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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Ørestad IF.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om
god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsregnskabet ud-
arbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt
regnskabspraksis.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

København S, den 27. maj 2021

Bestyrelse

Thomas Sahl Kellberg Helle Lønberg Horst Paysen
Fælles formand, Formand for Fodbold Fælles næstformand, Formand for Løb Kasserer, Formand for Basket

Páll Horn Daniela Mazza
Bestyrelsesmedlem, Formand for Håndbold Bestyrelsesmedlem, Formand for Gymnastik
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Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Ørestad IF

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ørestad IF for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der om-
fatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Ørestad IF for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020
i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er be-
skrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængi-
ge af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske reg-
ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forplig-
telser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henviser til årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet med
henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Årsregnskabet kan derfor være uegnet
til andet formål.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Ørestad IF har  som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 medtaget det af
bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal, som det
også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabsprak-
sis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsæt-
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revisi-
on, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, 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 væsent-
lig 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 revisorerklæring 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 revisorerklæring. Frem-
tidige 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 betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Ørestad IF · Årsrapport for 2020 3



Den uafhængige revisors erklæring

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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 27. maj 2021

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Anders Schelde-Mollerup Funder
statsautoriseret revisor
mne30220
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Foreningsoplysninger

Foreningen Ørestad IF
c/o Thomas Sahl Kellberg
C.F. Møllers Allé 44, 6. tv.
2300 København S

CVR-nr.: 34 55 33 86
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Thomas Sahl Kellberg, Fælles formand, Formand for Fodbold
Helle Lønberg, Fælles næstformand, Formand for Løb
Horst Paysen, Kasserer, Formand for Basket
Páll Horn, Bestyrelsesmedlem, Formand for Håndbold
Daniela Mazza, Bestyrelsesmedlem, Formand for Gymnastik

Revision Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Foreningens aktiviteter
Ørestad IF skal fortsat være hele Ørestads Idrætsforening. 

Den største af foreningens afdelinger er Gymnastik, som er en sund afdeling, der i den
forgange sæson har tilbudt hold til både børn og voksne på flere niveauer.

Den næste afdeling er Fodbold, som fortsat kæmper en politisk kamp for at få en 11-
mands kunstgræsbane til Ørestad for at kunne vokse sig endnu større og tilbyde fodbold for
de 14-18 årige på en større bane.

Vores tredje afdeling er Håndbold, der tilbydes hold til alle aldersgrupper, især Trille Trolde holdet er en
succes blandt de mindste, og har efter tildelingen af træningsplads på Kalvebod Fælled Skole et
potentiale for vækst.

Vores fjerde afdeling er Løb, som tilbyder løbetræning for seniorer, hvor omdrejningspunktet er det
sociale fællesskab og løbetræning i samarbejde med DGI.

Vores Basket-afdeling har et seniorhold, som nyder et godt socialt fællesskab på Kalvebod Fælled skole.

Ørestad IF er en bæredygtig forening med en sund og stabil økonimi. Foreningen ønsker fortsat at være
Ørestads fortrukne idrætsforening.

Udvikling i økonomiskeforhold, regnskabsmæssige nøgletal og antal medarbejdere
Årets resultat udgør 256.737 mod 258.822 sidste år. 

Der var i begyndelsen af året 998 medlemmer i foreningen, ved årets udgang var dette steget til 1.152
medlemmer.

Antallet af frivillige og medarbejdere er steget i forhold til 2019. Dette er vi rigtige glade for, da dette
viser at foreningen tilbyder de aktiviteter, de unge i området ønsker.
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Ledelsesberetning

Økonomiske udvikling i forhold til budget
Årets økonomiske udvikling afviger til den positive side i forhold til budgettet.
 
Årets kontingenter er 6,3% større end det budgetteret, og det skyldes tilgangen i medlemmer, som også
har betydet, at medlemstilskudet er større end det budgetteret.

Derudover har der været  tilskud og donationer som ikke var medregnet i budgettet for året. Dette
betyder at indtægterne er 13,4% større end budgetteret.

Personaleomkostninger i foreningen er 3,6% større end det budgetteret, og dette skal ses i lyset af det
øgede antal medlemmer, som har medført flere omkostnigner til personale.

