Ledelsens regnskabserklæring

Revisionskontoret Fredericia
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Karetmagervej 11, 2. th.
7000 Fredericia
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med udvidet gennemgang af årsregnskabet for
Sammenslutningen af Lokalarkiver for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Jeg bekræfter efter min bedste viden og overbevisning følgende forhold:
Årsregnskab og ledelsesberetning
l

Jeg har opfyldt mit ansvar i henhold til betingelserne i aftalebrevet af 20. maj 2020 for udarbejdelsen af et årsregnskab, som giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven, og for udarbejdelsen af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

l

De metoder, data og betydelige forudsætninger, som jeg har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, og give tilknyttede oplysninger, er passende til brug for indregning, måling og
afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabsloven (jf. ISA 540 (ajourført)).

l

Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden
regulering kræver indregnet eller oplyst, er indregnet eller oplyst.

l

Jeg har vurderet foreningens, evne til at fortsætte driften, idet der tages højde for al relevant
information om fremtiden, som dækker en periode på mindst 12 måneder fra balancedagen. Jeg
bekræfter, at jeg ikke er bekendt med væsentlig usikkerhed vedrørende begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om foreningens, evne til at fortsætte driften.

l

Jeg har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor jeg vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl både enkeltvis og
sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.

l

Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsens eller andre medarbejdere,
der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne kontroller, eller som
kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

l

Jeg har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier
eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

l

Jeg er bekendt med mit ansvar for den interne kontrol, som jeg anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Jeg anerkender mit ansvar for udformningen, implementeringen og vedligeholdelsen af intern kontrol for at forebygge og opdage besvigelser, og jeg har underrettet revisor om eventuelle
fejl eller mangler i foreningens, interne kontroller, som jeg er bekendt med.

l

Samtlige aktiver, der er indregnet i balancen i henhold til årsregnskabsloven, er til stede, tilhører
foreningen og er forsvarligt målt. Herunder er foretagne nedskrivninger mv. tilstrækkelige til at
dække den risiko, der hviler på aktiverne. Ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.

l

Foreningen har ingen finansierings- eller leasingaftaler ud over dem, der er oplyst i årsregnskabet.

l

Jeg har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser
som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser over
for tredjemand.

l

De foretagne nedskrivninger til imødegåelse af tab er efter min opfattelse tilstrækkelige til at
dække den risiko, der pr. balancetidspunktet hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om
mere end normal forretningsmæssig risiko.

l

Jeg har oplyst om væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag,
der er foretaget i foreningen for den gældende regnskabsperiode.

l

Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

l

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler, herunder alle væsentlige oplysninger af relevans for en vurdering af
foreningens, finansielle stilling.

Afgivet information
l

l

l

l

Jeg har givet revisor:
s adgang til al information, såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold,
som jeg er bekendt med er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet
s yderligere information til brug for den udvidede gennemgang, som jeg er blevet anmodet om
s ubegrænset adgang til personer i foreningen, som det har været nødvendigt at indhente
informationer fra
Jeg har oplyst revisor om resultatet af min vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan
indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Jeg har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som jeg er bekendt med, og som påvirker foreningen, og involverer:
s bestyrelsen
s medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol
s andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
Jeg har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet for foreningen, og som jeg har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.

l

Jeg har oplyst revisor om kendte overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Desuden har jeg
oplyst revisor om alle faktiske eller mulige retssager og krav, hvor effekten af disse bør overvejes
ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Forholdene er regnskabsmæssigt behandlet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

l

Jeg har oplyst revisor om foreningens nærtstående parter og om alle forbindelser og
transaktioner med nærtstående parter, som jeg er bekendt med. Forholdene er regnskabsmæssigt behandlet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

l

Jeg anser foreningens forsikringsdækning for tilstrækkelig.

l

Foreningen har ikke modtaget kontantbetalinger på kr. 20.000 eller derover, hvad enten disse
kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om
én samlet betaling.

l

Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på
forsvarlig og betryggende måde.

l

Jeg har oplyst revisor om foreningens advokatforbindelser og givet fuldstændige oplysninger om
de sager mv., som den/de pågældende advokater har assisteret foreningen med frem til dags
dato.

l

Jeg har oplyst revisor om foreningens bankforbindelser og givet fuldstændige oplysninger om art
og omfang mv. af foreningen engagement med bankforbindelser.

l

Alle indberetninger til Skattestyrelsen er efter min vurdering foretaget korrekt og fuldstændigt,
og på baggrund af foreningens ajourførte bogføring.

