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Året der gik

Væksttal

Siden sidste generalforsamling, som blev afholdt den 29. februar 2022, er der følgende udvikling i tal

og data:

 Frivillige er steget fra 80+ registrerede til 130+ registrerede

 Aktivitetsmedlemmer er nogenlunde uændret på ca. 335 medlemmer

 Brobygning udgjorde sidste år 134 personer og vi har fra i år besluttet at opdele disse

som følger:

o Rådgivning via telefon

o Brobygning hvor der udføres en barrierenedsættende handling

Således fordeler indsatsen sig i år med 101 telefonrådgivninger og 73 brobygningsforløb (inklusiv

skolesamarbejder). Samlet set er 174 børn og unge med særlige behov hjulpet ud i foreningslivet.

Hvis en ’rådgivning’ bliver til et ’brobygningsforløb’, overgår barnets registrering ligeledes.

 Antallet af specialsport foreninger der er registreret, er vokset fra 201 til 242, med i alt

393 hold

 Vi er fortsat (primært) tilstede i 4 regioner, men rådgiver til hele landet

Back-office

Den samlede personaleportefølje udgør nu 4,0 fuldtidsstillinger fordelt på 8 mennesker, hvor af 

opgavetyperne fordeler sig således:

 Specialsport brobygning udgør 98 timer ugentligt (4 medarbejdere)

 Administration udgør 15 timer ugentligt (2 medarbejdere)

 IT udgør 8 timer ugentligt (1 medarbejder)

 Ledelse udgør 37 timer ugentligt (1 medarbejder)

Igen i år har vi flyttet kontor internt på Skovmoseskolen i midlertidige lokaler, grundet ombygning. 

Vi håber at forblive i disse, men er aktuelt i forhandlinger om dette.

Medlemsforhold

Vi har fortsat støttemedlemskontingent på 50 kroner, med mulighed for gavebidrag på 200 kroner

årligt eller valgfrit.

Samarbejder

Vi har i år haft 2 samarbejds- og driftsaftaler med henholdsvis Aarhus Kommune og Den 

Ledelsens årsberetning
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Fælleskommunale Handicapidrætspulje (DFH).

I Aarhus har vi opstartet 5 nye specialhold og indgået i en række sammenhænge, hvor vi har støttet 

forskellige dele af forvaltningen med viden og udvikling på området.

Med DFH har vi i særlig grad været rundt i kommunerne og arbejdet konkret med de forskellige 

kommuners udfordringer, holdt oplæg for politiske udvalg, sagsbehandlingsteams med videre, samt 

været med til at opstarte 7-8 nye hold.

Samlet har vi året igennem været i dialog og samarbejde med

         17 forskellige kommuner (i alt 39 oplæg)

         14 specialskoler (i alt 27 oplæg)

         10 oplæg for øvrige samarbejdspartnere

         4 konference oplæg

Særskilte indsatser i året

Egmont Fonden samarbejde

Samarbejdet med Egmont Fonden opstartede pr. 1. juni 2022. Indsatsen handler om at udvikle og 

afprøve et koncept for skolesamarbejde. Målet er at gøre elever med særlige behov og handicap 

aktive i foreningslivet i deres fritid, via en systematiseret indsats på tværs af specialskoler, foreninger 

og forældre, orkestreret af Specialsport.dk.

Der har været gennemført 41 sportspraktikforløb på 2 skoler og der er igangværende og planlagte 

samarbejder med yderlig 6 skoler i løbet af foråret 2023. Målet er i alt 400 elever skal i sportspraktik-

forløb i løbet af den 2-årige periode.

I perioden frem til årets afslutning er alle afrapporteringskrav og målopfyldelseskrav opfyldt, jf. 

oprindelig indgåede aftale og foreløbige afrapporteringer i projektet.

Det senest godkendte og samlede budget for årene 2022-2024 udgør 3.223.000 kroner. Heraf er 

2.703.000 kroner bevilliget af Egmont Fonden. Bevillingen udbetales i rater. I 2022 har Specialsport 

modtaget rate 1 på t.kr 774 og rate 2 på t.kr. 635.

Se også note 15 i regnskabet.
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ULFRI

Specialsport.dk har i 2022 modtaget kr. 184.445,54, fordelt på to udbetalinger på henholdsvis 

138.334,16 (bilag 306) og 46.111,38 (bilag 377). Beløbet er brugt til drift relaterede lønudgifter.

Der indhentes altid børneattest på alle ansatte, frivillige, praktikanter eller andre der på vegne af eller  

i regi af Specialsport.dk, har kontakt med børn og unge under 18 år i forbindelse med en-til-en støtte 

til et barn eller som ekstra støtte eller kontakt på et specialhold i en af organisationens 

samarbejdsforeninger (idrætsforeninger med specialhold).

