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Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiver er medlemsskaren på ca. 8.500, der hele tiden med støtte fra Danske

Torpare, udbygger og bevarer et godt forhold mellem Sverige og danske ejere og brugere af fast 

ejendom i Sverige. 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Grundet udskydelsen af sidste års generalforsamling kommer den besluttede kontingentstigning først 

til at træde i kraft for næste medlems år. Derfor var det forventet at årets resultat ville blive et 

underskud på 360.000, da indtægterne, grundet faldende medlemstal, ikke længere kunne finansiere 

det aktivitetsniveau, som der ønskes til gavn for medlemmerne. 

Erfaringerne fra sidste nedlukning under Covid-19 pandemien gjorde at sekretariatet allerede havde 

omstillet de fleste aktiviteter til online aktiviteter, og der var taget højde for dette i budgettet. De fleste 

aktiviteter er foregået online, med undtagelse af nogle få fysiske kurser. 

Der var også taget højde for at der ville være en afmatning i annoncering i magasin, nyhedsbrev og 

på web, men det lykkedes alligevel at komme i mål med det budgetterede beløb. Provisionen på 

færgekort fra ForSea blev som budgetteret, til trods for en længere nedlukning af grænsen og deraf 

mulighed for at rejse med færgen. 

Der blev allerede forrige år skåret ned for alle unødvendige omkostninger og den samme omkost-

ningsbevidsthed har også gjort sig gældende i 20/21. Det har dog igen været nødvendigt at bruge 

ekstra ressourcer på rengøring og værnemidler i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

Kontingentstigningen forventes at bringe balance i indtægter og udgifter, så der kan leveres aktiviteter 

og rådgivning til gavn for foreningens medlemmer, og det kommende år ser således positivt ud med

et forventet resultat på kr. 66.000.

Organisation i udvikling

Der har været en stor interesse for køb af svenske ejendomme i det forgangne medlems år og

foreningen har i denne periode også fået nye medlemmer. I alt 631 nye medlemmer meldte sig ind 

i dette medlems år.

Foreningen har fokus på hvervning af nye medlemmer, og i det kommende år er der også afsat midler 

til hvervning.

Danske Torpare vil være en organisation i udvikling og fremgang. Vi ønsker en god og holdbar 

økonomi til gavn for medlemmernes interessevaretagelse på begge sider af Sundet. 

Ledelsens årsberetning
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Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020/21 for Foreningen af Danske Torpare.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Kim Høgh Lisbeth Bekker

Formand Næstformand

Helle Ahlenius Pallesen Torben Bæk-Sørensen Jan Huus Vestergaard

 kasserer

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den    /    2022.

Ledelsespåtegning

Ballerup, den 2. februar 2022

Bestyrelse

Dirigent
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Til bestyrelsen i Foreningen af Danske Torpare

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen af Danske Torpare for regnskabsåret 2020/21, der om-

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 

fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabsprak-

sis, der er beskrevet på side 7.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for

almindelige, ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 7.

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 årsregn-

skabet”. 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 7, hvor anvendt regn-

skabspraksis beskrives.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstem-

melse med fondsloven. 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 ud-

arbejde 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-

information, 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 internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer 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 profes-

sionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser 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 fejlinformation forårsaget af besvigelser er

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, 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 foreningens interne kontrol.

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 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 årsregnskabet eller, hvis så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i

overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige 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 fondsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens krav. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

registreret revisor

mne34537

Kasper Kjærsgaard

Rødovre, den 2. februar 2022

JS Revision 

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87
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Jeg har gennemført stikprøvekontrol af bilag som anført i vedtægterne § 17, 4. pkt., navnlig de i 

§ 16, 3. og 4. afsnit omhandlede udgifter og vederlag vedrørende bestyrelsens, suppleanters og 

andre medlemmers virke for foreningen. Det vurderes, at den nuværende bestyrelses linje  om at 

tilpasse niveauet for disse er yderst rimelige og er til gavn for foreningens økonomi.

