Tesla Owners Denmark foreningen
Højsager Plads 5, 1 th.
2500 Valby
Årsrapport:
10. September 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling
den
/

- 2021_

Dirigent:

CVR-nr. 41 67 54 89

Side 2 af 9
Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger...................................................................................................................................3
Påtegninger
Ledelsespåtegning.............................................................................................................................................4
Ledelsesberetning
Ledelsesberetning..............................................................................................................................................5
Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis.................................................................................................................................6
Resultatopgørelse..............................................................................................................................................7
Balance..............................................................................................................................................................8

CVR-nr. 41 67 54 89

Side 3 af 9

Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Tesla Owners Denmark foreningen
Højsager Plads 5, 1. th.
2500 Valby
CVR-nr.:
Regnskabsår:
Regnskabsperiode:

41 57 54 89
1. regnskab
10. september – 31. december

Bank:

Danske Bank
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Tesla Owners Denmark
foreningen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Alle beløb er i DKK.
Årsregnskabet omfatter foreningens første regnskabsperiode der går fra 10. september 2020 til 31.
december 2020.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 10.
september 2020 til 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.
Foreningen har fravalgt revision og opfylder også for det kommende regnskabsår betingelserne
herfor.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Valby, den / - 2021
Bestyrelsen

Michael Jensen

Kim Madsen
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Foreningens formål er at drive medlemsklub for ejere af teslakøretøjer og teslaentusiaster, samt anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet for 2020 udviser et resultat før skat på 33.467 kr. Foreningens balance viser en samlet
aktivmasse på 56.492 kr. Egenkapitalen udgør 33.467 kr. efter overførsel af årets resultat.
Årets resultat er tilfredsstillende.
Foreningen har fravalgt revision og opfylder også for det kommende år betingelserne herfor.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
Fremtiden
Foreningens vil fortsætte med at tilpasse aktiviteterne til de nuværende og fremtidige behov og
forventer et overskud for 2021.

CVR-nr. 41 67 54 89

Side 6 af 9

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
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 ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, 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.
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.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved kontingenter indregnes som omsætning i takt med fakturering.
Nettoomsætning for merchandise indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmidler og inventar: 3-5 år.
Aktiver med en kostpris på under 14.100 kr. per enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af
en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en
gruppevis nedskrivning, baseret på virksomhedens erfaringer fra tidligere år.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. - 31. dec. 2020
2020
Nettoomsætning ...............................................................................................
Eksterne omkostninger .....................................................................................

59.360
-24.873

Bruttoresultat .................................................................................................

34.587

Øvrige finansielle omkostninger ......................................................................

-1020

Årets resultat ..................................................................................................

33.467

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ...............................................................................................

33.467

I alt ..................................................................................................................

33.467
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Balance 31. december 2020
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ....................................................
Andre tilgodehavender......................................................................................

2020
kr.
3.900
225

Tilgodehavender i alt .....................................................................................

4.125

Likvide beholdninger .......................................................................................

52.367

Omsætningsaktiver i alt ................................................................................

56.492

Aktiver i alt .....................................................................................................

56.492
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Balance 31. december 2020
Passiver
Note
Indskud primo mv. ............................................................................…….…..
Overført resultat ............................................................................…………...

2020
kr.
0
33.467

Egenkapital i alt .............................................................................................

33.467

Leverandører af varer og tjenesteydelser .........................................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..

0
23.025

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .............................................................

23.025

Gældsforpligtelser i alt ..................................................................................

23.025

Passiver i alt ....................................................................................................

56.492
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