Lønudgifterne er i 2022 fordelt på følgende drift understøttende funktioner:

         Administrativ stilling (flexjob)

         Teknik og IT-stilling (flexjob)

         Rådgivning om specialsport (Almene vilkår)

Alle funktioner understøtter kernedriften med rådgivning og vejledning til sport og foreningsliv for 

børn og unge med særlige behov og handicap. Der har samlet set været drift relaterede lønudgifter 

for 694.527,10 kroner i 2022, jf. konto 3000 i regnskabssystemet (Dinero).

Se også note 2 i regnskabet.

Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje (DFH) 

Specialsport.dk har i regnskabsåret 2022 modtaget følgende tilskud fra DFH:

         Det årlige driftstilskud på 125.000 jf. samarbejds- og udviklingsaftale løbende fra

2021-2023.

         131.107 kroner til tryk, layout og distribution af Specialsport Guiden Region Hovedstaden

2022 (udgift afholdt i 2021).

         150.000 kroner til udvikling af en webbaseret søgbar specialsport guide (E-guiden)

Se også note 2 i regnskabet.

Juchum Foundation

Specialsport.dk har gennem flere år modtaget støtte fra Juchum Foundation, til organisationens 

arbejde med at udbrede information og oplysning om muligheder indenfor sport og foreningsmulighe-

der til børn og unge med særlige behov og handicap. I 2022 modtog vi 100.000 kroner som er gået til 

udgivelse af specialsport guider i perioden 1.11.2021 – 1.11.2022.

          4



Aarhus Kommune

Specialsport.dk har modtaget i alt 200.000 kroner fra Aarhus Kommune. 150.000 kroner er modtaget 

som årligt tilskud jf. samarbejdsaftale 2022-2024 og 50.000 kroner er modtaget til konkret under-

støttelse af holdoprettelse blandt Aarhus’ foreningsliv. Af de seneste 50.000 kroner modtaget i 2022 

er 45.000 kroner overført til regnskabsåret 2023.

Rødovre Kommune

Specialsport.dk har modtaget 35.000 kroner for håndholdt understøttelse af konkrete børn og unge 

med særlige behov og handicap, ind i fritidsaktiviteter.

Brønderslev Kommune

Specialsport.dk har modtaget 10.000 kroner til udvikling af Specialsport Guiden Nordjylland til brug i 

perioden 05.2022 – 05.2023. Indsatsen forventes afviklet i perioden marts-april 2023.
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Københavns Kommune §18 midler

Specialsport.dk har modtaget 30.000 kroner fra Københavns Kommune til den elektroniske udgave 

af specialsport guiden 2022. Følgende afrapporteres jf. regnskabskrav:

Regnskabsskema  (CVR 35561242):

Regnskabsperiode: 2022

Københavns Kommune §18 midler

Specialsport.dk har modtaget 30.000 kroner fra Københavns Kommune til den 

elektroniske udgave af specialsport guiden 2022.

Følgende afrapporteres jf. regnskabskrav:

Organisationens/foreningens navn og adresse og projekttitel:

Forening: Specialsport.dk. Rødovre Parkvej 401, 2610 Rødovre.

Projekt: Specialsport Guide Hovedstaden

Socialforvaltningens sagsnr.: 2021-0130230

Indtægter Udgifter

Støtte iht. § 18 30.000,00

Udgift til layout / online udgave af Specialsport guiden 

Hovedstaden 2022 (Ordre nr. 4567924 / bilag 2021-420) 50.688,00

Eget bidrag 20.687,40

Mer-/mindreforbrug 0,00

Tilskudsmodtagers erklæring

Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med nærværende 

regnskabsinstruks og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingsbrevet.

Dato Trine Ravn

Se også note 2 og 4 i regnskabet.
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Indsamlingstilladelse og -afrapportering

Specialsport.dk har i perioden 1. februar 2022 – 31. januar 2023 haft indsamlingstilladelse fra 

Indsamlingsnævnet jf. journalnummer: 22-700-04535.

Indsamlingsbeløb

Der er i perioden indsamlet kr. 1.097,76 fra private via mobilepay og kontooverførsler, til brug for 

Specialsport.dk’s arbejde med at hjælpe børn og unge med særlige behov og handicap, i gang med 

sport og foreningsliv.

Indsamlings udgifter

Der har i samme periode været udgifter til administration for kr. 1.200,00

Tro og love

Undertegnede Trine Ravn er ansvarlig for indsamlingen og erklærer ved underskrift nedenfor at 

indsamlingen er sket i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendt-

kendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3.  

Dato Trine Ravn

Forperson Peter Vesterheden har alene tegningsret i foreningen, jf. §13, stk. 1. i Specialsport.dk’s 

vedtægter og bekræfter med sin underskrift rigtigheden af indsamlingsregnskabet.