Omkostninger til stævner og arrangementer er 23,7% mindre end det budgetteret, og dette skyldes
primært at mange stævner/arrangementer i året er blevet aflyst eller udskudt som følge af Covid-19.

Samlet set er årets resultat 37,3% større end det budgetteret. Dette skal ses i lyset af det ovennævnte.  

Afvigelser i planlagte projekter
Der har i 2020 ikke været nogen planlagte projekter.

Usikkerheder i regnskabet
Der er ikke usikkerheder i regnskabet for 2020.

Resultatfordeling
Årets resultat overføres til næste år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Den økonomiske udvikling i 2021 vil i væsentlig grad afhænge af typen og omfanget af de restriktioner,
som myndighederne i Danmark opretholder eller udfører for at imødegå udbredelsen af
coronavirussen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020 Budget 2020 Afvigelse 2019
(ej revideret)

1 Kontingenter 822.650 773.600 49.050 777.858
2 Københavns Kommune

kursustilskud 0 3.000 -3.000 3.000
3 Øvrige tilskud og indtægter 72.077 0 72.077 12.500
4 Københavns Kommune

medlemstilskud 254.084 275.000 -20.916 276.637
Andre finansielle indtægter 0 0 0 15

Bruttoresultat 1.148.811 1.051.600 97.211 1.070.010

5 Personaleudgifter -295.238 -285.000 -10.238 -270.501
6 Salgsudgifter -9.899 -9.000 -899 -5.370
7 Administrationsudgifter -294.734 -273.500 -21.234 -270.585
8 Stævner og arrangementer -194.166 -254.500 60.334 -264.341

Kapacitetsudgifter i alt -794.037 -822.000 27.963 -810.797

Driftsresultat 354.774 229.600 125.174 259.213

9 Andre driftsudgifter -93.960 0 -93.960 0

Resultat før finansielle
poster 260.814 229.600 31.214 259.213

Øvrige finansielle
omkostninger -4.077 -500 -3.577 -391
Skat af årets resultat 0 0 0 0

Årets resultat 256.737 229.100 27.637 258.822

Forslag til
resultatdisponering:

Overføres til overført
resultat 256.737 229.100 27.637 258.822

Disponeret i alt 256.737 229.100 27.637 258.822
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2020 2019

Omsætningsaktiver

10 Andre tilgodehavender 2.300 103.827
Tilgodehavender i alt 2.300 103.827

Likvide beholdninger 2.095.605 1.851.506

Omsætningsaktiver i alt 2.097.905 1.955.333

Aktiver i alt 2.097.905 1.955.333
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Balance 31. december

Passiver

Note 2020 2019

Egenkapital

11 Overført resultat 2.056.232 1.799.495
Egenkapital i alt 2.056.232 1.799.495

Gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger vedr. Italienstur 0 48.195
Leverandører af varer og tjenesteydelser 38.869 0

12 Anden gæld 2.804 107.643
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 41.673 155.838

Gældsforpligtelser i alt 41.673 155.838

Passiver i alt 2.097.905 1.955.333

13 Eventualposter

Ørestad IF · Årsrapport for 2020 10



Noter

2020 Budget 2020 Afvigelse 2019
(ej revideret)

1. Kontingenter

Kontingenter fodbold 235.300 185.000 50.300 183.800
Kontingent gymnastik 520.575 525.000 -4.425 535.800
Kontingent løb 16.875 25.000 -8.125 21.258
Kontingent futsal 2.400 0 2.400 0
Kontingent håndbold 28.900 35.000 -6.100 33.400
Kontingent basketball 18.600 3.600 15.000 3.600

822.650 773.600 49.050 777.858

2. Københavns Kommune
kursustilskud

Københavns Kommune
kursustilskud 0 3.000 -3.000 3.000

0 3.000 -3.000 -3.000

3. Øvrige tilskud og
indtægter

DGI / DIF Foreningspulje 26.460 0 26.460 0
Pantdonation Bilka 11.814 0 11.814 0
Opstartstilskud 20.000 0 20.000 0
Nordea Fonden 13.803 0 13.803 12.500