Jeg har fulgt op på foreningens praksis vedrørende attestation, jf. notater vedrørende dispone-

ringsret og budgetansvar af 28. juni 2019 og kan tilfredshed notere, at disse følges.

Min gennemgang har ikke givet anledning til at tage forbehold.

København den 24. januar 2022

Henrik Græsdal

Partner, advokat (L), AAE

Elmann Advokatpartnerselskab

Den interne revisors påtegning
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Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med foreningens vedtægter og fondslovens regler om god

regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kontingentindtægter medtages i resultatopgørelsen, såfremt der er udsendt kontingentopkrævning

ifølge medlemsliste. Opkrævningsperioden for kontingenter følger regnskabsåret.

Foreningsskat

Foreningsskatten er afsat med 22% af den skattepligtige erhvervsmæssige nettoindkomst.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar samt IT afskrives lineært over 3-5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger 

i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Finansielle anlægsaktiver

Aktier i Torpare AB er målt til kostpris.

Deposita er målt til kostpris.

Værdipapirer

Obligationer samt aktier og investeringsbeviser er målt til statusdagens kursværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til

nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Fremmed valuta

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta er målt til statusdagens kursværdi.

Anvendt regnskabspraksis
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Budget Budget

2021/22 2020/21 2020/21 2019/20

(ikke revideret) (ikke revideret)

kr. kr. kr. kr.

Indtægter

3.860.400 Kontingenter 3.242.351 3.184.000 3.201.998

50.000 Kursusvirksomhed 17.334 50.000 40.452

305.000 Annoncering 335.915 365.000 328.262

200.000 Web-shop 194.741 140.000 118.691

220.000 Øvrige indtægter 298.155 220.000 303.992

4.635.400 4.088.496 3.959.000 3.993.395

Udgifter

-70.000 Aktiviteter -33.553 -35.000 -33.710

-85.000 Vareforbrug -138.592 -85.000 -61.214

-295.000 IT -324.458 -245.000 -297.863

-38.000 Website 0 -25.000 0

-106.500 Medlemsblad -101.953 -90.000 -99.046

-52.000 Projekter -115.365 -98.000 -167.752

-344.290 Lokaleomkostninger -383.648 -362.290 -409.323

-886.100 Administrationsomkostninger -942.132 -908.000 -811.188

-16.500 Salgsfremmende omkostninger -10.522 -15.000 -14.266

-2.460.488 Lønomkostninger -2.241.736 -2.247.000 -2.071.296

-70.000 Sociale omkostninger -66.305 -70.000 -50.823

-100.000 Lønrelaterede omkostninger -64.454 -94.000 -55.435

-4.523.878 -4.422.718 -4.274.290 -4.071.916

111.522 Resultat før afskrivninger -334.222 -315.290 -78.521

-50.000 Afskrivninger -31.830 -50.000 -109.310

61.522 Resultat før renter -366.052 -365.290 -187.831

5.000 Renter og kursreguleringer, netto 5.955 5.000 25.941

66.522 Resultat før skat -360.097 -360.290 -161.890

0 Skat af årets resultat 0 0 0

66.522 Årets resultat -360.097 -360.290 -161.890

der foreslås overført til næste år.

Resultatopgørelse for tiden 1/11 2020 - 31/10 2021
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31/10 2021 31/10 2020

AKTIVER kr. kr.

Indretning af lejede lokaler 57.931 71.196

IT 41.001 59.566

Materielle anlægsaktiver i alt 98.932 130.762

Aktier, Torpare AB 42.500 42.500

Deposita 145.514 145.514

Finansielle anlægsaktiver i alt 188.014 188.014

Anlægsaktiver i alt 1 286.946 318.776

Debitorer 118.973 124.884

Bøger og CD'er m.v. 157.795 114.044

Moms 117.370 83.909

Forudbetalte omkostninger 77.523 0

Tilgodehavender i alt 471.661 322.837

Investeringsbeviser 1.319.551 1.335.502

Værdipapirer i alt 1.319.551 1.335.502

Kasse- og bankbeholdning 2 1.285.828 1.241.570

Likvide beholdninger i alt 1.285.828 1.241.570

Omsætningsaktiver i alt 3.077.040 2.899.909

Aktiver i alt 3.363.986 3.218.685

Balance pr. 31/10 2021
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31/10 2021 31/10 2020

PASSIVER kr. kr.

