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Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 29. april 2021

Bestyrelse 

Mads Ostermann
Formand 
 
Niki Hou Bagge 

Flemming Barfred Kjell Nilsson 

Lars Sørensen

Henrik Grønholm 
 
 
Ivan Jespersen 

 
 

 

Kjell Nilsson  
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Til medlemmerne af Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion med forbehold 
Vi har revideret årsregnskabet for Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune for perioden 1. januar - 31. de-
cember 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag 
for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion
Grundlag for konklusion med forbehold 
Vi har ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den indregnede værdi af andre tilgodehavender på 
TDKK 509 pr. 31. december 2020. 

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 in-
ternationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 
Vi henleder opmærksomheden på, at følgende regnskabsposter er indregnet i årsrapporten på grundlag af årsopgørel-
ser fra Lån & Spar Bank A/S, 

- Tilgodehavender for lån TDKK 27.497 
- Bankkonto 4011 125 543 TDKK 2.232
- Kreditinstitut udlån TDKK 29.139

Vi har erfaret, at der forekommer periodeforskydninger i ovennævnte beløb sammenholdt med den tilknyttede løn-
forskrivningskonto. Periodeforskydningen udgør pr. 31. december 2020 TDKK 509, og er indregnet under andre tilgo-
dehavender, og omtalt ovenfor under grundlag for konklusion med forbehold. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at ud-
arbejde 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 internatio-
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nale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinforma-
tion, 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 be-
svigelser 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 fejlinforma-
tion 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 forenin-
gens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige 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 begiven-
heder 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 årsregnska-
bet 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. 

Brøndby, den 29. april 2021 
 
TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132 

Gert Hunosøe 
Registreret revisor 
mne17802 
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Foreningen Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune
Frydendalsvej 24
1809  Frederiksberg C

 
Telefon: 33 22  3 322
CVR-nr: 14 01 63 17

   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
 
Bestyrelse Mads Ostermann, formand 
 Flemming Barfred 

Kjell Nilsson  
Lars Sørensen  
Ivan Jespersen

 Henrik Grønholm
Niki Hou Bagge

  
Revisor TimeVision 
 Godkendt Revisionspartnerselskab 

 Park Allé 295, 2. sal

 2605 Brøndby 
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Årsregnskabet for Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune for 2020 er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørel-
sen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indreg-
net i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-
skrevet for hver enkelt. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter 
Indtægter og bonus indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 
årets udgang. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger og tab på tilgodehavender. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til forenin-
gens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Fi-
nansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrø-
rende værdipapirer. Udbytte fra værdipapirer indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 
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BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver 
Andre værdipapirer 
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens 
salgsværdi på balancedagen. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 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. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transakti-
onsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den 
kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. 

Foreningens samlede kautionsforpligtelse pr. 31. december er indregnet under langfristet gældsforpligtelser. 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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 2 Indtægter  524.572 558.718 
     

   DÆKNINGSBIDRAG  524.572 558.718 
   

 3 Personaleomkostninger  -44.477 -43.083 
 4 Salgsomkostninger  -8.910 -19.378 
 5 Administrationsomkostninger  -517.486 -491.424 
 6 Øvrige kapacitetsomkostninger  -268.501 -128.911 

 KAPACITETSOMKOSTNINGER  -839.374 -682.796 
     

 DRIFTSRESULTAT  -314.802 -124.078 
   

 7 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og 
  tilgodehavender, der er anlægsaktiver  61.251 -47.255 
 8 Andre finansielle indtægter  33.728 52.400 
   Andre finansielle omkostninger  -12.604 0 
     

 RESULTAT FØR SKAT  -232.427 -118.933 
     

 RESULTAT  -232.427 -118.933      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  
   Overført resultat  -232.427 -118.933 
     

DISPONERET I ALT -232.427 -118.933
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 9 Andre værdipapirer og kapitalandele  2.525.955 2.805.952 
     

 Finansielle anlægsaktiver  2.525.955 2.805.952 

ANLÆGSAKTIVER 2.525.955 2.805.952

   

 10 Tilgodehavender fra udlån  27.497.292 31.423.601 
   Andre tilgodehavender  508.800 64.650 
   Periodeafgrænsningsposter  11.416 12.406 

Tilgodehavender 28.017.508 31.500.657
     

 11 Likvide beholdninger  3.816.049 4.354.385 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER  31.833.557 35.855.042 
     

   

 AKTIVER  34.359.512 38.660.994      
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   Vedtægtsmæssige reserver  2.150.000 2.150.000 
   Overført resultat  2.913.194 3.145.621 
     

   EGENKAPITAL  5.063.194 5.295.621 
     

 12 Kreditinstitutter  27.496.535 31.423.512 
     

 Langfristede gældsforpligtelser  27.496.535 31.423.512 
     

   Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser  1.642.772 1.783.720 
   Kreditinstitutter  125.136 130.890 
 13 Leverandører af varer og tjenesteydelser  25.000 25.000 
 14 Anden gæld  6.875 2.251 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser  1.799.783 1.941.861 
     

   GÆLDSFORPLIGTELSER  29.296.318 33.365.373 
     

   

 PASSIVER  34.359.512 38.660.994      

   

 15 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
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 1 Foreningens hovedaktivitet  
Foreningen har til formål på grundlag af en administrationsaftale med et pengeinstitut at skaffe lån til medlem-
mer af Københavns Lærerforening og Frederiksberg Lærerforening samt det administrative personale ved disse 
2 foreninger. 
 
