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LEDELSESPÅTEGN ING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Øhavets Lærerkreds.

Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Svendborg, den 1 . marts 2022

Direktion:

k~
LoneClemm~

Bestyrelse:

lu, £¼i- ~ <.,fi:
Formand l
~~ Uw ~

Pia Ewe Mikkelsen Susanne Mortensen
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INTERNE REVISORERS PÅTEGNING

Vi har konstateret at kredsens midler i regnskabsåret 2021 er anvendt efter deres formål under hensyn
til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens
styrelsesmøder.

Svendborg, den 1 . marts 2022

Michael Vigel J
Kritisk revisor

I') ~ tf'/.7 t~''0 - ) ~/4~-~Ct/'P l/1¿[/0'
.• I J.Steen Pilgaard of • , I

Kritisk revisor
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

TU ledelsen for Øhavets Lærerkreds

Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af det interne årsregnskab for Øhavets Lærerkreds for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og no
ter, herunder anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab udarbejdes efterårsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet
af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklærings
standard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af
årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af det interne årsregn
skab". 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 bevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejl
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab 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 den udvidede gennemgang af det interne årsregnskab
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab. Dette kræver, at vi planlægger
og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om det interne
årsregnskab og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå
yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om det interne årsregnskab.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

• 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 fondens
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 fonden 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 ledelsen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion 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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 1. marts 2022

revisionsaktieselskab

J d Jørgensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne31412
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter er at varetage medlemmernes interesser.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

INDTÆGTER............................................................... 1
Frikøb 2

DÆKNINGSBIDRAG .

Personaleudgifter......................................................... 3
Ejendomsudgifter......................................................... 4
Møder og kurser........................................................... 5
Administrationsomkostninger........................................... 6
Af- og nedskrivninger..................................................... 7

DRIFTSRESULTAT .

Renteindtægter............................................................ 8
Renteudgifter.............................................................. 9

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

9

2021 2020
kr. kr.

3.454.350 3.202.394
-1.344.547 -1.366.823

2.109.803 1.835.571

-1.423.562 -1.271.784
-150.986 -163.317
-449.702 -373.493
-96.331 -111.417
-14.332 -29.800

-25.110 -114.240

179.479 80.137
-1.419 -1.720

152.950 -35.823

Overført resultat .

I ALT .

152. 950

152.950

-35.823

-35.823



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Andre anlæg og inventar .
Materielle an lægsaktiver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O

ANLÆGSAKTIVER .

Andre tilgodehavender................................................... 11
Tilgodehavende selskabsskat. .
Tilgodehavender .

Værdipapirer............................................................... 12
Værdipapirer .

Likvider..................................................................... 13

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

10

2021 2020
kr. kr.

14.334 28.666
14.334 28.666

14.334 28.666

746.935 1.050.151
69.980 66.170

816.915 1.116.321

3.989.899 3.827.754
3.989.899 3.827.754

518.172 342.388

5.324.986 5.286.463

5.339.320 5.315.129

Egenkapital, primo .
Overført overskud .

EGENKAPITAL .

Hensat til frikøb ..

HENSATTE FORPLIGTELSER .

Anden gæld .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER ..

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3.735.201 3.771.024
152. 950 -35.823

3.888.151 3.735.201

743.055 781.868

743.055 781.868

14 708.114 798.060
708.114 798.060

708.114 798.060

5.339.320 5.315.129

15

16



EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapital 1. januar 2021 .

Forslag til resultatdisponering .

Egenkapital 31. december 2021 .

11

Overført
overskud

3. 735.201

152. 950

3.888.151



NOTER

Indtægter
Kontingentindtægter, brutto .
Modtagne refusioner, Akut-fonden .
Honorar for administration af Særlig Fond .
Refusion fri købte timer, formand .
Refusion fri købte timer, FTR .

Frikøb
Afregnet fri køb .
Regulering af frikøbsforpligtelse .

Personaleudgifter
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

Bruttoløn .
Honorarer (B-indkomst) .
Regulering af beregnede feriepenge funktionærer .
Skattefrie godtgørelser .
Lønrefusioner .
Løn og gager .

Pensionsbidrag .
Atp .
Pensioner .

Dataløn .
Finansieringsbidrag m.v .
Øvrige personaleudgifter .
Lønsumsafgift .
Andre omkostninger til social sikring .

Ejendomsudgifter
Husleje .
El. .
Forsikringer .
Varme .
Forbrugsafgifter .
Rengøring og renovation .
Reparation og vedligeholdelse .

