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Undertegnede har aflagt årsrapport for Kreds 131's Særlige Fond. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A 
samt fondens vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2021. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Skanderborg, den      8/2      2022  
 
 
 
Kredsbestyrelse 
 
 
 
 
Frank Møller Larsen 
Formand 
 
 

Annette Værum Hinkbøl 
 
 
 

Barbara Bjørnestad Kolby 
 
 
 

Pernille Eiler Hem 
 
 
 

Torben Gejl Kristensen 
 
 
 

Vivi Gottlieb Larsen 
 
 
 

 
 
 
Interne revisorer 
 
Til medlemmerne i Danmarks Lærerforening, kreds 131´s særlige fond. 
Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstateret, at fondenss midler er anvendt efter deres formål under hensyn til 
fondens vedtægter og vedtagelse på kredsens styrelsesmøder. 
 
 
 
____________________          ______________________ 
Bent Eriksen                              Ole Trøst Rasmussen 
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Til medlemmerne i Kreds 131's Særlige Fond. 
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Kreds 131's Særlige Fond for perioden 1. januar - 31. december 2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. 
 
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 International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code. 
 
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 samt foreningens vedtægter. 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 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. 
Fejlinformation 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. 
 
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 
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• 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 
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 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. 
 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Skanderborg, den       8/2        2022 

 
  
Skanderborg Revision 
Registreret Revisionsanpartsselskab 
CVR-nr.: 30607236 
 
 
Dorthe Kristiansen 
Registreret Revisor 
mne2573 
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Foreningen Kreds 131's Særlige Fond 
Møllegade 52 B 
8660  Skanderborg 

    
  E-mail: ANHI@dlf.org> 
    
  CVR-nr: 10 05 99 33 
  Stiftet: 01. maj 1986 
   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
    
Bestyrelse Frank Møller Larsen, formand 
 Annette Værum Hinkbøl 

 Barbara Bjørnestad Kolby 

 Pernille Eiler Hem 

 Torben Gejl Kristensen 

 Vivi Gottlieb Larsen 

  
Pengeinstitut Lån & Spar Bank A/S 

Højbro Plads 9 - 11 
1200 København K 
 

Revisor Skanderborg Revision 
 Registreret Revisionsanpartsselskab 

 Godthåbsvej 23-25 

 8660 Skanderborg 
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GENERELT 
Årsrapporten for Kreds 131's Særlige Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A samt fondens vedtægter. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
Opstillingsform 
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne viser fondens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
 
Indtægter 
Huslejeindtægter 
 
Omkostninger 
Omkostninger vedrørende ejendommen som indgår i resultatopgørelsen.  
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Særlige Fond afkast af værdipapirer. 
 
Skat af årets resultat 
Fonden er omfattet af Fondsbeskatningslovens § 1 stk. 1 nr. 3. Årets resultat udløser indkomstskat på kr 
71.174. 
  
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Der afskrives ikke på foreningens ejendom.  
 
Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og 
herefter foretages afskrivning baseret på aktivernes  forventede brugstid efter følgende  principper:  
 
Inventar, driftsmateriel m.v.  10- 15 år   restværdi 0 kr. 
IT- udstyr                       5 år   restværdi 0 kr. 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnes til dagsværdi. 
 
Øvrige gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.  
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 Side 8 

 1 Indtægter, udlejning ..................................................  91.200 91.200 
     

 Indtægter i alt ........................................................  91.200 91.200 
   

 2 Ejendomsskat og forsikringer .......................................  -71.315 -18.311 
 3 Forbrugsafgifter .........................................................  -24.673 -5.792 
 4 Vedligeholdelse, løbende .............................................  0 -1.723 
 5 Administrationsomkostninger .......................................  -49.092 -43.049 
 6 Afskrivninger m.v. .....................................................  -18.211 -23.639 
     

 Omkostninger i alt ..................................................  -163.291 -92.514 
   

 Resultat før finansielle poster..................................  -72.091 -1.314 
   

 7 Finansielle indtægter ..................................................  350.326 171.860 
 8 Finansieringsomkostninger ..........................................  -26.807 -40.568 
     

 Finansiering i alt .....................................................  323.519 131.292 
   

 Resultat før skat .....................................................  251.428 129.978 
   

 9 Skat af årets resultat ..................................................  -71.174 0 
     

 Årets resultat ..........................................................  180.254 129.978      

   

   Forslag til resultatdisponering:  
   Overført til "Overført resultat m.v.":  
   Overført restandel af årets resultat ...............................  180.254 129.978 
     

 Resultatdisponering i alt .........................................  180.254 129.978      
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 2021 2020 
 

 Side 9 

 10 Grunde og bygninger ..................................................  1.406.213 1.406.213 
 11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .........................  68.153 86.366 
     

 Materielle anlægsaktiver i alt ..................................  1.474.366 1.492.579      

   Anlægsaktiver .........................................................  1.474.366 1.492.579 
     

   

   Selskabsskat .............................................................  0 0 
 12 Værdipapirer .............................................................  3.211.954 2.998.277 
     

 Tilgodehavender i alt ..............................................  3.211.954 2.998.277      

 13 Likvide beholdninger ...............................................  491.702 463.690 
     

 Omsætningsaktiver .................................................  3.703.656 3.461.967      

   

 AKTIVER .................................................................  5.178.022 4.954.546      
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 PASSIVER 
   
