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Kredsoplysninger

Kredsen Kolding  Lærerkreds  og Særlig  fond

Jernbanegade  3, 1.

6000  Kolding

CVR-nr.:  69 21 56 IO

Stiftet:  1. decernber  1982

Hjemsted:  Kolding

Regnskabsår:  OI.OI  - 31.12

Bestyrelse Ravi  Willesen

Karen  Vestergaard

Helle  Boysen  Billund

Lone  Heldt

Anders  Grubach

Klaus  Rømer

Revision Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Damhaven  5D, 1. sal

7100  Vejle

CVR-nr.  32 89 54 68
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Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  1. januar  2021 til  31. december  2021 for Kol-

ding  Lærerkreds  og Særlig  Fond.

Arsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  god  regnskabsskik,  jf. lov om fonde  og visse  for-

eninger.

Det  er vores  opfattelse  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af kredsens  aktiver  og  passiver,

finansiene  stilling  og  resultat.

Ledelsesberetnjngen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en  retvisende  redegørelse  for de forhold,  beret-

ningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsarn1ingens  godkendelse.

Kolding,  den  10.  marts  2022

Bestyrelse:

Ravi  Winesen

Formand

Karen  Vestergaard

Næstformand

Helle  Boysen  Billund

Kasserer

Anders  Grubach Klaus  Rømer Lone  Heldt

(3«:IEnH0Lm
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Kolding  Lærerkreds  og  Særlig  fond

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Kolding  Lærerkreds  og Særlig  Fond  for  regnskabsåret  01.01.21  -

31.12.21  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Års-

regnskabet  udarbejdes  efter  god  regnskabsskik,  jf. lov  om  fonde  og visse  foreninger.

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

og  finansielle  stilIling  pr. 31.12.21  samt  af  resultatet  af  foreningens  aktiviteter  for  regnskabsåret

01.01.21  -  31.12.21  i overensstemrnelse  med  god  regnskabsskik,  jf. lov  om  fonde  og visse  forenin-

ger.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og de

yderligere  krag  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 Accou-

ntants'  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 overens-

stemmelse  med  god  regnskabsskik,  jf. lov  om fonde  og visse  foreninger.  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  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at  vurdere  foreningens  evne  til  at  fort-

sætte  driften;  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant;  sarnt  at  udarbejde

årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medrnindre  ledelsen  enten  har

til  hensigt  at likvidere  foreningen,  indstine  driften  ener 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  ener  fejl  og  kan  betragtes  som  væsent-

lige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  eller  sarnlet  har  indflydelse  på  de økono-

miske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af årsregnskabet.

[:4EIEr?H0Lm
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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  pro-

fessionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reaktion  på

disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligi.  og egnet  til  at danne  grundlag  for

vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af besvigel-

ser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvigelser  kan  omfatte

sarnmensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  ener  tilsidesættelse  af

intern  kontrol.

ø Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for  at  kunne  udforme  re-

visionshandlinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for  at  kunne  udtrykke

en  konklusion  om  effeki.iviteten  af foreningens  interne  kontrol.

*  Tager  vi  stilling  til, om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af  bestyrelsen,  er passende,

samt  om  de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyl;tede  oplysninger,  som  bestyrelsen  har  udarbej-

det,  er rimelige.

*  Konkluderer  vi, om  bestyrelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabsprin-

cippet  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  dritten.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en  væsentlig  usikker-

hed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  oprnærksom  på oplysninger  herom  i årsregnskabet

eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklusion.  Vores  kon-

klusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til  datoen  for  vores  revisionspå-

tegning.  Fremtidige  begivenheder  ener  forhold  kan  dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere

kan  fortsætte  driften.

ø Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af årsregnskabet,  herunder

noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de  underliggende  transaktioner  og  begi-

venheder  på  en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  binede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den  tidsmæs-

sige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsrnæssige  observationer,  herunder  eventuelle

betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

€ EH:nHOLm
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for 1edelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  1edelsesberetningen,  og vi  udtrykker  ingen  form

for konklusion  med  sikkerhed  om  1edelsesberetningen.

I tilknyl;ning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetningen  og i

den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er vaesentligt  inkonsistent  med  årsregnskabet  el-

ler  vores  viden  opnået  ved  revisionen  elIler på  anden  måde  synes  at indeholde  væsentlig  fejlinforma-

tion.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysninger  i

henhold  til  god  regnskabsskik,  jf. lov  om  fonde  og visse  foreninger.