Vejle, den 15. august 2022

Bestyrelsen

Jørgen Thomsen
Formand

Statsautoriseret
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Karetmagervej 11, 2. th.
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Sammenslutningen af Lokalarkiver
Andkærvej 19
7100 Vejle
Telefon:

75840898

CVR-nr.:

76 59 40 15

Regnskabsperiode:
Stiftet:
Regnskabsår:

1. januar - 31. december 2021
1. oktober 1988
33. regnskabsår

Hjemsted:

Vejle

Bestyrelse

Jørgen Thomsen, formand
Birgitte Herreborg Thomsen, næstformand
Martin Philipsen Mølgaard
Svend-Erik Christiansen
Else Gade Gyldenkærne
Henning Sørensen
Lis Vestergaard

Revisor

Revisionskontoret Fredericia
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Karetmagervej 11, 2. th.
7000 Fredericia
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vejle, den 15. august 2022

Bestyrelse

Jørgen Thomsen
formand

Birgitte Herreborg Thomsen
næstformand

Martin Philipsen Mølgaard

Svend-Erik Christiansen

Else Gade Gyldenkærne

Henning Sørensen

Lis Vestergaard
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til den daglige ledelse i Sammenslutningen af Lokalarkiver
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sammenslutningen af Lokalarkiver for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens 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 erklæringsstandard 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 årsregnskabet“. Vi er uafhængige af virksomheden 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 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 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 virksomhedens 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 virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Fredericia, den 15. august 2022

Revisionskontoret Fredericia
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 34 88 31

Kasper Toftegaard Winkler
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34083
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at fremme lokalarkivernes interesser, arbejder og indbyrdes samvirke.
Formålet søges blandt andet nået ved at:
Repræsentere lokalarkiverne over for offentlige myndigheder i alle principielle og praktiske spørgsmål.
Samarbejde med andre organisationer og institutioner med beslægtede arbejds- og interesseområder.
Tilbyde uddannelse og arrangere konferencer for medlemmerne.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 215.141, og virksomhedens
balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 1.407.242.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sammenslutningen af Lokalarkiver for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 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 pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Kontingenter, modtagne tilskud, indtægter ved salg af kursusydelser m.v. indregnes i
resultatopgørelseni den periode indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunkt. Omsætningen
opgøres efter fradrag afafgifter og rabatter.
Medlemsrelaterede omkostninger
Medlemsrelaterede driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af ordinær karakter i forhold til foreningens hovedaktivitet.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktiviteter, herunder tilskud ydet til udviklingsprojekter i datterselskab med fradrag af modtagne tilskud
tiludviklingsprojekter.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta.
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser
I foreningens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

3-4 år

0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser
Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser,
indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser
bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Sammenslutningen af Lokalarkiver, bindes ikke på
opskrivningsreserven.
Andre finansielle anlægsaktiver
Aktier måles til kursværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på
balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.
Selskabsskat og udskudt skat
Foreningen Sammenslutningen af Lokalarkiver er ikke skattepligtig, jf. selskabsskattelovens § 1stk. 1, nr.
6.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Feriepengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september
2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet
gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

Note

2021

2020

kr.

kr.

2.025.786

2.034.264

-253.893
-436.644

-310.758
-389.568

Bruttoresultat

1.335.249

1.333.938

Personaleomkostninger

-1.018.551

-1.012.547

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

316.698

321.391

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

-2.295
-275.000

-13.749
-200.000

39.403

107.642

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomher
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

174.440
1.376
-78

-86.026
0
-1.011

Årets resultat

215.141

20.605

174.440
40.701

-86.026
106.631

215.141

20.605

Nettoomsætning
Medlemsrelaterede omkostninger
Andre eksterne omkostninger

Resultat før finansielle poster

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2021

Note

2021

2020

kr.

kr.

0

2.295

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

1

0

2.295

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele

2

677.143
11.295

502.703
10.065

Finansielle anlægsaktiver

688.438

512.768

Anlægsaktiver i alt

688.438

515.063

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

20.210
1.688
0

1.457
200.167
13.894

Tilgodehavender

21.898

215.518

Likvide beholdninger

1.084.297

1.011.178

Omsætningsaktiver i alt

1.106.195

1.226.696

Aktiver i alt

1.794.633

1.741.759
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Balance pr. 31. december 2021

Note

2021

2020

kr.

kr.