72.077 0 72.077 12.500

4. Københavns Kommune
medlemstilskud

Københavns Kommune
medlemstilskud 254.084 275.000 -20.916 276.637

254.084 275.000 -20.916 276.637
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Noter

2020 Budget 2020 Afvigelse 2019
(ej revideret)

5. Personaleudgifter

Løn 229.598 210.000 19.598 201.216
Sociale omkostninger 1.147 0 1.147 365
Aconto Løn 1.294 0 1.294 0
kilometergodtgørelse 2.499 0 2.499 0
Omkostningsgodtgørelse 60.700 75.000 -14.300 68.920

295.238 285.000 10.238 270.501

6. Salgsudgifter

Gaver og blomster 1.784 0 1.784 350
Annoncer 0 2.000 -2.000 0
Mødeudgifter 8.115 7.000 1.115 5.020

9.899 9.000 899 5.370

7. Administrationsudgifter

Kontorartikler 0 4.000 -4.000 3.781
It-omkostninger 17.619 13.000 4.619 13.245
Mindre nyanskaffelser 70.485 30.000 40.485 33.929
Telefon 0 1.000 -1.000 660
Porto og gebyrer 11.915 47.000 -35.085 47.924
Revisorhonorar 18.750 17.500 1.250 17.500
Revisorhonorar, rest sidste
år 2.500 0 2.500 0
Charlotte Kjær 85.963 35.000 50.963 46.688
Redmark Business Service 44.500 0 44.500 0
Kontingenter 14.645 35.000 -20.355 38.933
Kursusomkostninger 26.299 75.000 -48.701 43.810
Personaleomkostninger 1.200 1.000 200 1.260
Personalearrangement 0 0 0 6.242
Frivillig arrangement 858 15.000 -14.142 16.613

294.734 273.500 21.234 270.585
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Noter

2020 Budget 2020 Afvigelse 2019
(ej revideret)

8. Stævner og arrangementer

Køb af tøj 121.445 170.000 -48.555 149.419
Udgifter TeamGym 1.927 0 1.927 0
Opvisninger 327 15.000 -14.673 11.355
Stævnegebyr o.lign. 63.108 25.000 38.108 26.315
Arrangementer 7.359 44.500 -37.141 77.252

194.166 254.500 -60.334 264.341

9. Andre driftsudgifter

Diverse udstyr, Håndbold 26.460 0 26.460 0
Opstartstilskud, Basket 20.000 0 20.000 0
Etablering af boldrum,
Fodbold 47.500 0 47.500 0

93.960 0 93.960 0

10. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 0 100.527
Aconto løn 0 1.000
Depositum bippere til skolen 2.300 2.300

2.300 103.827

11. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2020 1.799.495 1.540.673
Årets overførte overskud eller underskud 256.737 258.822

2.056.232 1.799.495

12. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 0 2.791
ATP og andre sociale ydelser 568 95
Feriepenge 2.236 2.640
Øvrige kreditorer 0 102.117

2.804 107.643
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Noter

13. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser i foreningen pr. 31. december 2020.
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Noter

Resultatopgørelse I alt Hovedforening Gymnastik Håndbold Fodbold Løb Basket Kampsport