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

med  årsregnskabet  og  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  krav  om  god  regnskabsskik,  jf. lov  om

fonde  og visse  foreninger.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Vejle,  den  10.  marts  2022

Beierholm
Statsautoziseret  Revisionsaktieselskab

CVR-nr.  32 89 54 68

Marianne  Christoffersen

Statsaut.  revisor
MNE-nr.:  mne34133

t3«:1«:nH0Lm
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Kredsens  aktiviteter  består  i servicering  og  bistand  (pædagogisk,  økonomisk  og  tjenstligt)  til  kred-

sens  medlemmer  samt  formuepleje  og  investering  i værdipapirer.

Udviklingen  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Årets resultat  anses  for  tilfredsstillende.  Kredsens  likviditet  har  udviklet  sig  som  forventet,  når  der

henses  til  resultatet.

Begivenheder  efter  regnskabsårets  afslutning

Der  er efter  regnskabsårets  afslutning  ikke  indtruffet  begivenheder,  som  væsentlig  vil  kunne  på-

virke  Kredsens  finansielle  stilling.

ncøcm-tocm
VI S K A BE  FI B ALA  N C E
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Kolding  Lærerkreds

Resultatopgørelse  for  perioden

1.  januar  til  31.  december

Kontingentindtægter

Indtægter  i alt

Ydelser  m.v.

Styrelse  og  tillidsrepræsentanter

Medlemmer

Administrationsomkostninger

Lokaleomkostninger

Resultat  før  renter

Finansielle  indtægl.er

Finansiene  omkostninger

Resultat  før  skat

Skat

ÅRETS  RESULT  AT

Note

1

2

3

4

5

6

9

2021

kr.

2.565.505

2.565.505

1.865.845

23. 042

24. 503

107.814

245.818

298.483

79.675

3.468

374.690

4.547

370.143

2020

kr.

2.566.079

2.566.079

1.970.538

44.960

53.700

180.186

236.730

79.965

70.807

1.657

149.115

3.541

145.574

€ EIEnHOLm
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Balance

pr.  31.  december

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Finansielle  anlægsaktiver

Depositum  husleje

Værdipapirer

Indestående  i Særlig  Fond  iflg.  eget  regnskab

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Note 2021

kr.

32.212

2.129.030

5.451.825

7.613.067

2020

kr.

32.212

2.073.794

5.300.262

7.406.268

ANLÆGSAKTIVER  I ALT 7.613.067 7.406.268

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Menemregning  -  Særlig  Fond

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER  I ALT

10

103.326

25.893

o

129.219

1l 883.955

1.013.174

70.124

8.877

4.171

83.172

668.689

751.861

AKTIVER  I ALT 8.626.241 8.158.129

€ ElEnHOLm
SKA8ER  BALANCE



g

PASSIVER

EGENKAPIT  AL

Egenkapital  primo

Årets  resultat

Kredsens  egenkapital  ultimo

Balance

pr.  31.  december

Note 2021

kr.

1. 956.888

370.143

2. 327.031

2020

kr.

1.811.314

145.574

1.956.888

Særlig  Fonds  egenkapital

Egenkapital  iflg.  eget  regnskab

EGENKAPIT  AL  I ALT

5.451.825

7.778.856

5.300.262

7.257.150

HENSATTE  FORPLIGTELSER

Hensat  til  jubilæum

Hensat  til  timerefusion

HENSATTE  FORPLIGTELSER  I ALT

12 203.743

567.667

771.410

203.743

569.278

773.021

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede  gældsforpligtelser

Selskabsskat

Anden  gæld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

13

1.525

64.671

9.779

75.975

o

118.179

9.779

127.958

GÆLDSFORPLIGTELSER  I ALT 75.975 127.958

PASSIVER  I ALT 8.626.241 8.158.129

Eventualposter

Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

€ EIEnHOLm
VI  SKABER  BALANCE
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Noter

Note  1.  Kontingentindtægter

Kontingentindbetalinger  i året

Note  2. Ydelser  m.v.

Timerefusion

Refusion  AKUT-FOND

Honorar  A-indkomst

Refusion  AKUT-FOND

Kørsel  og  diæter

Refusion  AKUT-FOND

Note  3. Styrelse  og  tillidsrepræsentanter

Kredsaktiviteter

Tinidsrepræsentantskurser/møder

Refusion  AKUT-FOND

Note  4. Medlemmer

Kurser  og  medlemsarrangementer

Pensionister

Skoleklubber

Pulje  til  psykologhjælp

Medlernmer  AKUT-FOND

Generalforsarnling

Medlemsinformation

€ El €:nHOLm
VI  S K A B E R B A LAN  C E

2021

kr.

2020

kr.

