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BESTYRELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Girltalk.dk
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis på side 13 og foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stillinger pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Der er efter regnskabsåres afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

________________________
Anna Bjerre

Bestyrelse
________________________
Pia Allerslev
Formand

________________________
Ole Hessel

________________________
Caleb Wilson

________________________
Heidi Krumhardt

________________________
Helle Rabøl

________________________
Charlotte Dyhr

________________________
Andreas Hjorth Frederiksen
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København, den 25. maj 2021
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen i Girltalk.dk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Girltalk.dk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på
grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side
14.

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 regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 14. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
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 forenin-gen, 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.
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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 14.
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Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisio-nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklu-sion 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 års-regnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 25. maj 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Martin Dahl Jensen
Statsautoriseret revisor

Penneo dokumentnøgle: HJWD4-H268I-LNGCM-E5G77-QGD7O-4SMNC

•
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisions-handlinger, 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
usikker-hed 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 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 foreningen 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.
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LEDELSESBERETNING
Årets højdepunkter
Det forgangne år blev meget anderledes end forventet. Rigtig mange af de planlagte events, foredrag
og andre udadgående aktiviteter måtte vi aflyse, udskyde eller ændre til et online format. 2020 blev
også et år, hvor vi i rekordfart måtte omstille os til at arbejde online i sekretariatet samt mødes med
de frivillige online.

I 2020 påbegyndte vi vores samarbejde med Nordea Fonden om at etablere EmpowR i 5 kommuner, og
da vi i forvejen er i 5 kommuner igennem samarbejdet med Foreningen Østifterne har GirlTalk i 2020
været aktiv med EmpowR i mere end 10 kommuner, og vi har samtidig etableret et samarbejde med
Region Syddanmark om EmpowR online. Nogle af målsætningerne for 2020 i EmpowR har vi måttet
udskyde til 2021, mens at vi i stedet har kunnet arbejde på at sikre det organisatoriske grundlag for
udvidelserne i EmpowR.
Vi fik også etableret et samarbejde med Ole Kirks Fond om projektet Sisterhood, der er et
vidensprojekt med fokus på at udvikle indsatser til unge kvinder i alderen 15-18 år ud fra en afdækning
af deres egne tanker, ønsker og behov for dette. Igennem Sisterhood har vi givet de unge piger en
stemme, som vi tager meget seriøst, og vi glæder os til i 2021 at udvikle indsatser, som er målrettet
denne aldersgruppe, og hvor vi har haft pigerne inddraget i udviklingen af indsatserne.
I ungerådgivningen har vi haft fokus på kvalitetsudvikling, samtidig med at vi arbejder på at udvide
vores kapacitet i rådgivningen. Dette gør vi i samarbejde med Det Obelske Familiefond samt Spar Nord
Fonden, der også er med til at støtte vores arbejde i rådgivningen. Covid-19 har givet os nogle
benspænd i den forbindelse, da oplæringen af nye frivillige har været udfordret af restriktionerne, men
vi er kommet godt i mål i forhold til mange af målsætningerne, og vi har i samarbejde med fondene
udskudt nogle af målsætningerne til 2021. Et af de store højdepunkter i ungerådgivningen var, da vi
kunne fejre vores genakkreditering fra RådgivningsDanmark i august. Det er et vigtigt kvalitetsstempel
for os og en vigtig proces at have øjne på udefra, der kan være med til at kvalificere vores arbejde.
Under nedlukningen i foråret besluttede vi at starte et nyt initiativ til pigerne, hvor de kunne skrive til
GirlTalk med deres tanker om stort og småt i forbindelse med nedlukningen og få feedback og
rådgivning tilbage i et brevkasseformat. Initiativet hedder Pigetanker, og er organisatorisk lagt under
ungerådgivningen. I øjeblikket søger vi midler til at fortsætte udviklingen af Pigetanker, da der har
været stor respons hos målgruppen på indsatsen, og vi glæder os til at udvikle og kvalitetssikre
Pigetanker yderligere i 2021.
GirlTalk har i en årrække haft et samarbejde med Spar Nord Fonden om #seriøst kampagnen, som har
fokus på relationen mellem forældre og deres teenagepiger under overskriften; Tag din teenagedatter
seriøst. Samarbejdet har ført til mange spændende initiativer rundt omkring på Sjælland i samarbejde
med Spar Nords lokale banker. I 2020 har det været vanskeligt at gennemføre de planlagte foredrag og
events, men heldigvis har vi fået mulighed for at fortsætte samarbejdet i 2021, hvor vi kan samle op på
de planlagte initiativer på Sjælland samt sætte fokus på Nordjylland. GirlTalk er nemlig samtidig i gang
med at etablere en lokalafdeling i Aalborg med fokus på det nordjyske område. Dette initiativ er
kommet i stand igennem et samarbejde mellem GirlTalk, Aalborg Kommune, Spar Nord Fonden samt
Det Obelske Familiefond, og vi glæder os meget til at lancere åbningen i 2021.
GirlTalks #seriøs rådgivning, som er rådgivning til forældre og fagfolk omkring deres teenagepiger er i
en støt udvikling, og vi får meget positiv respons tilbage fra de voksne, der har kontaktet rådgivningen.
I 2021 vil vi have fokus på at sikre kendskabet til rådgivningen hos målgruppen i højere grad, så flere
forældre kan få den støtte og hjælp, de har brug for i forhold til deres unge piger.
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2020 blev året, hvor vi fik etableret online samtalegrupper i EmpowR regi, vi fik udviklet et koncept
for, hvordan de frivillige i ungerådgivningen kan foretage rådgivning hjemmefra, mens vi fortsat sikrer
kvaliteten i arbejdet, og vi fik udviklet metoder til at lave webinarer, så en del af GirlTalks
uddannelsesforløb kan foretages som e-learning.