 2021 2020 
 

 Side 10 

   Egenkapital primo ......................................................  4.939.695 4.809.718 
   Overført resultat m.v. .................................................  180.254 129.978 
     

   Egenkapital .............................................................  5.119.949 4.939.696 
     

   

 14 Leverandører af tjenesteydelser ...................................  7.500 7.250 
 15 Selskabsskat .............................................................  49.810 0 
 16 Øvrig anden gæld ......................................................  763 0 
 17 Periodeafgrænsningsposter ..........................................  0 7.600 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt .........................  58.073 14.850      

 Gældsforpligtelser ..................................................  58.073 14.850      

   

 PASSIVER ...............................................................  5.178.022 4.954.546      
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 1 Indtægter, udlejning  
 Huslejeindtægt ..........................................................  91.200 91.200 
     

 Indtægter, udlejning i alt ........................................  91.200 91.200      

   

 2 Ejendomsskat og forsikringer  
 Ejendomsskat ...........................................................  10.803 10.154 
 Forsikringer ..............................................................  9.163 8.157 
 Vedligeholdelse .........................................................  51.349 0 
     

 Ejendomsskat og forsikringer i alt ...........................  71.315 18.311      

   

 3 Forbrugsafgifter  
 Vand .......................................................................  3.149 2.768 
 Renovation ...............................................................  2.774 3.024 
 Vinterudgifter ............................................................  18.750 0 
     

 Forbrugsafgifter i alt ...............................................  24.673 5.792      

   

 4 Vedligeholdelse, løbende  
 Øvrig vedligeholdelse .................................................  0 1.723 
     

 Vedligeholdelse, løbende i alt ..................................  0 1.723      

   

 5 Administrationsomkostninger  
 Kontorartikler/tryksager ..............................................  5.624 0 
 Administrationshonorar ...............................................  35.000 35.000 
 Revision og regnskabsmæssig assistance .......................  7.750 7.250 
 Gebyr Lei registrering .................................................  718 799 
     

 Administrationsomkostninger i alt ...........................  49.092 43.049      

   

 6 Afskrivninger m.v.  
 Inventar og driftsmateriel ............................................  18.211 23.639 
     

 Afskrivninger m.v. i alt ............................................  18.211 23.639      
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 7 Finansielle indtægter  
 Udbytter, omsætningsaktiver .......................................  113.023 70.343 
 Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver ...............  237.303 101.517 
     

 Finansielle indtægter i alt ........................................  350.326 171.860      

   

 8 Finansieringsomkostninger  
 Renter, pengeinstitutter ..............................................  3.182 0 
 Gebyrer mv. .............................................................  0 2.229 
 Reg. skat udbytte - rentetillæg .....................................  0 432 
 Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver ...............  23.625 37.907 
     

 Finansieringsomkostninger i alt ...............................  26.807 40.568      

   

 9 Skat af årets resultat  
 Beregnet skat af årets resultat .....................................  71.174 0 
     

 Skat af årets resultat i alt ........................................  71.174 0      

   

 10 Grunde og bygninger  
   
 Kostpris, primo ..........................................................  1.406.213 1.406.213 
     

 Kostpris i alt  1.406.213 1.406.213 
     

 Grunde og bygninger i alt ........................................  1.406.213 1.406.213      
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 11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  
   
 Kostpris, primo ..........................................................  217.949 217.949 
     

 Kostpris i alt  217.949 217.949 
     

 Af-/nedskrivninger, primo ...........................................  -131.584 -107.945 
 Årets af-/nedskrivninger .............................................  -18.212 -23.638 
     

 Af-/nedskrivninger i alt  -149.796 -131.583 
     

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt ............  68.153 86.366      

   

   

   

 12 Værdipapirer  
 Lån & Spar Invest obligationer .....................................  1.152.530 1.172.182 
 Lån & Spar Invest Verden Select ..................................  999.973 813.777 
 Lån & Spar Invest Danske aktier ..................................  495.200 444.093 
 DK Gudme Raaschou High Yield ....................................  564.251 568.225 
     

 Værdipapirer i alt ....................................................  3.211.954 2.998.277      

   

 13 Likvide beholdninger  
 Lån & Spar Bank ........................................................  491.702 463.425 
 Mellemregning DLF.....................................................  0 265 
     

 Likvide beholdninger i alt ........................................  491.702 463.690      

   

 14 Leverandører af tjenesteydelser  
 Revisorhonorar ..........................................................  7.500 7.250 
     

 Leverandører af tjenesteydelser i alt .......................  7.500 7.250      
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 15 Selskabsskat  
 Selskabsskat, primo ...................................................  0 9.265 
 Udbytteskat ..............................................................  -21.364 0 
 Skat af årets resultat ..................................................  71.174 0 
 Betalt indkomstskat i regnskabsåret ..............................  0 -9.697 
 Renter selskabsskat ...................................................  0 432 
     

 Selskabsskat i alt ....................................................  49.810 0      

   

 16 Øvrig anden gæld  
 Mellemregning DLF kreds 131 ......................................  763 0 
     

 Øvrig anden gæld i alt .............................................  763 0      

   

 17 Periodeafgrænsningsposter  
 Periodeafgrænsningsposter ..........................................  0 7.600 
     

 Periodeafgrænsningsposter i alt ..............................  0 7.600      

   

 

 