Formålet er ligeledes at skaffe lån til medlemmerne af Skolelederne Københavns Kommune samt Skolelederne, 
Frederiksberg afdeling. 
 

 2 Indtægter  
 Stiftelsesprovision  101.828 126.028 
 Bonus, gruppelivsforsikring  404.444 408.390 
 Vederlag for kreditvurdering  18.300 24.300 
     

 Indtægter i alt  524.572 558.718      

   

 3 Personaleomkostninger  
 Gager  31.221 30.374 
 Personaleomkostninger  6.983 6.900 
 Befordringsgodtgørelse  473 209 
 Skattefrie godtgørelser  5.800 5.600 
     

 Personaleomkostninger i alt  44.477 43.083      

   

 4 Salgsomkostninger  
 Gaver og blomster  0 344 
 Øvrig repræsentation  8.910 19.034 

Salgsomkostninger i alt 8.910 19.378     

   

 5 Administrationsomkostninger  
 EDB-omkostninger  17.097 19.129 
 Telefon, bestyrelse  9.600 9.400 
 Gebyrer, bank mv.  1.289 4.094 
 Revisorhonorar  30.190 31.073 
 Advokathonorar  43.750 0 
 Inkassoomkostninger  20.212 40.256 
 Administrationsbidrag Lån & Spar Bank A/S  132.561 131.509 
 Administrationsbidrag KLF  262.787 255.963 
     

 Administrationsomkostninger i alt  517.486 491.424      
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 6 Øvrige kapacitetsomkostninger  
 Tab på restancelån, konstateret  67.501 109.911 
 Tab på restancelån, regulering af hensættelser  201.000 19.000 
     

 Øvrige kapacitetsomkostninger i alt  268.501 128.911 

 7 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er 
  anlægsaktiver  
 Aktieindkomst med indeholdt udbytteskat  2.307 2.307 
 Dagsværdireguleringer, værdipapirer, anlægsaktiver  58.944 -49.562 
     

 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og 
 tilgodehavender, der er anlægsaktiver  i alt  61.251 -47.255 

   

 8 Andre finansielle indtægter  
 Renteindtægter, pengeinstitutter  0 2.703 
 Renteindtægter, obligationer  33.728 49.697 
     

 Andre finansielle indtægter i alt  33.728 52.400      

   

 9 Andre værdipapirer og kapitalandele  
   
 Kostpris, primo  2.647.018 2.770.368 
 Tilgang i årets løb  410.794 934.960 
 Afgang i årets løb  -749.734 -1.058.310 

 Kostpris 31. december 2020  2.308.078 2.647.018 
     

 Opskrivninger, primo  158.933 213.302 
 Årets opskrivninger  58.944 -54.368 
     

Opskrivninger 31. december 2020 217.877 158.934
     

 Andre værdipapirer og kapitalandele i alt  2.525.955 2.805.952      
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 10 Tilgodehavender fra udlån  
 Tilgodehavender fra udlån  27.496.535 31.423.512 
 Restancelån  1.404.757 1.203.089 
 Restancelån, hensat til forventet tab  -1.404.000 -1.203.000 
     

 Tilgodehavender fra udlån i alt  27.497.292 31.423.601      

 11 Likvide beholdninger  
 Lån & Spar Bank 4012 686 434  1.412.223 1.494.714 
 Lån & Spar Bank 4015 021 824  171.838 42.585 
 Lån & Spar Bank 4011 128 543  2.231.988 2.817.086 
     

 Likvide beholdninger i alt  3.816.049 4.354.385 

   

 12 Kreditinstitutter  
 Kreditinstitutter, aktuel restgæld  29.139.307 33.207.232 
 Overført til kortfristet gæld  -1.642.772 -1.783.720 
     

 Kreditinstitutter i alt  27.496.535 31.423.512      

   

 13 Leverandører af varer og tjenesteydelser  
 Revisorhonorar  25.000 25.000 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  25.000 25.000      

 14 Anden gæld  
 Skyldig A-skat mv.  4.572 2.251 
 Skattekontoen  2.303 0 

 Anden gæld i alt  6.875 2.251      

   

 15 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
Låneforeningen hæfter solidarisk for ethvert mellemværende med Lån & Spar Bank A/S. Den samlede kautions-
forpligtelse pr. 31. december er indregnet under langfristet gæld. 
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 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
Til sikkerhed for mellemværende med Lån & Spar Bank A/S er der pr. 31. december 2020 afgivet sikkerhed i 
værdipapirer på TDKK 1.916, indestående på bankkonto på TDKK 2.232, og det samlede udlån til foreningens 
medlemmer på TDKK 27.497. 
 

 


