RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET 1. APRIL 2020 – 31. MARTS 2021
Udgifter

Indtægter
2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Revisionshonorar………………………

58.437

57.500

Renter af udlån, bank og
værdipapirer…………………………...
Urealiseret kursgevinst/tab….………..

837.467

-599.758

Advokathonorar ……………………….

42.484

35.901

Realiseret kursgevinst/tab…………….

21.068

6.657

IT-udgifter ……………………………..

128.975

77.347

Porto og kontorartikler...……………...

7.122

14.429

Møder og repræsentation…………….

44.397

47.879

Indtægter i alt…………………………

2.149.519

733.576

Løn, honorar og lønsumsafgift……….

385.678

423.581

Gebyrer …... …………………………..

86.373

71.236

Husleje mv…………………..…………

76.938

71.116

Annoncer mv…………….……………

2.668

2.642

Tab og hensættelser på debitorer…..

64.792

49.702

Udgifter i alt…………………………..

897.864

851.333

Årets resultat…………………………

1.251.655

-117.757

1.290.984

1.326.677

BALANCE PR. 31. MARTS 2021
Aktiver

Passiver
2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Udviklingsprojekter under udførelse
og forudbetalinger for imm. aktiver….

94.350

0

Formuekonto…………………………..

46.133.889

44.882.234

Udlån……………………………………

19.281.544

24.191.525

Forudbetalt afdrag på lån…………….

813.851

982.589

Anden gæld……………………………

45.237

104.199

PASSIVER I ALT…………………….

46.992.977

45.969.022

Øvrige tilgodehavender……………….

101.380

90.184

Værdipapirer og kapitalandele……….

24.031.034

18.763.692

Likvide beholdninger………………….

3.461.752

2.923.621

Periodeafgrænsningsposter………….

22.917

0

AKTIVER I ALT……………………….

46.992.977

45.969.022

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (uddrag)
Til medlemmerne af Låneforeningen af 1883 f.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Låneforeningen af 1883 f.m.b.a. for regnskabsåret 01.04.2020 - 31.03.2021, der omfatter resultatopgørelse,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.03.2021 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.04.2020 - 31.03.2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
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 internationale 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.
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 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.
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