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Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Hvidovre Atletik & Motion
Sollentuna Alle 1
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CVR-nr.: 33 83 34 07
Regnskabsår: 01.01 - 31.12
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Tom Engvang Lange Dons
Jeppe Slot Stauning

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Hvidovre Atletik & Motion

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Hvidovre

Atletik & Motion.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 25. maj 2021

Bestyrelsen

Martin Roald-Arbøl
Formand

Tom Engvang Lange Dons Jeppe Slot Stauning
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Hvidovre Atletik & Motion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Hvidovre Atletik & Motion

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hvidovre Atletik & Motion for regnskabsåret  01.01.20 -

31.12.20, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 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.

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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Hvidovre Atletik & Motion

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 revi-

sionspåtegning 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 forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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 reak-

tion 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 forår-

saget 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 ud-

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-

cere 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, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
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Hvidovre Atletik & Motion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

ner 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, her-

under eventuelle betydelige 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 ledelsesberetnin-

gen 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

OVERTRÆDELSE AF SKATTELOVGIVNINGEN

I strid med skattelovgivningen er der i årets løb udbetalt skattefrie godtgørelser uden at

kravene hertil er opfyldt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Aarhus, den 25. maj 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Casper Jensby

Statsaut. revisor
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Hvidovre Atletik & Motion

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i at dyrke og udbrede kendskab til atletik og motion på både

elite- og breddeplan.

Usædvanlige forhold

Foreningens drift og likviditet er i 2020 negativt påvirket af spredningen af coronavirus

(COVID-19). Det er endnu uvist, hvordan coronavirus vil påvirke omsætningen og

indtjeningen i 2021. Foreningen har påbegyndt en tilpasning af dets omkostninger samt

igangsat søgning af relevante støtteordninger. Det er ledelsens forventning, at situationen

normaliseres senere på året, og at foreningen ikke vil have behov for tilførsel af kapital. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK -390.768 mod DKK

-55.279 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på DKK -301.501.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Hvidovre Atletik & Motion

Resultatopgørelse

2020 2019

Note DKK DKK

3 Nettoomsætning 2.242.936 2.757.869

Andre driftsindtægter 185.459 0
4 Arrangementsudgifter -146.324 -556.906
5 Sociale aktiviteter -13.936 -82.814
6 Eliteomkostninger -318.194 -607.520
7 Personaleomkostninger -1.516.755 -691.254
8 Træningslejre -26.059 -195.441
9 Tilskud til medlemmer -45.010 -14.404

10 Materialer -485.854 -428.073
11 Lokaleomkostninger -3.428 -11.136
12 Administrationsomkostninger -211.985 -66.694
13 Øvrige kapacitetsomkostninger -19.895 -141.302

Andre eksterne omkostninger i alt -2.308.986 -1.548.304

Resultat før af- og nedskrivninger -359.045 -37.675

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -29.949 -14.604

Resultat før finansielle poster -388.994 -52.279

14 Finansielle omkostninger -1.774 -3.000

Finansielle poster i alt -1.774 -3.000

Årets resultat -390.768 -55.279

Forslag til resultatdisponering

Egenkapital -390.768 -55.279

I alt -390.768 -55.279

9



 

 

 

Hvidovre Atletik & Motion

Balance

AKTIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Indretning af lejede lokaler 98.857 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.259 33.190

15 Materielle anlægsaktiver i alt 116.116 33.190

Anlægsaktiver i alt 116.116 33.190

16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 73.637 124.330
17 Andre tilgodehavender 0 63.252

Periodeafgrænsningsposter 0 9.482

Tilgodehavender i alt 73.637 197.064

Indestående i kreditinstitutter 235.334 127.928

18 Likvide beholdninger i alt 235.334 127.928

Omsætningsaktiver i alt 308.971 324.992

Aktiver i alt 425.087 358.182
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Hvidovre Atletik & Motion

Balance

PASSIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Egenkapital -301.501 89.267

