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1.  Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014 

Vi har revideret den af styrelsen udarbejdede årsrapport for Haderslev Lærerkreds, Kreds 
93, Laurids Skausgade 12,2, 6100 Haderslev. 
 
Årsrapporten viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

Resultat  kr. 36.006 
Aktiver  kr. 2.886.783 
Egenkapital kr.593.197 
 
Årsrapporten for særlig fond viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

Resultat  kr.228.277 
Aktiver  kr. 3.814.263 
Egenkapital kr. 3.754.263 
 

2.  Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegnin-
gen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsrapporten fremgår af afsnit 3. 
 
Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser 
til vores tiltrædelsesprotokollat af 25.02.1992 (eller seneste opdatering af ansvarsfordelin-
gen i en statusprotokol). 
 
Hvis styrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer 
yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne den med en re-
visionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

3.  Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 

I forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 
Der er ikke konstateret forhold som styrelsen skal være opmærksom på når den behand-
ler og godkender årsrapporten. 

3.1. Drøftelser med ledelsen om besvigelser 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har 
over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsrapporten 
kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.  
 
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværen-
de undersøgelser af formodede besvigelser.  
 
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mis-
tanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsrapporten. 
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4.  Kommentarer til årsrapporten 

4.1.  Anvendt regnskabspraksis             
Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabslov-
givningen. 
 
Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrap-
porten på side 1.  

4.2.  Resultatopgørelse 

Foreningens resultat udgør kr. 36.006.  

 

4.3.  Anlægsaktiver, kr. 20.250 
  

4.4.  Omsætningsaktiver 

Likvide beholdninger kr. 2.866.533 
 
Vi har i forbindelse med årsafslutningen foretaget afstemning af disse med eksternt mate-
riale og konstateret, at de opførte beløb er i overensstemmelse hermed. 

4.5. Gæld, kr. 1.700.557 

Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er 
afstemt med oplysninger fra kreditorerne. 
For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne 
reservationer. 

4.6.  Skatteforhold 
Foreningen er skattepligtig efter fondsbeskatningsloven med et årligt bundfradrag som 
medfører at der ikke skal betales skat.  

5. Øvrige oplysninger 
 
5.1  Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsrapporten 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regn-
skabserklæring over for os vedrørende årsrapporten 2014 
 
Vi har ikke konstateret fejl, som ikke er rettet i årsrapporten. 

6. Lovpligtige oplysninger mv. 

Vi har foretaget kontrol af, at styrelsen overholder de pligter, som den ifølge vedtægterne 
er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvide-
re har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 
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7.  Andre arbejder 

Ud over vores revision af årsrapporten har vi: 
 

  Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrap-
porten, herunder med afstemninger og diverse bogholderirettelser mv. 

 
Vores revision af årsrapporten har til formål at sikre, at denne opfylder regnskabslovgiv-
ningens bestemmelser. Revisionen har derimod ikke til formål at sikre, at alle regnskabs-
posteringer og bilag behandles skattemæssigt korrekt.  

8.  Revisors erklæring i forbindelse med årsrapporten for 2014 

I henhold til Erhvervsstyrelsens erklæringsbekendtgørelse skal vi erklære følgende: 
 

 at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og  

 at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 
 
Ikast den 3. marts 2015 
H. L. Revision, Ikast ApS 
Registreret revisionsanpartsselskab 
 
 
Hugo Kold 
Registreret revisor FSR – danske revisorer 
 
  
Nærværende revisionsprotokol, side 31 – 35, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer 
af styrelsen den    /    2015. 
 
I styrelsen: 
 

 