8

GirlTalk har fortsat fokus på at nå ud med vores budskaber igennem samarbejdet med vores
ambassadører. I årets løb lancerede vi RAMT kampagnen, hvor ambassadørerne er med til at nedbryde
tabuer og støtte op om GirlTalks arbejde på de sociale medier, når de fortæller om, hvordan man kan
være RAMT på forskellige måder i livet. GirlTalks advisoryboard har også været aktive i løbet af året
med fokus på, hvordan GirlTalk sikrer en økonomisk bæredygtighed i fremtiden.

I 2020 har GirlTalk også haft stor fokus på at udvikle vores kommunikationsafdeling og arbejdet med de
sociale medier. GirlTalk er til stede på Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin og driver en podcast,
der sætter fokus på at diskutere de vigtige emner, udfordringer og dilemmaer, som piger og unge
kvinder møder i dagligdagen samt diskutere de samfundsmæssige vilkår, der er forbundet hermed. Vi
har også igangsat et arbejde, hvor vi gerne vil invitere flere med i arbejdet for de unge piger og sikre
økonomien i vores arbejde den vej. I 2021 fortsætter vi dette arbejde, som har fokus på at flere private
bidragsydere bliver en del af GirlTalk – blandt igennem telemarketingkampagner, og at vi kommer til at
indgå flere virksomhedssamarbejder i 2021. Vi kan dog mærke, at covid-19 er en udfordring for mange i
denne forbindelse, men vi tror på, at det vil se lysere ud i 2021.
Årets indsamlinger
GirlTalk har i 2020 samlet ind via hjemmesiden www.seriøst.dk, via online markedsføring på Facebook
og Linkedin, via nyhedsbreve og via de events og foredrag, vi fik mulighed for at afholde i 2020.
GirlTalk har også en indsamlingsboks i Tax Free shoppen, Heinemann Retail i Kastrup Lufthavn, hvor vi
samler ind. Den har dog på grund af covid-19 i det meste af 2020 været sløjfet.
Økonomi
Midlerne til GirlTalk er i 2020 kommet fra en række fonde, igennem bevilligede puljemidler fra
Socialstyrelsen og Socialreserven, igennem virksomhedssamarbejder og fra erhvervsklubber, fra
kommunale samarbejdsaftaler og fra egen indtægtsgivende virksomhed samt igennem private
bidragsydere. Alle midler anvendes omhyggeligt til formålet, og vi har i GirlTalk meget fokus på, at
indtægterne anvendes sparsommeligt og mest effektivt.
Vi er i 2020 gået ud med et fornuftigt overskud, selvom en del af GirlTalks ikke-øremærkede indtægter
i 2020 er blevet overført til konkrete udviklingsprojekter i 2021. Disse midler samt modtagne
øremærkede fondsmidler til 2021 er ikke indtægtsført i 2020, men kan findes i balancen i stedet.
Overskuddet anvendes til fortsat konsolidering af GirlTalk, så vi sikrer vores sikkerhedsmargen i forhold
til driften, som er udvidet siden 2019 på grund af øgede aktiviteter i forhold til at opfylde vores formål.
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Selvom vi i GirlTalk ikke har afholdt nær så mange foredrag og events, hverken internt eller eksternt,
som vi plejer, lykkedes det os dog at afholde en TALK i samarbejde med TV2 play, hvor SKAM-stjernen
Ulrikke Falch og kultursociologen Emilie Van Hauen i juni måned delte ud af deres erfaringer og viden.
Eventet var fuldt booket og satte fokus på perfektshedskulturen og de udfordringer, som sociale medier
bidrager med i den sammenhæng. Vi fik også afholdt et internt frivilligarrangement i august, og vi nød
meget at kunne samles og fejre vores frivillige og de vigtige milepæle, vi har nået i GirlTalk.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2020