Saldo 1/11 2020 2.421.111 2.583.001

Årets resultat -360.097 -161.890

Kapitalkonto i alt 2.061.014 2.421.111

Hensættelser til bestemte formål 3 94.000 100.000

Hensættelser i alt 94.000 100.000

Kreditorer 45.534 162.615

Anden gæld 4 351.119 408.517

Forudbetalinger, kontingenter 812.319 126.442

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.208.972 697.574

Gældsforpligtelser i alt 1.302.972 797.574

Passiver i alt 3.363.986 3.218.685

Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. 5

Balance pr. 31/10 2021
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Budget Budget

2021/22 2020/21 2020/21 2019/20

(ikke revideret) (ikke revideret)

kr. Sekretariat: kr. kr. kr.

Indtægter  

3.860.400 Kontingenter 3.242.351 3.184.000 3.201.998

140.000 Webshop 194.741 140.000 118.691

220.000 Andre indtægter 298.155 220.000 303.992

4.220.400 Indtægter i alt 3.735.247 3.544.000 3.624.681

Udgifter

-85.000 Vareforbrug -138.592 -85.000 -61.214

-295.000 IT -324.458 -245.000 -297.863

-344.290 Lokaleomkostninger -383.648 -362.290 -409.323

-222.600 Administrationsomkostninger -359.434 -223.500 -247.993

-6.500 Salgsfremmende omkostninger -10.522 -5.000 -13.613

-2.405.488 Lønomkostninger -2.219.229 -2.192.000 -2.039.796

-67.000 Sociale omkostninger -66.305 -67.000 -50.823

-80.000 Lønrelaterede omkostninger -63.314 -74.000 -54.735

-3.505.878 Udgifter i alt -3.565.502 -3.253.790 -3.175.360

714.522 Resultat 169.745 290.210 449.321

Kursusvirksomhed:

Indtægter  

50.000 Medlemsbetaling 17.334 50.000 40.452

50.000 Indtægter i alt 17.334 50.000 40.452

Udgifter

-70.000 Aktiviteter -33.553 -35.000 -33.710

-600 Administrationsomkostninger -1.140 -600 -1.373

-3.000 Salgsfremmende omkostninger 0 -3.000 0

-25.000 Lønomkostninger -2.000 -25.000 -11.500

-5.000 Lønrelaterede omkostninger -1.140 -5.000 -700

-103.600 Udgifter i alt -37.833 -68.600 -47.283

-53.600 Resultat -20.499 -18.600 -6.831

Noter
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Budget Budget

2021/22 2020/21 2020/21 2019/20

(ikke revideret) (ikke revideret)

kr. Medlemsblad: kr. kr. kr.

Indtægter  

305.000 Annoncering 310.870 305.000 298.188

305.000 Indtægter i alt 310.870 305.000 298.188

Udgifter

-106.500 Medlemsblad -101.953 -90.000 -99.046

-549.400 Administrationsomkostninger -536.785 -549.400 -494.277

-1.000 Salgsfremmende omkostninger 0 -1.000 0

-30.000 Lønomkostninger -20.000 -30.000 -20.000

-5.000 Lønrelaterede omkostninger 0 -5.000 0

-691.900 Udgifter i alt -658.738 -675.400 -613.323

-386.900 Resultat -347.868 -370.400 -315.135

Website:

Indtægter  

60.000 Annoncering 25.045 60.000 30.074

60.000 Indtægter i alt 25.045 60.000 30.074

Udgifter

-38.000 Website 0 -25.000 0

-900 Administrationsomkostninger 0 -900 0

0 Lønomkostninger 0 0 0

0 Lønrelaterede omkostninger 0 0 0

-38.900 Udgifter i alt 0 -25.900 0

21.100 Resultat 25.045 34.100 30.074

Noter (fortsat)
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Budget Budget

2021/22 2020/21 2020/21 2019/20

(ikke revideret) (ikke revideret)

kr. Projekter: kr. kr. kr.