2.565.505

2.565.505

2.566.079

1.712.990

-171.900

376.333

- 57.050

13.372

- 7.900

1.865.845

1.759.526

-158.640

413.665

- 50.700

16.687

-10.OOO

19.935

111.767

-108.660

23.042

22.212

47.4E1ei

-24.738

44.960

6.378

o

16.021

13.140

-50.546

16.690

22.820

24.503

o

36.000

23.846

29.355

-86.500

41.806

9.193

53.700
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Noter

Note  5. Administrationsomkostninger

Løn  sekretær  inkl.  pension  og  regulering  af  feriepenge

VEU-godtgørelse  sekretær

Sociale  omkostninger

Lønsumsafgift

Uddanne1sesomkostninger

EDB-udstyr  og  software

Småanskaffelser

Kontorholdsomkostninger

Abonnementer  og  pjecey

Telefon,  netværkstrafik

Forsikringer

Porto  og  gebyrer

Gaver

Revision  og  regnskabsmæssig  assistance

Særlig  Fond's  andel  af  administration  og  revisor

Note  6. Lokaleomkostninger

Husleje

Refusion  AKUT-FOND

EI og  vai'me

Rengøring  A-indkomst  m.v.

Note  7. Finansielle  indtægter

Skat,  renter

Investeringsforeningsbeviser

Avance  og  kursregulering  af  værdipapirer

€ EIEnHOLm
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2021

kr.

2020

kr.

o

o

317

o

o

2.235

8.872

4.450

17.809

30.918

17.003

26.308

3.652

31.250

-35.000

107.814

68.808

-13.619

2.182

6.809

4.650

3.871

7.100

6.287

16.702

31.081

19.472

28.056

2.537

31.250

- 35.000

180.186

208.772

-IO.OOO

29.191

17.855

245.818

206.705

-19.000

29.997

19.028

30

24.409

55.236

79.675

o

53.192

17.615

70.807
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Noter

Note  8. Finansielle  omkostninger

Bank,  negative  renter

Skat,  renter

Note  9. Skat

Skat  af  årets  resultat

Note  IO.  Andre  tilgodehavender

Diverse  andre  tilgodehavender

Lønsumsafgift

Skattekonto

Udbytteskat

Note  11.  Likvide  beholdninger

Kasse

Lån  & Spar  Bank,  Jubilæum

Lån  & Spar  Bank,  Drift

Note  12.  Hensat  til  jubilæum

Hensat  til  jubilæum,  primo

Anvendt  i året

Årets  hensættelse  til  jubilæum,  kommende  år

(3EIEnHOLm
!5KABEFI  BALANCE

2021

kr.

2020

kr.

3.468

o

3.468

973

684

4.547

4.547

3.541

3.541

9.408

1.055

15.430

o

25.893

4.241

o

o

4.636

73

204.343

679.539

883.955

205.591

463.025

203.743

o

203.743

o

203.743

203.743

o

203.743

o

203.743
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Noter

2021

kr.

2020

kr.

Note  13.  Anden  gæld

ATP-bidrag

A-skat  og  AM-bidrag

Feriepenge

Lønsumsafgift

Revision  og  regnskabsmæssig  assistance

Øvrige  skyldige  omkostninger

o

28.477

131

257

32.000

3.806

64.671

568

72.290

214

1.681

32.000

11.426

Note  14.  Eventualposter

Selskabet  har  indgået  leasingkontrakter  med  en  restløbetid  på  I måned  og  restydelse  på

t.DKKl.

Note  15.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Ingen.

[3EIEnH0Lm
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Særlig  fond

Resultatopgørelse  for  perioden

1.  januar  til  31.  december

Renter

Kursregulering  af  værdipapirer

Udbytte  -  værdipapirer

Andel  i administvationsomkostninger  Kolding  Lærerkreds

Resultat  før  skat

Skat  af resultat

ÅRETS  RESULT  AT

2021

kr.

-1.377

+138.655

+61.128

-35.000

163.406

-11.843

151.563

2020

kr.

4.520

+97.004

+94.557

-35.000

155.041

-9.637

€ EIEnHOLm
SKjtBEll  EIALANCE



Balance

pr.  31.  december

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Finansielle  anlægsaktiver

Værdipapirer

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

ANLÆGSAKTIVER  I ALT

Note 2021

kr.

5.327.823

5.327.823

5.327.823

2020

kr.

5.189.168

5.189.168

5.189.168

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER  I ALT

231.596

231.596

1.799

1.799

179.419

181.218

AKTIVER  I ALT 5.559.419
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Balance

pr.  31.  december

Note 2021

kr.