463.714
943.528

289.274
902.827

1.407.242

1.192.101

Feriepenge, indefrosne

0

66.885

Langfristede gældsforpligtelser

0

66.885

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

104.424
71.736
211.231

119.173
128.500
235.100

Kortfristede gældsforpligtelser

387.391

482.773

Gældsforpligtelser i alt

387.391

549.658

1.794.633

1.741.759

Passiver
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat
Egenkapital

Passiver i alt
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Egenkapitalopgørelse

Reserve for
nettoopskrivning efter den
indre værdis
metode

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2021
Årets resultat

289.274
174.440

902.827
40.701

1.192.101
215.141

Egenkapital 31. december 2021

463.714

943.528

1.407.242
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Noter

1

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
Kostpris 1. januar 2021

206.658

Kostpris 31. december 2021

206.658

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

204.363
2.295

Af- og nedskrivninger 31. december 2021

206.658

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

2

0

2021

2020

kr.

kr.

Kostpris 1. januar 2021

213.430

213.430

Kostpris 31. december 2021

213.430

213.430

Værdireguleringer 1. januar 2021
Årets resultat

289.273
174.440

375.299
-86.026

Værdireguleringer 31. december 2021

463.713

289.273

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

677.143

502.703

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:
Navn

Hjemsted

Arkibas ApS

Vejle

Ejerandel
100%
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Egenkapital
677.144

Årets resultat
174.440

Noter

3

Eventualforpligtelser
Ingen.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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Ledelsens erklæring

Årsrapporten for 2021 for Sammenslutningen af Lokalarkiver, bilag og meddelte oplysninger, der ligger
til grund for den af revisor opstillede Specifikationer til årsrapporten, er godkendt af os.
Vi har gennemgået og godkendt Specifikationer til årsrapporten for 2021 for Sammenslutningen af
Lokalarkiver.
Vi erklærer, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Specifikationer til
årsrapporten ud over de i specifikationerne anførte forhold.
Vejle, den 15. august 2022

Bestyrelse

Jørgen Thomsen
formand

Birgitte Herreborg Thomsen
næstformand

Martin Philipsen Mølgaard

Svend-Erik Christiansen

Else Gade Gyldenkærne

Henning Sørensen

Lis Vestergaard
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Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten

Til den daglige ledelse i Sammenslutningen af Lokalarkiver
Vi har opstillet “Specifikationer til årsrapporten“ for Sammenslutningen af Lokalarkiver for perioden 1.
januar - 31. december 2021 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 1. januar - 31. december
2021, bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Specifikationer til årsrapporten omfatter specifikationer til årsrapporten.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere Specifikationer til årsrapporten i overensstemmelse med Deres ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har
overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper
om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Specifikationer til årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Specifikationer til årsrapporten, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille Specifikationer til årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.
Som anført i Specifikationer til årsrapporten er denne opstilling udarbejdet og præsenteret efter Deres
ønsker om oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i Specifikationer til årsrapporten og kan være uegnet til andre formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Sammenslutningen af Lokalarkiver og bør ikke
distribueres til andre parter.
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Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten

Fredericia, den 15. august 2022

Revisionskontoret Fredericia
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 34 88 31

Kasper Toftegaard Winkler
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34083
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Specifikationer til årsrapporten

1

2021

2020

kr.

kr.

Nettoomsætning, specifikation 2
Medlemsrelaterede omkostninger, specifikation 3

2.025.786
-253.893

2.034.264
-310.758

Dækningsbidrag

1.771.893

1.723.506

-436.644

-389.568

Bruttoresultat

1.335.249

1.333.938

Personaleomkostninger, specifikation 5
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver,
specifikation 6

-1.018.551

-1.012.547

-2.295
-275.000

-13.749
-200.000

Resultat før finansielle poster

39.403

107.642

Dækningsgrad

87,5 %

84,7 %

1.124.078
736.000
5.728
20.480
0
45.500
94.000

1.111.414
736.000
36.218
2.000
20.000
38.632
90.000

2.025.786

2.034.264

0
12.991
63.704
88.297
88.901
0

3.118
13.580
58.533
130.907
50.871
53.749

253.893

310.758

Resultat før finansielle poster

Andre eksterne omkostninger, specifikation 4

Andre driftsomkostninger, specifikation 7

2

Nettoomsætning
Kontingenter
Tilskud, Kulturministeriet
Indtægter SLA Forlag
Salg af CMS-system
Tilskud Velux
Indtægter fra kursusgebyrer
Viderefakturering af løn

3

Medlemsrelaterede omkostninger
Porto og fragt
Køb til videresalg SLA
Køb Journalen
Køb Omslaget
Årsmøde
Varelager primo
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Specifikationer til årsrapporten

4

2021

2020

kr.

kr.