Dato Peter Vesterheden

Se også note 1 i regnskabet.
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Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2022 for Specialsport.dk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige foreninger. Vi

anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Rødovre, den 27. januar 2023

Ledelsespåtegning

Peter Vesterheden

Bestyrelse

forperson
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Til bestyrelsen i Specialsport.dk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1292 af 15. juni 2021.

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrøm-

me for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overenstemmelse med bekendtgørelse nr. 1292

af 15. juni 2021.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen

udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelsen nr. 1292 af 15. juni 2021.

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 overenstemmelse 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 op-

nåede 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 overens-

stemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1292 af 15. juni 2021.

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 ud-

arbejde 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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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 fejl-

information, 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 yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 sam-

let 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, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-

lige 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 sammen-

sværgelser, 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.

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 så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, 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 betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form

for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og

i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

henhold til fondsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens krav. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvan-

lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-

ningen af de midler og driften af de foreninger, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den

forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produk-

tivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krtisk

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 

revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte em-

ner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

medde relevante betemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte sy-

stemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de

midler og driften af de foreninger, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-

mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i denne forbindelse.

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr: 37 99 96 87

Ulrik Dahl

mne35884

Rødovre, den 27. januar 2023

JS Revision 

Godkendt Revisionsaktieselskab

registreret revisor
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Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 

sted inden årets udgang.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger 

i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavenderne er målt med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en indi-

viduel måling af tilgodehavenderne.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i foreningens pengeinstitutter. Likvide

beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efter-

følgende år.

Anvendt regnskabspraksis
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Note 2022 2021

kr. kr.

Indtægter

Salg af varer og ydelser 0 123.267

Kontingent 1.150 3.050

Sportskole 0 8.300

1 Gavebidrag 1.098 6.500

2 Offentlige midler 750.403 1.022.081

3 Private midler 1.029.756 64.969

1.782.407 1.228.167

Udgifter

4 Variable omkostninger -37.750 -615.294

5 Løn- og personaleudgifter -1.352.540 -596.295

6 Salgsfremmende omkostninger -108.438 -22.768

7 Lokaleomkostninger -517 0

8 Transportomkostninger -9.606 -10.287

9 Administration -359.580 -121.655

Resultat før afskrivninger -86.024 -138.132

15 Sportspraktikindsatsen, driftsposter overført til projekt -93.190 0

Resultat før renter -179.214 -138.132

10 Renter -129 -157

Resultat før skat -179.343 -138.289

Beregnede skatter 0 0

Årets resultat -179.343 -138.289

Resultatdisponering

Overført til næste år -179.343 -138.289

Resultatopgørelse for 2022
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Note 31/12 2022 31/12 2021

AKTIVER kr. kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 78.833

Tilgodehavender i alt 0 78.833

Bank og kasse 1.312.355 547.004

11 Likvide beholdninger i alt 1.312.355 547.004

Omsætningsaktiver i alt 1.312.355 625.837

Aktiver i alt 1.312.355 625.837

Balance pr. 31/12 2022
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Note 31/12 2022 31/12 2021

PASSIVER kr. kr.

Egenkapital primo 344.377 482.666

Overført årets resultat -179.343 -138.289

Egenkapital i alt 165.034 344.377

12 Mellemregning/projekter 324.437 226.930

15 Igangværende projekt, "Sportpraktikindsatsen" 752.033 0

13 Bankgæld 0 148

14 Anden gæld 70.851 54.382

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.147.321 281.460

Gældsforpligtelser i alt 1.147.321 281.460

Passiver i alt 1.312.355 625.837

Balance pr. 31/12 2022
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2022 2021

kr. kr.

1 Indsamlingsregnskab

Indsamlet beløb 1.098

Gebyr -1.200

-102

2 Offentlige midler

Socialministeriet (ULFRI) 184.446 374.619

Slots- og Kulturstyrelsen 0 309.388

Rødovre Kommune 39.850 90.000

Århus Kommune 200.000

Overført til mellemregning/projekter -120.000 80.000 5.000

Specialsport Århus 0 59.619

Borgmester, Århus 0 37.995

Camp 2021 0 20.460

Brønderslev Kommune 10.000 0

Københavns Kommune 90.000

Overført til mellemregning/projekter -60.000 30.000 0

DFH 406.107 125.000

Øvrige 0 0

750.403 1.022.081

3 Private midler

Juchum Foundation 250.000

Overført til mellemregning/projekter -150.000 100.000

Østifterne 34.496

Egmont Fonden 1.409.000

Overført til mellemregning/projekter -635.000 774.000

A-team 33.260

PFA 75.000

Nordhavn, Løb og motion 10.000

Sponsorat, taxa 3.000

1.029.756 64.969

Noter
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2022 2021

kr. kr.