12

2021 2020 Note
kr. kr.

1
2.327.727 2.342.003
398.185 206.898
15.000 15.000

141. 775 76.195
571.663 562.298

3.454.350 3.202.394

2
1.383.360 1.340.560

-38.813 26.263

1.344.547 1.366.823

3
2 2

1.056.195 983.186
5.470 o

61.758 1.035
18.783 18.840
-3.252 o

1.138.954 1.003.061

161.467 154.509
6.816 6.816

168.283 161.325

6.629 7.105
10.206 7.710
21. 945 19.243
77.545 73.340

116.325 107.398

1.423.562 1.271.784

4
120.000 120.000
6.917 5.522
2.109 2.109

15.870 24.980
4.084 4.485

506 4.301
1.500 1.920

150.986 163.317



NOTER
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Møder og kurser
Mødeudgifter .
Pensionister .
Faglige klubber .
Kursus- og medlemsaktiviteter .
Generalforsamling .
Kongres .
Repræsentation. .
Forpligtende kredssamarbejde. .

Administrationsomkostninger
Kontorhold. .
Telefon og bredbånd. .
IT-omkostninger .
Revision .
Abonnement Economic. .
Annoncer og reklame .
Fotokopiering .
Medlemsadministration .
Porto og gebyrer. .
Diverse .
Aviser og tidsskrifter m.v .
Ansvarsforsikring .

Af- og nedskrivninger
Andre anlæg og inventar .
Mindre nyanskaffelser .

Renteindtægter
Mellemregning, Særlig Fond. .
Udbytte .
Realiseret/urealiseret avance værdipapirer .

2021
kr.

77.944
9.154
3.133

337.788
2.440

19.359
10.904
-11.020

449.702

4.657
11.774
2.241

24.750
6.090

o
3.617

16.140
1.843
4.008

11.766
9.445

96.331

14.332
o

14.332

17.334
o

162.145

179.479

2020 Note
kr.

5
60.998
6.723
3.354

257.088
29.193

609
12.645
2.883

373.493

6
7.064

12.662
3.021

24.250
5.940
333

8.924
16.944
1.845

o
20.949
9.485

111.417

7
14.332
15.468

29.800

8
18.000
28.307
33.830

80.137

9
1.720

1.720

Renteudgifter
Pengeinstitut............................................................... 1.419

1.419



NOTER
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Andre tilgodehavender
Tilgode ved Akutfonden .
Tilgode ved Særlig Fond .
Tilgode ved Svendborg Kommune (FTR) .
Diverse .

o
500.000
239.599

7.336

746.935

Note

10
Andre anlæg og

inventar

286.980
286.980

258.314
14.332

272.646

14.334

11
175.144
633.000
235.131

6.876

1.050.151

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1 . januar 2021 .
Kostpris 31. december 2021 .

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 .
Årets afskrivninger .
Af- og nedskrivninger 31. december 2021 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 .

Værdipapirer
Under omsætningsaktiver indgår værdipapirer målt til dagsværdi med følgende beløb:

12

Likvider
Indestående i pengeinstitutter .
Kasse .

Anden gæld
Diverse omkostningskreditorer .
A-skat og AM-bidrag .
Atp og socialeudgifter .
Feriepengeforpligtelse .
Beskattede feriepenge .
Skyldige pensioner .
Skyldig frikøb .

2021
kr.

515.691
2.481

518.172

24.471
124.265

1.988
61.758

138
o

495.494

708.114

Investerings-
foreninger

3.989.899
162.145

2020
kr.

13
336.499

5.889

342.388

14
23.693

148.897
1.988

o
98.995
2.905

521.582

798.060

Dagsværdi 31. december 2021 .
Årets værdiregulering i resultatopgørelsen .



NOTER

Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Ingen.

Eventualforpligtelser
ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

15

Note

15

16
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den interne årsrapport for Øhavets Lærerkreds for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af regler fra regn
skabsklasse B og C.

Den interne årsrapport er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Indtægt af kontingent fra medlemmerne udgør den primære post. Indtægten medregnes for
regnskabsåret uanset betalingstidspunkt.

Frikøb
Frikøb udgør godtgørelse til kommunerne for timer anvendt af medlemmerne i foreninges regi.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost
ninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle an lægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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
og restværdi:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

Brugstid

0-5 år

Restværdi

0-30 %

Fortjeneste eller tab ved salg 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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdi
forringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter
følgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Ikke børsnoterede værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelsen til frikøb for det resterende igangværende skoleår.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte
enhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte i
egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


