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LEDELSESPÅ TEGNING

Denne årsrapport for den til Øhavets Lærerkreds tilknyttede Særlig Fond for 2015 har vi forsynet med
følgende ledelsespåtegning:

Kredsstyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for den til Øhavets Lærerkreds tilknyttede
Særlig Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 15. februar 2016

På kredsstyrelsens vegne:

k
Kasserer
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET-INTERN REVISION

Vi har konstateret at fondens midler i regnskabsåret 2015 er anvendt efter deres formål under hensyn
til fondens vedtægter, budget og vedtagelser på fondens generalforsamling og på fondens
styrelsesmøder.

Svendborg, den 23. februar 2016

~~~
Kritisk revisor

Finn Vesterlund
Kritisk revisor
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANGAF ARSREGNSKABET

Til kredsstyrelsen iSærlig Fond

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Særlig Fond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang
i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR- danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet
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 årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede
af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Svendborg, den 15. februar 2016

BOO tatsautoriseret revisionsaktieselskab
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Særlig Fond for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer 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 pålfdeligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Lejeindtægter
Posten indeholder primært lejeindtægt af ejendommen Færgevej 32A udlejet til Øhavets Lærerkreds.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.

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 herefter:

Brugstfd Restværdf

Bygninger . 20-40 år 25-50% af kostpris

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 andre indtægter/omkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.

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

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for
obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
låneoptagelsestidspunktet .

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

LEJEINDTÆGTER......................................................... 1

Andreeksterne omkostninger........................................... 2
Afskrivninger............................................................... 3

DRIFTSRESULTAT ..

Finansielleindtægter..................................................... 4
Finansielleomkostninger................................................ 5

RESULTAT FØR SKAT. .

Skat af årets resultat..................................................... 6

ÅRETS RESULTAT .
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2015 2014
kr. kr.

128.000 126.650

-67.059 -51.651
-46.463 -46.463

14.478 28.536

28.178 43.348
-80.087 -36.526

-37.431 35.358

O O

-37.431 35.358



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Ejendomme .
Materielle an lægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ANLÆGSAKTIVER .

Obligationer, aktier og investeringsforeningsbevis. .
Værdipapirer .

Indestående i pengeinstitutter .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. " .

AKTlVER .

PASSIVER

EGENKAPITAL .

Prioritetsgæld .
Kortfristet del af langfristet gæld .
Gældsbrev Øhavets Lærerkreds .
Langfristede gældsforpligtelser '" .

Kortfristet del af langfristet gæld .
Øhavets Lærerkreds .
Kortfristede gældsforpligtelser " .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Væsentligste aktiviteter

9

2015 2014
kr. kr.

1.637.879 1.684.342
1.637.879 1.684.342

1.637.879 1.684.342

868.697 903.735
868.697 903.735

356.156 324.979
356.156 324.979

1.224.853 1.228.714

2.862.732 2.913.056

8 2.262.732 2.300.163

O 591.017
O -25.671

600.000 O
600.000 565.406

O 25.671
O 21.816
O 47.487

600.000 612.893

2.862.732 2.913.056

9

10



NOTER

Lejeindtægter
Øhavets Lærerkreds .
Garager .

Andre eksterne omkostninger
Reparation og vedligeholdelse .
Forsikring .
Ejendomsskat .
Honorar Øhavets Lærerkreds, .
Regnskabsmæssig assistance .

Afskrivninger
Ejendom ..

Finansielle indtægter
Pengeinstitutter .
Værdipapirer .
Kursregulering værdipapirer .

Finansielle omkostninger
Prioritetsgæld .
Gældsbrev Øhavets Lærerkreds .
Bankgebyrer .
Kursregulering værdipapirer .
Låneomkostninger. .

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .
Regulering skat vedrørende tidligere år, .

10

2015
kr.

2014 Note
kr.

1
120.000
6.650

126.650

2
8.769
5.255
7.968
15.000
14.659

51.651

3
46.463

46.463

120.000
8.000

128.000

27.114
4.919
8.472

15.000
11.554

67.059

46.463

46.463

1.753 1.507
26.425 26.991

O 14.850

28.178 43.348

5
17.580 36.272
9.000 O

O 254
35.037 O
18.470 O

80.087 36.526

6
O O
O O

O O



NOTER

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2015 .
Tflgang .
Afgang .
Kostpris 31. december 2015 .

Afskrivninger 1. januar 2015 .............................................•..........
Arets afskrivninger .
Afskrivninger 31. december 2015 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 .

Ejendomsværdi 1. januar 2015 .

2015
kr.

Egenkapital
Saldo primo .
Overført af årets resultat .

2.300.163
-37.431

2.262.732

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

Væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktivitet er formueforvaltning.

Grunde og

bygninger

3.055.735
O
O

3.055.735

1.371.393
46.463

1.417.856

1.637.879

2.250.000

2014
kr.

2.264.805
35.358

2.300.163

11

Note

7

8

9
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