Indtægter  

0 Tilbageført hensættelse 0 0 0

0 Indtægter i alt 0 0 0

Udgifter

-52.000 Projekter -115.365 -98.000 -167.752

-52.000 Udgifter i alt -115.365 -98.000 -167.752

-52.000 Resultat -115.365 -98.000 -167.752

Bestyrelse:

Udgifter

-112.600 Administrationsomkostninger -44.773 -133.600 -67.545

-6.000 Salgsfremmende omkostninger 0 -6.000 -653

0 Projekter 0 0 0

0 Lønomkostninger -507 0 0

-3.000 Sociale omkostninger 0 -3.000 0

-10.000 Lønrelaterede omkostninger 0 -10.000 0

-131.600 Udgifter i alt -45.280 -152.600 -68.198

-131.600 Resultat -45.280 -152.600 -68.198

Noter (fortsat)
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Anlægsaktiver 1

Torpare AB Deposita

Anskaffelsessum pr. 1/11 2020 42.500 145.514

Tilgang 0 0

Afgang 0 0

Anskaffelsessum pr. 31/10 2021 42.500 145.514

Afskrivninger pr. 1/11 2020 0 0

Årets afskrivninger 0 0

Tilbageførte afskrivninger 0 0

Afskrivninger pr. 31/10 2021 0 0

Bogført værdi pr. 31/10 2021 42.500 145.514

Indretning af Driftsmidler

Lejede  lokaler og inventar IT

Anskaffelsessum pr. 1/11 2020 92.857 84.929 872.855

Tilgang 0 0 0

Afgang 0 0 0

Anskaffelsessum pr. 31/10 2021 92.857 84.929 872.855

Afskrivninger pr. 1/11 2020 21.661 84.929 813.289

Årets afskrivninger 13.265 0 18.565

Tilbageførte afskrivninger 0 0 0

Afskrivninger pr. 31/10 2021 34.926 84.929 831.854

Bogført værdi pr. 31/10 2021 57.931 0 41.001

Noter (fortsat)
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2020/21 2019/20

kr. kr.

Likvide beholdninger 2

Kassebeholdning 7.552 7.509

Driftskonto 0691 0002586401, Jyske Bank 385.226 204.445

Driftskonto 5501 3490956858, Nordea 149.539 98.636

Dankortkonto 0691 0002586428 5.524 23.834

Øvrige konti 408.824 596.151

Swedbank DK 6004 0002010912 84.280 84.070

Swedbank 8214 9923 931 826-5 244.883 226.925

1.285.828 1.241.570

Hensættelser til bestemte formål 3

Saldo pr. 1/11 2020 (2019/20) 140.000 100.000

Forbrugt i året -140.000 -60.000

0 40.000

Hensættelse ifølge resultatopgørelse 94.000 100.000

94.000 140.000

Anden gæld 4

A-skat og AM-bidrag 136.559 200.512

ATP 6.248 4.544

Feriepengeforpligtelse 202.426 202.426

Skyldig løn 5.886 1.035

351.119 408.517

Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. 5

Foreningen har indgået lejekontrakt, hvor lejemålet kan opsiges fra foreningens side, med 6 måneders

varsel. Lejemålet skal afleveres i nymalet og rengjort stand. Huslejeforpligtelsen i opsigelses perioden

udgør kr. 86.175. Forpligtelsen er ikke hensat i årsregnskabet. 

Herudover har foreningen ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der

fremgår af årsrapporten.

Noter (fortsat)
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