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                   Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December  2011 

      

Renteindtægter og udbytter 145.253 

Kursregulering værdipapirer i behold -122.245 

23.008 

Administrationsomkostninger 21.000 

Annoncer 0 

21.000 

Resultat af ordinær drift 2.008 

Årets resultat 
   

2.008 
  

Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 

 

  



                                               Balance Aktiver pr. 31. December  2011 

    

Indestående i pengeinstitut 463.087 

Værdipapirer 2.765.388 

Aktiver i alt 
   

3.228.475 

 

                                             Balance Passiver pr. 31. December  2011 

 Egenkapital 

Saldo primo 3.226.467 

Årets resultat 2.008 

Egenkapital i alt 
   

3.228.475 

     Passiver i alt 
   

3.228.475 

  



 

 
Haderslev Lærerkreds Kreds 93, Særlig konfliktfond 

Laurids Skausgade 12,2, 6100 Haderslev. 

 

 

Hermed foreligger årsrapporten for Haderslev Lærerkreds Kreds 93 særlig konfliktfond 

for regnskabsåret 2011. Årsrapporten foreligger på siderne 1-4. 

 

Haderslev den        /          2012 

 

 

 

Formand   Kasserer 

 

Revisorpåtegning kritiske revisorer: 

Vi, Haderslev Lærerkreds Kreds 93 særlig konfliktfonds kritiske revisorer, har konstateret, at 
fondens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til fondens vedtægter, budget og 
vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. 

 

Haderslev den       /          2012  

 

 

 

Revisor   Revisor 

 

 

Den uafhængige revisors påtegning 
 



Til Ledelsen i Haderslev Lærerkreds Kreds 93 særlig konfliktfond 

Vi har revideret årsrapporten for Haderslev Lærerkreds Kreds 93 særlig konfliktfond for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, omfattende resultatopgørelse og balance.  

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og 
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en 
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er 
rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført 
vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en 
årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsrapporten.  
 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vor konklusion. 
 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  



 

Ikast den 8. marts 2012  

H. L. Revision, Ikast I/S 

Registreret revisorinteressentskab 

 

 

 

Hugo Kold 

Registreret revisor FSR – danske revisorer 

 


