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Forening 

Alpint Kraftcenter Danmark  

Rønnebærvej 18, 2. th.  

2840 Holte 

 

 

Hjemstedskommune: Holte 

CVR-nummer: 36588136 

Regnskabsperiode: 4. februar 2015 - 31. maj 2016 

 

Alpint Kraftcenter Danmark er stiftet den 4. februar 2015. 

 

Hovedaktivitet 

Foreningens formål er: 

 At fremme og udbrede kendskabet til alpin konkurrenceskiløb. 

At understøtte skiklubber under Danmarks Skiforbund med rekruttering og talentudvikling af alpine 

konkurrenceskiløbere. 

 At medvirke til udviklingen af dedikerede skiatleter frem mod deltagelse i international alpin skisport. 

 At medvirke til fastholdelse af junior konkurrenceskiløbere på et nationalt sportsligt niveau. 

 At samle, koordinere og udvikle alle operationelle aktiviteter under ovenstående. 

  

Bestyrelse 

Ole Norling Mathiassen, formand 

Kim Skov Jensen, kasserer 

Lars Mensal 

Niels Leth 

Jesper Lund Madsen, Danmarks Skiforbund 

 
 

Kraftcenterchef 

Henrik Oksholm 

  
 

Revisor  

Dansk Revision Roskilde 

Godkendt revisionsaktieselskab 

Køgevej 46A 

4000 Roskilde 
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Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 4. februar 2015 - 31. maj 2016 for Alpint Kraftcen-

ter Danmark. 

   

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.  

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 4. februar 2015 - 31. maj 

2016. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Holte, 23. august 2016 

 

Bestyrelsen: 

 

 

Ole Norling Mathiassen, formand 

 

 

Kim Skov Jensen, kasserer 

 

 

Lars Mensal 

 

 

Niels Leth 

 

 

Jesper Lund Madsen 
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Til kapitalejerne i Alpint Kraftcenter Danmark  

Vi har udført review af årsregnskabet for Alpint Kraftcenter Danmark for regnskabsåret 4. februar 2015 - 31. maj 

2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven og vedtægterne for Alpint Kraftcenter Danmark. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med 

den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med 

forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet 

i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder 

etiske krav. 

 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske 

regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af 

forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske 

handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 

 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de 

internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

 

Konklusion 

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

ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af 

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 4. februar 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. 

 

Roskilde, 23. august 2016 

 

Dansk Revision Roskilde 

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14678093 

 

 

 

Ewe Britt Bünsov Brøns 

Partner, Registreret revisor 
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  Perioden 4. februar - 31. maj   

     

  Indtægter   

  Tilskud fra Danmarks Skiforbund  738.591 

  Tilskud fra internationalt skiforbund  20.000 

  Kontingent fra medlemsklubber  21.000 

  Kommunale tilskud  5.000 

1  Indtægter fra løbere  204.150 

2  Indtægter fra klubber  120.630 

3  Øvrige indtægter  10.800 

  Sponsorater  67.010 

  Indtægter i alt  1.187.181 

     

  Udgifter   

4  Træningsudgifter  378.940 

  Konkurrenceafvikling  207.563 

  Støtte til atleter  113.783 

  Profilering  163.008 

  Møder og rejser  41.055 

  Administrationshonorar, kraftcenterledelse  232.034 

  Administration  11.028 

  Udgifter i alt  1.147.411 

     

  Årets resultat  39.770 

     

  der overføres til foreningens kapital.   
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  AKTIVER pr. 31. maj   

     

  Tilgodehavender  28.770 

  Tilgodehavender i alt  28.770 

     

  Nordea Bank Danmark A/S  162.138 

  Likvide beholdninger i alt  162.138 

     

  Omsætningsaktiver i alt  190.908 

     

  Aktiver i alt  190.908 

     

     

  PASSIVER pr. 31. maj   

     

  Foreningskapital   

  Saldo 4. februar 2015  0 

  Årets resultat  39.770 

  Foreningskapital i alt  39.770 

     

  Mellemregning Danmarks Skiforbund  81.590 

  Leverandører af varer og tjenesteydelser  52.999 

  Anden gæld  16.549 

  Kortfristede gældsforpligtelser i alt  151.138 

     

  Passiver i alt  190.908 
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1  Indtægter fra løbere   

     

  Træningsafgifter, deltagelse i faste træningssetup  180.000 

  Træningsafgifter, gæsteløbere  24.150 

  Indtægter fra løbere i alt  204.150 

     

2  Indtægter fra klubber   

     

  Konkurrencegebyrer  103.660 

  Deltaglse i arrangementer  4.470 

  Fysisk træning  12.500 

  Indtægter fra klubber i alt  120.630 

     

3  Øvrige indtægter   

     

  Salg af udstyr, atleter  9.200 

  Salg af udstyr, øvrige  1.600 

  Øvrige indtægter i alt  10.800 

     

4  Træningsudgifter   

     

  Sne  282.122 

  Træneruddannelse  45.112 

  Fysisk  51.706 

  Træningsudgifter i alt  378.940 
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Generelt 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og for-

eningens vedtægter. 

 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden. 

 

Generelt om indregning og måling 

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 ressourcer vil fragå forenin-

gen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 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. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og 

andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. 

 

 

 

  



Alpint Kraftcenter Danmark 
 
 
 

Anvendt regnskabspraksis 

 
 

 
 

9 

Resultatopgørelsen 

 

Indtægtskriterier 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 

regnskabsårets udgang.  

 

Omkostninger 

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

 

Omkostninger udgiftsføres i takt med foreningens betaling af omkostningerne. 

 

Skat af årets resultat 

Foreningen er ikke skattepligtig. 

 

Balancen 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår. 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter indestående i pengeinstitut. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 
 