77.500
28.000
8.348

68.525
18.902
11.626

Lokaleomkostninger

113.848

99.053

Hjemmeside
Kursusvirksomhed

7.528
114.991

9.226
126.524

Kursusvirksomhed og hjemmeside

122.519

135.750

6.398
6.079
10.005
5.350
4.350
29.449
45.105
1.163
27.656
655
18.750
18.990
-2.345

22.878
2.889
8.457
4.659
4.350
5.349
27.594
1.025
27.592
1.074
0
16.078
0

171.605

121.945

Styrelsesmøder
Uddannelsesudvalg
Privatarkivudvalg mv.

11.563
123
1.921

16.297
2.585
772

Møder og udvalgsarbejder

13.607

19.654

Gaver og repræsentation
Anden ekstern mødevirksomhed
ODA møder

14.401
664
0

5.626
3.686
3.854

Ekstern mødevirksomhed

15.065

13.166

436.644

389.568

Andre eksterne omkostninger
Husleje
El, vand og varme
Rengøring

Kontorartikler
Telefon
Porto og gebyrer
Forsikringer
Eksterne kontingenter og abonnementer
Diverse omkostninger
Andre abonnementer
Databehandling af løn
Revision
Kritisk revision
IT Revisoion
Småanskaffelser under beløbsgrænse
Regulering debitorer
Administrationsomkostninger
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Specifikationer til årsrapporten

5

6

2021

2020

kr.

kr.

Kompensation til formandsarkivet
Lønninger og gager
Regulering feriepengeforpligtelse
Lønrefusioner

94.000
806.553
-6.345
-14.540

90.000
753.154
52.183
-14.040

Lønninger

879.668

881.297

Pension

101.061

102.224

Pensioner

101.061

102.224

ATP
AER-bidrag

8.180
16.355

10.145
13.359

Andre omkostninger til social sikring

24.535

23.504

Kørselsgodtgørelse
Øvrige personaleomkostninger

1.491
11.796

633
4.889

Andre personaleomkostninger

13.287

5.522

1.018.551

1.012.547

2.295

13.749

2.295

13.749

275.000

200.000

275.000

200.000

174.440

-86.026

174.440

-86.026

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

7

Andre driftsomkostninger
Tilskud Arkibas ApS

8

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomher
Årets resultat i Arkibas ApS
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Specifikationer til årsrapporten

9

2021

2020

kr.

kr.

146
1.230

0
0

1.376

0

0

715

Erhvervskonto
Renter, kreditorer

16
62

4
292

Andre finansielle omkostninger

78

296

78

1.011

20.210

1.457

20.210

1.457

1.688

200.167

1.688

200.167

0
0

4.271
9.623

0

13.894

3.579
1.080.718

3.979
1.007.199

1.084.297

1.011.178

Finansielle indtægter
Aktieudbytte
Kursregulering, aktier

10 Finansielle omkostninger
Kursreguleringer omkostninger

11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg

12 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Arkibas ApS, mellemregning

13 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Andre tilgodehavender

14 Likvide beholdninger
Danske Bank 9570 1894100
Danske Bank 9402 3231356800
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Specifikationer til årsrapporten

2021

2020

kr.

kr.

78.718
20.000
5.706

53.045
20.000
46.128

104.424

119.173

43.552
1.893
24.033
458
1.800

89.564
6.227
30.379
530
1.800

71.736

128.500

2.417
184.000
24.814

2.417
184.000
48.683

211.231

235.100

15 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Varekreditorer
Skyldig revisor
Skyldige omkostninger

16 Anden gæld
A-skat
ATP
Feriepengeforpligtelse
Feriepenge
Gavebreve ej indløst

17 Periodeafgrænsningsposter
Arve uddannelsespenge forudbetalt
Periodiseret tilskud
Danske Arkivdage 2019/2020 og 2021
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