Egenkapital i alt -301.501 89.267

19 Anden gæld 75.710 70.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 75.710 70.000

19 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 10.000 20.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 186.368 109.445

20 Anden gæld 336.714 14.169
21 Periodeafgrænsningsposter 117.796 55.301

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 650.878 198.915

Gældsforpligtelser i alt 726.588 268.915

Passiver i alt 425.087 358.182
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Hvidovre Atletik & Motion

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Egenkapital
Egenkapital

i alt

Egenkapitalopgørelse for 01.01.20 - 31.12.20

Saldo pr. 01.01.20 89.267 89.267
Forslag til resultatdisponering -390.768 -390.768

Saldo pr. 31.12.20 -301.501 -301.501
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

1. Usædvanlige forhold

Foreningens drift og likviditet er i 2020 negativt påvirket af spredningen af coronavirus

(COVID-19). Det er endnu uvist, hvordan coronavirus vil påvirke omsætningen og

indtjeningen i 2021. Foreningen har påbegyndt en tilpasning af dets omkostninger samt

igangsat søgning af relevante støtteordninger. Det er ledelsens forventning, at situationen

normaliseres senere på året, og at foreningen ikke vil have behov for tilførsel af kapital. 

2. Særlige poster

Særlige poster er indtægter og omkostninger, der er særlige på grund af deres størrelse og

art. Der har i regnskabsåret været følgende særlige poster:

Særlige poster:
Indregnet i
resultatopgørelsen under:

2020
DKK

2019
DKK

Modtaget DIF Corona-
hjælpepulje Andre driftsindtægter 185.459 0

I alt 185.459 0

3. Nettoomsætning

Kontingenter atletik 0-24 år 258.964 258.130
Kontingenter atletik 25+ 87.998 34.661
Kontingenter motionister 0-24 år 0 129
Kontingenter motionister 25+ 59.346 47.868
Kontingenter passive 5.855 6.138
Kontingenter motionscenter og crossfit 1.072.015 1.001.190
Kommunalt aktivitetstilskud 295.904 219.090
Kommunalt tilskud, diverse puljer 307.500 448.030
Brugerbetaling, træningslejre 1.000 196.393
Arrangementsindtægter, banestævner 83.189 309.060
Arrangementsindtægter, motionsløb -5.659 122.049
Sponsorindtægter 0 6.000
Øvrige indtægter 76.824 109.131

I alt 2.242.936 2.757.869
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

2020 2019
DKK DKK

4. Arrangementsudgifter

Banestævner, inde 84.192 101.250
Banestævner, ude 57.422 341.951
Motionsløb 4.710 113.705

I alt 146.324 556.906

5. Sociale aktiviteter

Præmiefester 5.887 43.588
Klubaften 0 7.214
Andre sociale aktiviteter 8.049 32.012

I alt 13.936 82.814

6. Eliteomkostninger

Elitetræner atletik 129.446 268.812
Fælles eliteomkostninger 22.500 111.242
Individuelle eliteomkostninger 166.248 227.466

I alt 318.194 607.520
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

2020 2019
DKK DKK

7. Personaleomkostninger

Lønomkostninger 1.150.269 364.780
Træneromkostninger atletik 0-24 år 269.035 264.155
Træneromkostninger atletik 25+ 25.319 11.760
Træneromkostninger veteran 48.951 11.440
Træneromkostninger motion 0 19.675
Trænerkurser 2.000 0
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre 11.318 0
ATP-bidrag (arbejdsgiverandel) 4.734 2.272
AER-bidrag 5.129 2.096
Kursusomkostninger 0 15.076

I alt 1.516.755 691.254

8. Træningslejre

Påsketræningslejr 0 182.805
Øvrige træningslejre 26.059 12.636

I alt 26.059 195.441

9. Tilskud til medlemmer

Tilskud til behandling 0 4.720
Tilskud til klubtøj 45.010 9.684

I alt 45.010 14.404
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

2020 2019
DKK DKK

10. Materialer

Materialer 60.265 49.521
Materialer og udstyr, motionscenter 224.899 152.552
Reparation og vedligeholdelse 200.690 226.000