4 Variable omkostninger

Vareforbrug 3.289 1.392

Holdudgifter 21.177 22.633

Godtgørelser 13.190 81.370

Camp 2021 0 95.915

Guider (§18, Københavns kommune) 50.687

Guide, Hovedstaden 2022 (udgift afholdt i 2021) -50.687 0 413.251

Fragt 94 733

37.750 615.294

5 Løn- og personaleudgifter

AM-indkomst 1.149.349 570.828

Arbejdsgiver ATP 6.690 3.345

Medarbejder ATP 3.345 1.672

Sygepenge mv. 0 2.500

Feriepenge og SH 114 242

Pension 158.842 91.313

AER/AES/ATP-finansieringsbidrag 10.379 3.141

Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag 2.079 207

Diverse vedr. ansatte uden moms 21.742 263

Lønrefusion 0 -77.216

1.352.540 596.295

6 Salgsfremmende omkostninger

Annoncer og reklame 104.477 14.201

Hotel, personale, fuldt fradrag 3.301 8.567

Øvrige personaleomkostninger 660 0

108.438 22.768

7 Lokaleomkostninger

Husleje 0 0

Reparation og vedligeholdelse 517 0

517 0
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2022 2021

kr. kr.

8 Transportomkostninger

Broafgift 2.638 1.870

Taxa 0 7.968

Tog 4.616 0

Bus 398 0

Færge 1.098 449

Diverse transportomkostninger 856 0

9.606 10.287

9 Administration

Advokat og revisor 53.500 22.750

Bogholder 11.700 0

Konsulenter 37.500 0

Kontingenter og abonnementer ekskl. moms 31.178 2.650

Erhvervsforsikringer 4.945 0

Kontorartikler og tryksager 2.177 1.051

Porto og gebyrer 4.132 3.799

Telefoni 4.852 1.670

Regnskabsprogram 3.675 2.955

Køb af software 80.878 42.096

Køb af software - website 119.997 0

Betalingsløsning 1.921 3.549

Generalforsamling i virksomhedens lokaler 842 0

Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler 1.545 0

Småanskaffelser 738 41.135

359.580 121.655

10 Renter

Bankrenter 41 88

Renter, skattekontoen 88 0

Leverandørrenter 0 69

129 157
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31/12 2022 31/12 2021

kr. kr.

11 Likvide beholdninger

Danske Bank, konto 1142 9335 214.506 431.681

Danske Bank, konto 1178 0288 338.003 69.369

Danske Bank, konto 1261 1838 (Sportspraktikindsatsen) 752.033 341

Danske Bank, konto 1274 6911 160 38.160

Danske Bank, konto 1289 7219 7.653 7.453

1.312.355 547.004

12 Mellemregning/projekter

Århus kommune, øremærket projekt 2023 45.000

Århus kommune, periodiseret tilskud (1/1-30/6 2023) 75.000 120.000

Jochum, projekter 2023 150.000

Københavns kommune, periodiseret tilskud 60.000

Diverse -5.563

324.437 226.930

13 Bankgæld

Danske Bank, konto 1281 7460 0 148

0 148

14 Anden gæld

Skyldig A-skat m.v. 47.260 38.394

Skyldig ATP 3.503 1.988

Skattekontoen 88 0

Afsat revisor 20.000 14.000

70.851 54.382
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15 Egmont "Sportspraktikindsatsen"

Budget Realiseret Realiseret Akkumuleret

2022-2024 pr. 1/1 22 2022 pr. 31/12 22

Driftsførte projektomkostninger

Ekstern konsulentgruppe 200.000 0 37.500 37.500

Kommunikationsmedarbejder 120.000 0 0 0

Afsluttende konference 50.000 0 0 0

Kommunikationsmateriale 45.000 0 32.295 32.295

Sport-hjem konceptudgifter 135.000 0 64.404 64.404

Slutrevision x 2 25.000 0 0 0

Projektleder 735.000 0 229.230 229.230

Projektmedarbejdere 1.075.000 0 206.370 206.370

Studentermedhjælper 230.000 0 60.700 60.700

Bogholder 28.000 0 11.700 11.700

Kontormaterialer og udstyr 10.000 0 0 0

IT-udstyr og kommunikation 50.000 0 38.441 38.441

Aministrationsomkostninger 0 0 170 170

2.703.000 0 680.810 680.810

Driftsførte rater

Egmont 2.703.000 0 774.000 774.000

Driftsført i alt 0 0 93.190 93.190

Igangværende projekt, "Sportpraktikindsatsen"

Realiseret pr. 31/12 2022 93.190

Forudbetalt rate (rate 2) 635.000

Kreditorer pr. 31/12 2022 23.843

752.033

Indestående på bankkonto 752.033

0
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