2019

kr.

kr.

INDTÆGTER
..............................................................................................................................................
1
7.294.479
5.074.587

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-5.626.083
-3.588.672
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
3
-276.707
-274.171
Aktivitetsomkostninger
..............................................................................................................................................
4
-929.778
-375.900
Ejendomsomkostninger
..............................................................................................................................................
5
-194.635
-177.855

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR FINANSIELLE POSTER
267.276
657.989
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Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
33.939
0
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-1.766
-34.834

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
299.449
623.155
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
299.449
623.155

I..............................................................................................................................................
ALT
299.449
623.155
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2020
kr.

2019
kr.

Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
10.000
10.000
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
10.000
10.000

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
600
0
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
16.224
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
16.824
0

Penneo dokumentnøgle: HJWD4-H268I-LNGCM-E5G77-QGD7O-4SMNC

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
9.367.840
5.985.115

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
9.394.664
5.995.115

AKTIVER
..............................................................................................................................................
9.394.664
5.995.115

PASSIVER

Egenkapital
..............................................................................................................................................
3.639.108
3.015.953
Årets
..............................................................................................................................................
resultat
299.449
623.155

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
6
3.938.557
3.639.108

Feriepengeindefrysning
..............................................................................................................................................
276.660
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
276.660
0

Forudmodtaget
..............................................................................................................................................
indtægter
4.055.000
2.000.000
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
148.707
0
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
7
972.665
356.007
Deposita
..............................................................................................................................................
3.075
0
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
5.179.447
2.356.007

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
5.456.107
2.356.007

PASSIVER
..............................................................................................................................................
9.394.664
5.995.115
Eventualposter mv.

8

11

NOTER
2020
kr.

2019
kr.

Note

7.294.479

5.074.587
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Indtægter
1
Fondsbevillinger
..............................................................................................................................................
4.181.399
3.701.336
Private
..............................................................................................................................................
bidragsydere
29.908
128.968
Foredrag
..............................................................................................................................................
11.983
138.614
Psykologtilbud
..............................................................................................................................................
og konsulentbistand
43.600
62.300
Medlemskontingenter
..............................................................................................................................................
13.979
62.401
ULFRI
..............................................................................................................................................
301.272
258.289
PUF
..............................................................................................................................................
200.460
209.191
Tilskud
..............................................................................................................................................
fra Socialstyrelsen
300.000
0
Momskompensation
..............................................................................................................................................
24.455
46.898
Arrangementer
..............................................................................................................................................
og salg i webshop
2.187.423
69.590
Udført
..............................................................................................................................................
arbejde
0
397.000

Personaleomkostninger
2
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
4.952.716
3.429.113
Pensioner
..............................................................................................................................................
312.703
0
Omkostninger
..............................................................................................................................................
til social sikring
70.858
80.228
Kurser
..............................................................................................................................................
302.615
60.494
Øvrige
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
68.077
70.253
Regulering,
..............................................................................................................................................
feriepengeforpligtelser
212.312
133.231
Lønrefusioner
..............................................................................................................................................
-293.198
-184.647
5.626.083