I alt 485.854 428.073

11. Lokaleomkostninger

Omkostninger til hallen 2.824 8.995
Reparation og vedligeholdelse 604 2.141

I alt 3.428 11.136

12. Administrationsomkostninger

Hjemmeside 3.092 1.746
Gebyr økonomiprogram 10.316 10.185
Mindre nyanskaffelser 27.620 0
Telefon og internet 4.156 12.750
Porto og gebyrer 10.259 2.976
Revisorhonorar 27.500 0
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 52.767 0
Konsulentassistance 28.000 8.954
Kontingenter 31.473 28.360
Møder, bestyrelse, generalforsamling m.v. 14.402 250
Reklameomkostninger, motionscenter 0 973
Statistik og publikationer 2.400 500

I alt 211.985 66.694
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

2020 2019
DKK DKK

13. Øvrige kapacitetsomkostninger

Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg 12.490 129.437
Indgået på tidligere konstaterede tab på tilgodehavender 0 -7.680
Nedskrivninger på tilgodehavender fra salg 7.405 19.545

I alt 19.895 141.302

14. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 300 169
Valutakurstab 615 0
Gebyrer m.v. 859 2.831

I alt 1.774 3.000

15. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Indretning af
lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.01.20 0 47.794
Tilgang i året 112.875 0

Kostpris pr. 31.12.20 112.875 47.794

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.20 0 -14.604
Afskrivninger i året -14.018 -15.931

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.20 -14.018 -30.535

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20 98.857 17.259
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

31.12.20 31.12.19
DKK DKK

16. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 100.587 143.875
Nedskrivning på tilgodehavender -26.950 -19.545

I alt 73.637 124.330

17. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 0 6.000
Tilgodehavende tilskud DAF 0 57.252

I alt 0 63.252

18. Likvide beholdninger

Danske Bank, atletikkonto 115.392 13.055
Danske Bank, motionskonto 119.942 114.873

I alt 235.334 127.928

19. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.20

Gæld i alt
31.12.19

Anden gæld 10.000 20.000 85.710 90.000

I alt 10.000 20.000 85.710 90.000
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

31.12.20 31.12.19
DKK DKK

20. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 220.764 10.346
ATP og andre sociale ydelser 2.177 757
Feriepenge 8.165 2.912
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 5.608 0
Øvrig anden gæld 100.000 0
Renter 0 154

I alt 336.714 14.169

21. Periodeafgrænsningsposter

Forudmodtagne kontingentindtægter 70.296 55.301
Forudmodtaget sponsorbidrag, Hvidovre Kommune 47.500 0

I alt 117.796 55.301
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

22. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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 ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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 nedenfor for hver

enkelt regnskabspost.

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.

TILSKUD

Tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at

tilskuddet vil blive modtaget.

Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes forholdsmæssigt i resultatopgørelsen

over den periode, hvori de tilskudsberettigede omkostninger omkostningsføres. Tilskuddene

indregnes under nettoomsætningen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Kontingentindtægter indregnes over medlemsperioden. Kontingentindtægterne måles til

salgsværdien af det fastsatte vederlag.
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Hvidovre Atletik & Motion

Noter

22. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Arrangementsindtægter/brugerbetalinger og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i

takt med afholdelse af arrangementerne. Indtægterne måles til salgsværdien af det fastsatte

vederlag.

Sponsorindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af tjenesteydelserne.

Sponsorindtægterne måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

aktiviteter, herunder indtægter fra corna-hjælpepulje.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til arrangementer, salg og reklame, ad-

ministration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskriv-

ninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over

aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Indretning af lejede lokaler 5 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet

brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.

Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i

afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.
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Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregn-

skabet.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt andre anlæg,

driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i

kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
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Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og

låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden

på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

23



 

 

 

Hvidovre Atletik & Motion

Noter

22. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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