Kontingent FODBOLD 295.060      59.760                  235.300    
Kontingent GYMNASTIK 670.748      150.173               520.575        
Kontingent LØB 16.875        16.875  
Kontingent FUTSAL 2.400          2.400        
Kontingent HÅNDBOLD 31.570        2.670                    28.900         
Kontingent BASKETBALL 18.600        18.600   
Kontingent overført til hovedforwning 212.603�      150.173�        2.670�           59.760�      
Kontingenter total 822.650     212.603               370.403        26.230         177.940    16.875  18.600   
Kbh. Kommune medlemstilskud 254.084      166.479        21.374         66.231      
DGI / DIF Foreningspulje 26.460        26.460         
Pantdonation Bilka 11.814        11.814                  
Opstartstilskud fra HF 20.000        20.000   
Nordea Fonden 13.803        13.803                  
Tilskud total 326.161     25.617                  166.479        47.834         66.231      20.000   
Indtægter total 1.148.811  238.220               536.882        74.064         244.171    16.875  38.600   
Omkostningsgodtgørelse 60.700�        17.550�                  28.500�           8.800�           5.850�        
Løn � am�indkomst 229.598�      229.598�        
Løn � sociale omkostninger atp mv 1.787�          1.787�             
a conto løn 1.294�          1.294�             
Kilometerpenge 1.859�          1.859�             
Omkostningsgodtgørelse total 295.238�     17.550�                  263.038�        8.800�           5.850�        
Mødeudgifter 8.116�          3.348�                    246�                109�              3.205�        1.209�    
Gaver & Blomster 1.784�          311�                       1.473�        
Salgsomkostninger 9.899�          3.659�                    246�                109�              4.678�        1.209�    
Bestyrelse 1.200�          1.200�        
Kontingent Dansk Gymnastik Forbund 5.690�          5.690�             
Kontingent Dansk Boldspil Union 1.060�          1.060�        
Kontingent Dansk Atletik Forbund 550�             550�        
Kontingent Dansk Håndbold Forbund 4.345�          4.345�           
Kontingent DGI 3.000�          3.000�           
Edb�udgifter 3.285�          3.285�                    
Hjemmeside 14.333�        14.333�                  
Revisor 18.750�        18.750�                  
Revisor, rest sidste år 2.500�          2.500�                    
Ekstern bogholder/kasserer 130.463�      130.463�               
Danløn gebyrer 3.075�          3.075�             
Frivillige � tak for ... 858�             858�                
Kurser 26.299�        10.099�           14.300�      1.900�    
Mindre anskaffelser / udstyr 70.485�        26.105�           999�              33.568�      9.812�     
Diverse gebyrer 8.840�          7.126�                    1.526�             9�                   176�           3�            
Administrationsudgifter total 294.734�     176.459�               47.354�           8.353�           50.304�      2.453�    9.812�     
Køb af tøj 121.445�      47.577�           9.769�           49.651�      14.448�   
Udgifter TeamGym 1.927�          1.927�             
Opvisninger 327�             327�                
Stævnegebyr o.lign. 63.108�        15.607�           47.501�      
Frivillige � arrangement 3.873�          577�                1.234�           2.062�    
Medlems�arrangement 3.486�          80�                  2.342�        1.064�    
Stævner & arrangementer total 194.166�     66.094�           11.003�         99.495�      3.126�    14.448�   
Andre driftsudgifter 73.960�        26.460�         47.500�      
Opstartstilskud til afdeling 20.000�        20.000�                  
Andre driftsudgifter total 93.960�        20.000�                  26.460�         47.500�      
Renteudgifter 4.077�          2.649�                    1.427�             
Finansielle poster total 4.077�          2.649�                    1.427�             
UDGIFTER I ALT 892.074�     220.316�               378.159�        54.725�         207.826�    6.788�    24.260�   
Resultat 256.737     17.903                  158.722        19.339         36.345      10.087  14.340   

Egenkapital
Saldo 01�01�2020 1.799.495  1.104.448            270.945        131.942       143.908    47.763  3.600     96.890           
Resultat 2020 256.737      17.903                  158.722        19.339         36.345      10.087  14.340   
Saldo 31�12�2020 2.056.232  1.122.351            429.667        151.281       180.252    57.850  17.940   96.890           
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ørestad IF er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers
bestemmelser om god regnskabsskik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten aflægges i DKK.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter efter betalingsprincippet. 

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 forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant 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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning består af kontingenter og tilskud. 
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt der er sket betaling. Nettoomsætningen ind-
regnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Tilskud og øvrige indtægter
Tilskud og øvrige indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens
hovedaktiviteter. Posten indeholder kommunale tilskud og tilskud fra fonde og lignende.

Andre eksterne udgifter
Andre eksterne udgifter omfatter udgifter til salg, reklame, administration og tab på debitorer.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleudgifter
Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre udgifter til social
sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleudgift er fratrukket modtagne godtgørelser fra of-
fentlige myndigheder.

Andre driftsudgifter
Andre driftsudgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedak-
tiviteter.

Finansielle indtægter og udgifter
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-
året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter.

Skat af årets resultat
Foreningen er omfattet af fondsbeskatningsloven og er ikke skattebetalende.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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