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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt det interne regnskab for regnskabsåret 2022 for

Sparta Atletik og Løb ApS.

Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og

målebestemmelser. Det interne årsregnskab afviger i opstillingsform og specifikationsgrad, men

har samme resultat og egenkapital som det eksterne årsregnskab, der er aflagt i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at det interne årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i

overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet på de efterfølgende

sider.

København, den 20. februar 2023

Direktion

Dorte Vibjerg
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Interne revisoreres 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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Anvendt regnskabspraksis

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

med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra

klasse C.

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta

benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

fragå selskabet, 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

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i

resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af

nettoomsætning, vareforbrug, driftsomkostninger, andre eksterne omkostninger og andre

driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udførelsen,

såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes

ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætningen svarer

således til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter årets omkostninger til fremmed arbejde mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til  administration leasingomkostninger 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

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i

resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen

med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

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 er målt til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat

af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere

års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af

fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i

udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

værdi.
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Note 2022

Omsætning

1. Atletik 107

2. Events og entrepriser 3.674

Omsætning i alt 3.781

Variable omkostninger

3. Foreningsorinteret aktiviteter -62

4. Atletik -430

Events og entrepriser -1.987

Omkostninger i alt -2.479

 

Dækningsbidrag 1.302

5. Sparta Hal og klubhus -178

6. Administration -369

Bruttoresultat 755

7. Personaleomkostninger -1.338

Resultat før renter og skat -584

Finansielle Poster -16

Resultat før Ekstraordinære poster -599

Skat -51

8. Ekstraordinære poster 793

ÅRETS RESULTAT 143

Resultatopgørelse 1. januar- 31. december
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Note 2022

AKTIVER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 225

Skatteaktiv 28

Andre tilgodehavender 502

Tilgodehavender i alt 755

Likvide beholdninger 952

Likvide beholdninger i alt 952

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.707

AKTIVER I ALT 1.707

Balance pr. 31. december
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Note 2022

Balance pr. 31. december

PASSIVER

Egenkapital

Virksomhedskapital 40

Overført resultat 327

EGENKAPITAL I ALT 367

Kreditinstitutter i øvrigt 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 99

Selskabsskat 80

Skyldig moms 1.161

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.340

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 1.340

PASSIVER I ALT 1.707
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2022

1. Atletik

Copenhagen Atletics Games 107

107

2. Events og entrepriser

Tilmeldinger, royalty og exportindtægter 942

Entreprise 2.732

3.674

3. Foreningsorinteret aktiviteter

Arrangementsudvalg -62

-62

4. Atletik

Copenhagen Atletics Games -430

-430

5. Sparta Hal og klubhus

Vedligeholdelse og renovering -178

-178

6. Administration

Uddannelse, kurser, netværk -12

Kontorhold, kopiering, Porto gebyr -141

Møder, rejser, benzin, parkering -8

Tele, bredbånd, internet -6

Forsikringer, Kontingenter -28

Revision, Kontingenter -9

IT software/hosting, Hardware -165

-369

7. Personaleomkostninger

Lønninger -1.309

Sociale omkostninger -28

Andre personaleomkostninger -1

-1.338

8. Ekstraordinære poster

Erhvervsstyrelsen kompensation faste udgifter 793

793

Noter
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Den uafhængige revisors erklæring om review

Til ledelsen i Sparta Atletik og Løb ApS

Vi har udført review af de skattemæssige opgørelser for Sparta Atletik og Løb ApS for

indkomståret 2022, der omfatter indkomstopgørelse og specifikationer. De skattemæssige

udarbejdes efter gældende skattelovgivning.

De skattemæssige opgørelseret er udarbejdet på grundlag af selskabets årsregnskab for 2022,

som vi har assisteret med at opstille.

Selskabets ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Vores ansvar er på grundlag af

vores review, at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 2410, som

finder anvendelse ved review af andre historiske oplysninger udført af virksomhedens uafhængige

revisor. Et review er omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og

regnskabsaflæggelse, samt udførelse analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget

af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske

revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige

forhold, som kunne afdækkes ved en revision.

Vi har under vores review undersøgt sammenhænge med årsregnskabet samt analyseret udvalgte

poster i de skattemæssige opgørelser. Et review kan ikke sikre at alle nødvendige reguleringer er

foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om

skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn.

Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige

opgørelser.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at

konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2022 ikke er udarbejdet i

overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Ringsted, den 20. februar 2023

SØNDERUP  I/S

CVR-nr. 31824559

Dennis Cronbach

Registreret revisor FSR
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2022

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST

Resultat før skat 194.047

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssig afskrivning driftsmidler -42.444

Skattemæssige afskrivninger i alt -42.444

Øvrige skattemæssige korrektioner

Øvrige omkostninger 169.775

Øvrige skattemæssige korrektioner i alt 169.775

Skattepligtig indkomst 321.378

OPGØRELSE AF SKATTEMÆSSIGE VÆRDIER

Driftmateriel og inventar

Tilgang i året 169.775

169.775

Årets afskrivninger -42.444

Skattemæssig værdi ultimo 127.331

Skattemæssige specifikationer til årsrapport
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