kontingenter 110

Revision, advokat 102

IT (software, hardware, hosting, udvikling) 1.267

I Alt 2.186

8 Personale

Lønninger 6.833

Sociale omk 174

Andre personaleomk 107

Løn refusioner -71 

Udfakturet løn -896 

I Alt 6.147

9 Ekstraordinærer poster 

Indtægter

Kompensation, løbstilmeldinger tidl. År. M.m. 2.404

I Alt 2.404

Udgifter

Indefrosne feriepenge -296 

I Alt -296 
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REGNSKAB 

2022

tkr.

Aktiver

10 Finansielle anlægsaktiver

Depositum kbh. kommune 30

Kapitalinteresse Sparta Atletik og Løb Aps *) 367

I Alt 397

*) Resultat i Sparta Atletik og Løb ApS.

Indtægter 7.177

Udgifter -6.984 

Selskabsskat -50 

Resultat 143

Balancesum 1.707

Selskabskapital 40

Resultat 327

Egenkapital 367

11 Materielle anlægs aktiver

Sparta Hallen 15.000

Bygningerne ligger på en lejet grund og udlejer kan tidligst opsige lejemålet i 

2039

12 Andre tilgodehavender

Tilgode løbstilmeldinger 363

Forudbetalte omkostninger og udlæg 2.092

Andre tilgodehavender 360

Mellemregning Sparta Atletik og Løb Aps 0

I Alt 2.815

Noter til balancen
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REGNSKAB 

2022

tkr.

Noter til balancen

Passiver 

13 Skyldige startpenge

Løbstilmeldinger Nike Spring Run 12

Løbstilmeldinger Copenhagen Marathon 2.868

Løbstilmeldinger Copenhagen Half Marathon 2.315

Løbstilmeldinger DAC arkitekturløb 2

I Alt 5.197

14 Anden gæld

A-skat, ATP, feriepenge 38

Depositum adgangsbrikker 14

Forudbetalt sponsorer 894

Hensatte feriepenge 128

Periodiseringsposter 132

Skyldige omkostninger 217

Ikke indløste gavekort 328

Skyldig moms 131

I Alt 1.882
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