3.588.672

Administrationsomkostninger
3
Støtteevents
..............................................................................................................................................
8.428
74.481
It-omkostninger
..............................................................................................................................................
88.424
38.385
Kontorartikler
..............................................................................................................................................
19.959
44.701
Fragt
..............................................................................................................................................
og porto
6.592
43.627
Forsikringer
..............................................................................................................................................
og kontingenter
107.151
53.907
Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
assistance
27.220
5.288
Øvrige
..............................................................................................................................................
omkostninger
18.933
13.782
276.707

274.171

Aktivitetsomkostninger
4
Chat-omkostninger
..............................................................................................................................................
20.046
43.591
Webside-omkostninger
..............................................................................................................................................
0
45.801
SMS
..............................................................................................................................................
chat
141.862
47.968
Omkostninger
..............................................................................................................................................
til foredrag
24.682
69.718
Rejseomkostninger
..............................................................................................................................................
19.442
79.750
EmpowR
..............................................................................................................................................
105.395
43.822
Konsulent
..............................................................................................................................................
0
12.350
Rådgivning
..............................................................................................................................................
og anden assistance
260.625
0
#Seriøs
..............................................................................................................................................
21.550
3.739
Pigetanker
..............................................................................................................................................
1.387
0
Webshop
..............................................................................................................................................
og varekøb
0
29.161
Annoncer
..............................................................................................................................................
og reklamer
329.279
0
Repræsentation
..............................................................................................................................................
5.510
0
929.778

375.900

12

2020
kr.

2019
kr.

Ejendomsomkostninger
5
Husleje
..............................................................................................................................................
inkl. varme og el
194.635
177.855
194.635

177.855

Egenkapital
6
Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar
3.639.108
3.015.953
Årets
..............................................................................................................................................
resultat
299.449
623.155
3.938.557

3.639.108

972.665

356.007

Eventualposter mv.
Foreningen har indgået huslejekontrakter. Opsigelsesperioden på lejemålet udgør 3 måneder
og den samlede huslejeforpligtelse udgør t.kr. 29.

8
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Anden gæld
7
A-skat
..............................................................................................................................................
og AM-bidrag
651.392
0
ATP
..............................................................................................................................................
og sociale omkostninger
12.875
0
Feriepengeforpligtelse
..............................................................................................................................................
287.431
356.007
Skyldige
..............................................................................................................................................
omkostninger
20.967
0
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Girltalk.dk for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er
beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter aktivitets,- ejendoms,- og administrationsomkostninger mv.
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 indtægter- og omkostninger indeholder renteindtægter- og omkostninger samt realiserede
og urealiserede kursgevinster. Finansielle idntægter- og omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
BALANCEN
Varebeholdninger
Varelager måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med
færdigørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget.

fradrag

af

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
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Tilskud
Tilskuddene indregnes i det omfang, de kan henføres til de afholdte aktiviteter og er blevet udbetalt i
regnskabsperioden.

Andreas Hjorth Frederiksen

Pia Allerslev Uth

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-872519363442

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-751757363435

IP: 80.62.xxx.xxx
2021-05-27 07:19:28Z

IP: 176.22.xxx.xxx
2021-05-27 07:31:30Z

Heidi Krumhardt Mortensen

Ole Hessel

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-005573809384
IP: 87.52.xxx.xxx

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-861296421635
IP: 87.49.xxx.xxx

2021-05-27 07:36:06Z

2021-05-27 09:18:47Z

Caleb Wilson

Charlotte Nørholm Dyhr

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-550085467500
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-05-27 19:57:48Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-162365326150
IP: 77.241.xxx.xxx
2021-05-29 14:54:59Z

Anna Bjerre Thorsteinsson

Helle Rabøl Hansen

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-874887902782
IP: 213.32.xxx.xxx

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-863483622389
IP: 88.83.xxx.xxx

2021-05-30 19:23:08Z

2021-06-01 07:30:06Z
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