2020

kr.

PASSIVER

EGENKAPIT  AL

Egenkapital  primo

Årets  resultat

EGENKAPIT  ALI  ALT

5.300.262

151..563

5.451.825

5.154.858

145.404

5.300.262

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede  gældsforpligtelser

Selskabsskat

Menernregning  -  Kolding  Lærerkreds

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

4.268

103.326

107.594

o

70.124

70.124

GÆLDSFORPLIGTELSER  I ALT 107.594 70.124

PASSIVER  I ALT 5.559.419

Eventualposter

Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

€ El«:nHOLrn
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Noter

Note  1.  Andre  tilgodehavender

Udbytteskat

Note  2. Likvide  beholdninger

Lån  & Spar  Bank,  Særlig  Fond

Note  3. Eventualposter

Ingen.

Note  4. Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Ingen.

(3EIEm-10Lm
VI S K AB  E R B ALA  N C E

2021

kr.

2020

kr.

o 1.799

1.799

231.596 179.419

231.596 179.419
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  god  regnskabsskik,  jf. Iov  om  fonde  og visse  for-

en.inger.

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  værdire-

guleringer  af  finansiene  aktiver  og  forpligl;elser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ngeledes  ane om-

kostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aki,iver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  tilflyde

kredsen,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligi;.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når  det  er

sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  kredsen,  og  forpligtelsens  værdi  kan  måles

pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  ak-

tiver  og forpligl;elser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  enkelt  regnskabspost.

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

rapporten  aflægges,  og som  be-  ener  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

Der  føres  et selvsteendigt  regnskab  for Særlig  Fond,  der  indgår  som  en del  af årsregnskabet  for

Kredsen.  Fondens  midler  tilhører  kredsen,  og  indregnes  til  indre  værdi  i kredsens  regnskab.  I til-

fælde  af kredsens  ophør  tilfalder  midlerne  i Særlig  Fond  Danmarks  Lærerforenings  særlige  fond.

RESULT  ATOPGØRELSEN

Kontingentindtægter

Kontingentindtægler  indregnes  i det  år de  vedrører.

Omkostninger

Omkostninger  vedrører  Kredsens  aktiviteter  i form  af timerefusioner,  kurser  og  medlemsanangementer

samt  administrationsornkostninger,  herunder  aflønnjng  af personale  og øvrige  administrations-  og  lo-

kaleomkostninger.

(3EaIEnHOLm
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Anvendt  regnskabspraksis

Finansielle  poster

Finansiene indtægter  og omkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  med  de beløb,  der  vedrører

regnskabsåret.  Finansiene poster  omfatter  renteindtægter-  og omkostninger,  udbyt.te  samt  realise-

rede  og urealiserede  gevinster  og  tab  på  værdipapirer.

Skat

Foreningen  er skattepligtig  efter  fondsbeskatningsloven  med  et bundhadrag  på 200.000.

BALANCEN

Finansielle  anlægsaktiver

Værdipapirer  måles  til  dagsværdi  i balancen.  For  værdipapirer,  som  handles  på et aktivt  marked,

svarer  dagsværdien  til  kursværdien  på  balancedagen.

Deposita,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  betalte  deposita  til  udlejer  vedrørende  foreningens

indgåede  lejeaftaler.

Indestående  i Særlig  Fond

Indestående  i Særlig  Fond  indregnes  og måles  efter  indre  værdis  metode.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  arnortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende  værdi  med

fxadrag  af nedskrivninger  til  irnødegåelse  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  indikationpå,  at  et  tilgodehavende

er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  indregnes  under  aktiver,  ornfatter  afholdte  ornkostninger  vedrørende

eflerfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  ornfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

€ El«:nHOLm
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Anvendt  regnskabspraksis

Hensatte  forpligtelser

Andre  hensatte  forpligtelser  omfatter  forventede  omkostninger  til  seneres  afholdelse  og indregnes,

når  kredsen  på  balancedagen  har  en retlig  eller  faktisk  forpligtelse,  og det  er sandsynligt,  at indfrielse

af forpligtelsen  vil  medføre  et forbrug  af  foreningens  økonomiske  ressourcer.  Hensatte  forpligtelser

måles  til  nettorea1isationsværdi  eller  dagsværdi,  såfremt  forpligt.elsen  forventes  indfriet  på  længere

sigt.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  arnortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gældens  påly-

dende  værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  indregnes  under  forpligtelser,  omfatter  modtagne  indbetalinger  vedrø-

rende  indtægl;er  i det  efl.erfølgende  regnskabsår.
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